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Importanța educației non-formale în dezvoltarea 
copiilor și în sprijinul educației



Ce este educația non-formală?
 Educația nonformală reprezintă o nouă abordare a învățării prin activități

practice, interactive, motivante, antrenante și amuzante. Ea este
complementară educației formale și, față de aceasta din urmă, aduce un
plus de abilități câștigate, în condițiile libertății de exprimare. Acest tip de
educație se pretează perfect pentru învățarea la orice vârsta, de la primii ani
ai copilăriei, în tinerețe, la maturitate, așadar pe parcursul întregii vieți. De
cele mai multe ori în România, de educația nonformală se ocupa organizații
educationale independente de sistemul educației formale. Practicile
naționale și internaționale au demonstrat însă faptul ca metodele și tehnicile
educației nonformale pot fi integrate în mediul școlar, cu rezultate
remarcabile în dezvoltarea copiilor și tinerilor.



Educația nonformala contribuie la:
 proiectarea activităților educative extra-curriculare ca

aplicații concrete ale cunoștințelor acumulate
 creșterea calității actului educațional şi a rezultatelor

învățării;
 stimularea inițiativelor copiilor și tinerilor în dezvoltarea

vieții comunității și a școlii
 reducerea procentului fenomenelor antisociale, a

abandonului şi absenteismului școlar;
 creșterea ratei promovabilității școlare;
 asigurarea șanselor egale de dezvoltare personală;
 creșterea calității resursei umane din sistemul educațional;
 transformarea educației în sursă de dezvoltare comunitară.



Educația nonformală contribuie la dezvoltarea personală sub toate aspectele: 
intelectuale, sportive, artistice și are următoarele caracteristici: 
 Se concentrează pe nevoile elevilor, cursanților 
 Elevul este o resursă importantă de informație
 Se axează pe partea practica a învățării.



În cadrul educației nonformale, copiii sunt actorii activ implicați în procesul de 
învățare. Educația nonformală nu este nestructurată. Ca orice proces de 
educație, necesita proiectarea sesiunilor de învățare. Etapele unei sesiuni 
nonformale de educație sunt asemănătoare etapelor realizării oricărui proiect, 
și anume:
 1. Definirea scopului urmărit: Cine întreprinde acțiunea? Pentru cine? De ce? 

Care sunt resursele necesare?
 2. Stabilirea obiectivelor intermediare, specifice; identificarea nevoilor 

educative ale grupului țintă;  comunicarea intenției şi scopului urmărit; 
informarea periodică asupra evoluției obiectivelor; recrutarea grupului țintă

 3. Operaționalizarea obiectivelor - estimarea rezultatelor așteptate
 4. Stabilirea acțiunilor de întreprins pentru realizarea obiectivelor; stabilirea 

duratei şi programului, a locului desfășurării, numărului de participanți, 
persoanei responsabile de realizarea acțiunii

 5. Estimarea resurselor umane, materiale, temporale și financiare necesare 
pentru realizarea instruirii nonformale



 6. Pregătirea personalului pentru realizarea conținutului tematic şi 
informațional al acțiunii; se realizează pregătirea organizatorului şi 
responsabililor pe acțiuni; se structurează conținutul temelor, apoi cel 
informațional pentru fiecare tema

 7. semnarea acordurilor cu unitățile de învățământ participante
 8. Evaluarea rezultatelor parțiale şi finale – elaborarea și aplicarea 

instrumentelor



 În altă ordine de idei, educația nonformală:
 este structurată şi organizată, are atașate obiective clare de învățare şi

presupune un management eficient al resurselor;
 reprezintă un proces de studiere, care poate fi încadrat într-un curriculum și

conduce la obținerea rezultatelor într-o perioadă determinată de timp (de
cele mai multe ori mai scurtă decât în cazul educației formale), conținuturile
putând fi ușor înnoite sau îmbunătățite;

 presupune extinderea cadrului de învățare, diversificarea şi flexibilizarea
spaţiului şi timpului de studiu;

 se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învățare;
 studierea în context nonformal permite acumularea de noi cunoștințe,

abilități, atitudini;
 susține dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor;
 reprezintă în primul rând învățarea prin noi experiențe şi permite

valorificarea celor anterioare;
 poate să conducă la recunoașterea competențelor dobândite;
 presupune un proces de reflecție;
 este flexibilă, depinzând de maniera în care sunt organizate activitățile sau

alese metodele.



Educația nonformală cuprinde două tipuri de activități:
 activități extradidactice: cercuri de discipline, activități sportive si artistice, 

concursuri, olimpiade etc.
 activități extrașcolare: proiecte de ecologie si formare civica, excursii, acțiuni 

social-culturale (in clubul elevilor, la muzeu, la teatru, in biblioteci , concerte 
etc.). 



Educaţia nonformală se regăsește și în Strategia UE - Europa 2020. 
 Intentia de a transforma Europa în „cea mai competitiva şi dinamica

economie bazata pe cunoastere” este fundamentata pe ideea învățării pe tot
parcursul vietii. Astfel a fost adoptata Strategia UE – Europa 2020, care vede
în Europa o „economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”, iar
pentru educație descrie ţinte ce vizează „reducerea abandonului școlar la sub
10% şi creșterea la peste 40% a ponderii absolvenților de studii superioare în
rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani” în anii ce urmează.

 Pentru atingerea acestor ținte au fost adoptate doua noi inițiative - „Tineret în
mișcare” şi „O agendă pentru noi competențe şi noi locuri de muncă”. Ele
subliniază aspecte legate de competențe şi contextele de formare (o mai
mare validare a competențelor dobândite în contexte nonformale sau
informale, pentru o mai bună inserție a persoanelor pe piața muncii), precum
şi de procesul de tranziție între diferite etape ale vietii (educație, formare şi/
sau muncă). Pentru susținerea acestor obiective, au fost dezvoltate şi puse la
dispoziția statelor membre şi a cetățenilor acestora o serie de instrumente
referitoare la procesul de învățare pe tot parcursul vieţii, cu accent pe
mobilitate şi competențe, printre care si sistemele europene de credite
transferabile din învățământul superior şi profesional, dar şi accesul la
informații referitoare la sistemele de educație şi servicii complementare, prin
intermediul diferitelor rețele (ex. Euroguidance, Eurydice).


