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E-COOL a fost conceput ca un ghid de bune practici și instrumente 
teoretice utile pentru profesioniștii – cadre didactice, traineri, experți în 
educație, formatori, manageri de instituții educaționale – care doresc 
să implementeze activități educative non-formale de tip outdoor, al 
căror principal scop este prevenirea și combaterea abandonului 
școlar.  

 

Ghidul este o introducere în metoda educației non-formale, 
prezentând o sinteză (non-exhaustivă) a teoriilor, beneficiilor și 
principiilor cheie ale acestei metode educaționale. Oferă recomandări, 
orientări și idei ce pot ghida cadrele didactice dornice să își 
îmbunătățească metodele de predare și să identifice noi surse de 
implicare, motivare și stimulare a elevilor (copii de școala primară și 
gimnazială).  

 

Materialul își dorește să aibă rol de reper atât pentru cadrele didactice 
direct implicate în lucrul cu copiii, cât și pentru alți stakeholderi la nivel 
local, regional sau național.  

 

Chiar dacă învățătorii și profesorii nu au libertate totală de acțiune la 
clasă și sunt limitați de cadrul instituțional în care predau (limite de 
timp, de spațiu fizic, de resurse, de sprijin din partea superiorilor etc), 
sperăm că acest ghid și proiectul în cadrul căruia ghidul a fost 
redactat11 să îi ajute să găsească moduri de a introduce la clasă 

 

1 Ghidul de bune practici E-COOL a fost realizat în cadrul proiectului E-COOL – Educație Creativă 
Organizată prin Outdoor Learning, co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 
– 2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții 
în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de 
competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și 
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul 
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale 
și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv specific 6.3: Reducerea 
părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților 
egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității 
roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic, Obiectiv specific 
6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în 
vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 
școli incluzive.  
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tehnici de educație non-formală, în sprijinul și completarea metodelor 
clasice de predare.  

 

Sperăm, de asemenea, ca directorii de școli și factorii de decizie 
politică să promoveze și introducă tot mai mult în sălile de clasă 
educația non-formală, să înțeleagă că aceasta poate contribui decisiv 
la dezvoltarea elevilor, la coeziunea grupurilor de elevi, la construirea 
unei mai bune relații între profesori și elevi, la atingerea a numeroase 
obiective de învățare și de dezvoltare personală despre care vom 
discuta în acest ghid.  

 

Ideile prezente în acest material au fost dezbătute în faza inițială a 
proiectului în cadrul unor întâlniri de tip focus-grup la care au participat 
36 de cadre didactice din jud. Ilfov și alți traineri și specialiști în 
educație. Așadar, ele cumulează experiența anterioară a organizației 
inițiatoare - Asociația Hercules, 15 ani de experiență practică în 
activități educaționale non-formale în cadrul a două centre de zi pentru 
copii în risc de abandon școlar - și experiența tuturor specialiștilor 
implicați în proiect.  

 

 

ARGUMENT 

 

De ce este nevoie de un astfel de ghid? De ce este nevoie de 
educație non-formală de tip outdoor pentru a combate abandonul 
școlar și analfabetismul funcțional?  

 

Varianta scurtă a răspunsului este aceasta: pentru că avem o 
problemă uriașă (starea dezastruoasă a sistemului educațional, rata 
imensă a abandonului școlar și procentul de peste 40% de elevi 
analfabeți funcțional), iar educația non-formală, prin caracteristicile 
sale, poate fi parte din soluția la această problemă: o soluție relativ 
ușor de implementat, eficientă și prietenoasă cu copiii.  
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Educația non-formală nu poate, de una singură, rezolva problemele 
sistemice, dar poate suplini o parte din minusurile sistemului 
educațional, poate ajuta elevii în propria dezvoltare personală, în 
însușirea de noi abilități utile pentru viață și în creșterea motivației 
intrinseci de a învăța, de a alege educația. În paginile ce urmează 
vom detalia cele mai importante avantaje ale educației non-formale.  

 

 

PROBLEMA: STAREA EDUCAȚIEI 

 

 

ABANDONUL ȘCOLAR 
 

Abandonul școlar continuă să fie un fenomen mai mult decât 
îngrijorător în România și nu sunt niciodată prea multe dezbaterile, 
instrumentele teoretice și activitățile practice ce au ca scop 
încurajarea educației (atât a copiilor cât și a profesorilor), promovarea 
de bune practici educaționale și motivarea copiilor pentru învățare.  

Cauzele părăsirii școlii sunt variate, îndelung studiate și discutate, fără 
soluții rapide: sărăcia, calitatea slabă a învățământului, dificultățile de 
învățare ale copiilor, lipsa modelelor pozitive în societate și atitudinea 
familiei față de educație, influența anturajului sau atmosfera de la 
școală, mediul ostil, nesigur, în care copiii – în special cei din categorii 
vulnerabile social (minorități etnice, familii în dificultate socio-
economică) au parte de discriminare, bullying, umilire sau sunt pur și 
simplu ignorați.  

Foarte multe eforturi au fost făcute în ultimii ani în Uniunea Europeană 
pentru a reduce numărul de copii care abandonează timpuriu școala. 
Obiectivul UE, în cadrul strategiei “Europa 2020”21, era acela de a 

 

2 “Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,3.03.2010  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/8d8026dc-d7d7-4d04-8896-
e13ef636ae6b.0014.02/DOC_5 
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reduce rata abandonului școlar în Europa la mai puțin de 10% până în 
2020. România, la rândul ei, și-a propus reducerea sub 11,3% a ratei 
de părăsire timpurie a școlii.3 

Într-adevăr, în ultimii ani, rata abandonului școlar timpuriu la nivel 
european a scăzut constant, de la 13% în 2011 la 10% în 2021. Multe 
țări și-au atins sau și-au depășit obiectivele, însă țara noastră nu se 
află printre ele, din contră: România este departe de a-și fi atins 
obiectivul prefixat și conduce detașat clasamentul țărilor europene cu 
rată mare de abandon școlar în rândul copiilor. În 2021, România 
avea o rată de abandon școlar de 16,4 % ultimul loc din clasament, la 
polul opus fiind Croația, cu rata de abandon școlar de 2%4. România, 
alături de Bulgaria, se mai diferențiază de toate celelalte țări UE și prin 
faptul că fetele abandonează școala în aceeași măsură ca băieții (în 
toate celelalte țări, numărul de băieți care abandonează școala îl 
depășește pe cel al fetelor). În România, la fel ca în toate celelalte 
țările europene, minoritățile etnice și imigranții au cea mare 
probabilitate de abandon școlar. 

 

 

La nivel individual, efectele abandonului școlar timpuriu includ 
marginalizarea și excluziunea socială, șomajul, sărăcia și sănătatea 
precară. La nivel social, repercusiunile abandonului școlar sunt la fel 
de grave: o societate cu o rată crescută a abandonului școlar timpuriu 

 

3 https://www.fonduri-structurale.ro/documente-utile/3/strategia-europa-2020 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220523-1 
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este o societate la risc. Abandonul școlar și lipsa educației reprezintă 
un cost enorm pentru stat și amenință securitatea și stabilitatea 
socială, calitatea vieții generațiilor prezente și a celor viitoare.  

 

De educația generațiilor de astăzi depinde viitorul nostru colectiv și 
bună-starea noastră și a copiilor noștri. Reformarea educației și 
atragerea copiilor și a tinerilor către școală nu este nici mai mult, nici 
mai puțin decât o urgență națională.  

 

Încurajarea educației non-formale, în completarea educației 
academice, este parte din soluția la problema abandonului școlar.  

 

 

ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL 
 

CE ESTE ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL  

Conceptul de „analfabetism funcţional” se referă la situaţia 
persoanelor care, în ciuda frecventării unei instituţii şcolare o anumită 
perioadă, nu au dobândit în cursul acesteia, în ce priveşte scrisul, 
cititul şi socotitul, competenţe considerate de bază în sistemul 
educaţional respectiv.5 

În timp ce un analfabet absolut nu este capabil să citească și să scrie 
deloc, un analfabet funcțional este capabil să citească și să scrie, dar 
nu suficient de bine pentru a satisface cerințele vieții de zi cu zi, 
pentru a funcționa efectiv și cu succes în grupul sau comunitatea din 
care face parte, în scopul dezvoltării personale și sociale.  

 

UNESCO consideră că o persoană este alfabetizată funcțional dacă 
poate "să se implice în toate activitățile în care este necesară 
alfabetizarea pentru funcționarea eficientă a grupului și a comunității 
sale, precum și pentru a permite respectivei persoane să continue să 

 

5 Avizul Comitetului Regiunilor pe tema „Reducerea analfabetismului funcţional – Conceperea 
unei strategii europene ambiţioase de prevenire a excluziunii şi de promovare a realizării 
personale”, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1.07. 2010 
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folosească lectura, scrierea și calculul pentru propria dezvoltare 
personală și pentru dezvoltarea comunității".  

 

David Mallows vorbește despre natura contextuală, variabilă în 
timp și spațiu a ceea ce înseamnă să fii analfabet funcțional6:  

“În cadrul acestei definiții există o recunoaștere a faptului că 
alfabetizarea nu este un set universal de competențe, independent de 
contextul social de utilizare. În schimb, alfabetizarea este extrem de 
contextuală – cititul și scrisul care ni se cer (sau pe care noi ni le 
dorim) depind de mediul nostru social și profesional. Un adult poate fi 
considerat analfabet funcțional numai dacă nu poate să îndeplinească 
ceea i se cere în propriul context social și profesional. Desigur, aceste 
cerințe se schimbă continuu – și doar pentru că cineva a fost la un 
moment dat alfabetizat funcțional, nu înseamnă că va fi capabil mereu 
să se adapteze la cerințe noi și diferite și să rămână alfabetizat 
funcțional.” 

Caracterul contextual al analfabetismului funcțional evidențiază nevoia 
de educare și formare continuă, indiferent de vârstă, cu atât mai mult 
în contextul actual al digitalizării accelerate. Educația non-formală vine 
în sprijinul nevoii de actualizare continue a propriilor competențe 
tehnice și digitale, precum și a însușirii de abilități indispensabile pe 
piața muncii (creativitate, comunicare, gândire critică, capacitate de a 
rezolva probleme etc) 

Opusul noțiunii de analfabetism funcțional este un nou concept, cel de 
alfabetizare funcțională. Spre deosebire de alfabetizare, care se 
referă strict la obținerea abilității de a scrie și de a citi, conceptul de 
alfabetizare funcțională se referă, între altele, la dobândirea de abilități 
de lucru cu calculatorul, abilități de a folosi elementele de bază ale 
infrastructurii bancare, permis de conducere auto sau cunoașterea cel 
puțin a unei limbi străine de circulație internațională. 

Alfabetizarea funcțională nu se referă deci doar la capacitatea de citire 
și înțelegere a unui text, ci la toate abilitățile care fac un individ să fie 
funcțional în societatea în care trăiește.  

 

 

6 Functional Literacy and Early School Leaving, David Mallows, iulie 2017, EPALE (Electronic 
Platform for Adult Learning in Europe), European Commission, link 
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Potrivit OECD, alfabetizarea funcțională presupune existența de 
competențe pe trei paliere descrise detaliat în”The PISA 2018 
Assessment and Analytical Framework” 7 (”Definitions of the 
domains”): 

• Literația (Reading literacy) este definită drept capacitatea elevilor de a înțelege, de 
a utiliza, de a evalua textele, de a reflecta asupra lor și de interacționa cu ele pentru 
a-și atinge obiectivele, pentru a-și dezvolta cunoștințele și potențialul și pentru a 
participa în societate. 

• Alfabetizarea matematică este definită drept capacitatea elevilor de a formula, 
folosi și interpreta matematica într-o varietate de contexte. Include raționamentul 
matematic și utilizarea conceptelor, procedurilor, faptelor și instrumentelor 
matematice pentru a descrie, explica și prezice fenomene. 

• Alfabetizarea științifică este definită ca abilitatea de a interacționa cu probleme 
legate de știință și cu ideile științei, ca un cetățean reflexiv. O persoană cu cunoștințe 
științifice este dispusă să se angajeze într-un discurs argumentat despre știință și 
tehnologie, care necesită competențe de a explica fenomenele în mod științific, de a 
evalua și de a proiecta investigația științifică și de a interpreta datele și dovezile în 
mod științific.”  

 

ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL ÎN ROMÂNIA  

 

Potrivit datelor OECD din 20188, 41 % din elevii de 15 ani din 
învățământul obligatoriu din România erau analfabeți funcțional 
(procentul era de 42% la testele PISA din 2012), dublu față de media 
europeană. La nivelul Uniunii Europene, rata analfabetismului 
funcțional este de 20%.   

Un raport național publicat în luna mai 2022 de platforma BRIO 9 
(Platforma Digitală pentru Îmbunătățirea Performanțelor Şcolare) a 
evaluat competențele de citire ale copiilor de claselor I-VIII (nu și 
competențele pe celelalte două paliere ale alfabetizării funcționale) și 
a confirmat motivele de îngrijorare, arătând că “un procent 
semnificativ crescut de 42% din elevii claselor I-VIII se încadrează̆ la 

 

7 ”The PISA 2018 Assessment and Analytical Framework”  - OECD, 2019, p. 14-15, link 

8 PISA 2018 Results (Volume I), OECD (directoratul pentru Educație al Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică), PISA (Programme for International Student Assessment) 

9 Iliescu, D., & Airinei, M. (2022). Raport privind nivelul de literație al elevilor din România. 
București, BRIO. 
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nivelul nefuncțional al literației10 – adică în zona de analfabetism/ 
incapacitate.  

Nivelul mediu așadar, este plasat foarte puțin peste nivelul de 
"nefuncțional", în categoria "minim funcțional". Ar fi nevoie de o 
dublare a capacităților de literație (de la scorul mediu de 26,9 la 51) 
pentru ca nivelul mediu să treacă de 50 de puncte, intrând astfel în 
categoria "funcțional".  

Un procent mic și îngrijorător - de doar 11% din elevi se plasează în 
zona "funcțional"11 (sugerând probleme viitoare pentru educația 
secundară și ulterior pentru învățământul universitar). În medie, fetele 
au – la orice vârstă și în toate zonele geografice - scoruri de literație 
cu 10-15% mai mari decât băieții.  

Pentru faptul că afectează, fără discriminare, toate categoriile sociale 
și de vârstă (inclusiv persoanele care au trecut prin sistemul de 
educație formală, adesea chiar absolvindu-l), dar mai ales pentru 
costurile sale enorme la nivel economic și social, fenomenul 
analfabetismului funcțional este o problemă cel puțin la fel de gravă și 
de urgentă ca cea a abandonului școlar.   

Există în mod clar o corelație între cele două fenomene: abandonul 
școlar este destul de des cauza analfabetismului funcțional. Una din 
consecințele abandonului școlar timpuriu poate fi aceea că tinerii 
părăsesc școala fără alfabetizare funcțională.   

Totuși problema analfabetismului funcțional nu ar putea fi rezolvată 
doar prin scăderea abandonului școlar sau sprijinirea copiilor din medii 
defavorizate. Lipsa de educație a tinerilor nu este exclusiv o 
consecință a sărăciei și a condițiilor sociale nefavorabile, ci, mai 

 

10 “Acest lucru înseamnă că 42% nu au deloc competențe în interpretarea unei informații, în 
formarea unor idei proprii și integrarea acestora în contextul dat, nu pot interpreta și nu pot 
argumenta ipoteze și concluzii, nu pot stabili asemănări și diferențe între personaje, fapte sau 
concepte și nu pot plasa informația accesată într-un context general, cu o realitate 
recognoscibilă sau posibilă (trecută, actuală sau viitoare).” (Raport privind nivelul de literație 
al elevilor din România, BRIO 2022) 

11 11% din elevii claselor I-VIII se încadrează la nivelul funcțional al literației, ceea ce 
înseamnă că doar 11% pot interpreta și pot integra idei și informații din text, pot interpreta 
relații de tip cauză-efect, pot face inferențe complexe și pot interpreta ipoteze, pot stabili 
asemănări și diferențe între personaje, fapte, evenimente sau concepte, pot desprinde 
concluzia dintr-o suită de argumente, pot desprinde mesajul global al textului și pot identifica 
generalizări făcute sau sugerate în text. 
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degrabă, a incapacității sistemului de educație din România de a 
dezvolta abilități de viață elevilor. 12 

Astfel, datele sociologice oferite OECD în anul 2012 arată că sub-
performanța la sarcini de învățare creative de tipul rezolvării de 
probleme se corelează în România, la tinerii de 15 ani, doar într-o 
măsură moderată cu factori socioeconomici și demografici. Conform 
estimărilor OECD există o corelație de doar 19,3% între statutul 
socioeconomic al elevilor români și performanța lor la testul PISA de 
matematică. 

Combaterea abandonului școlar, reducerea inechității în școli și 
sprijinirea copiilor din medii defavorizate reprezintă intervenții absolut 
necesare, dar nu sunt suficiente pentru a reduce analfabetismul 
funcțional: poți continua școala și o poți absolvi, fără să îți însușești 
cunoștințe și abilități de bază care să te facă apt pentru piața muncii.  

 

PR O B L E M A  R E A L Ă  Ș I  P R I N C I P A L A  (C U  S I G U R A N Ț Ă  N U  S I N G U R A )  C A U Z Ă  A  

A N A L F A B E T I S M U L U I  F U N C Ț I O N A L  E S T E  A Ș A D A R  C A L I T A T E A  Î N V Ă Ț Ă M Â N T U L U I  Ș I  

L I P S A  D E  A D E C V A R E  A  S I S T E M U L U I  P U B L I C  D E  E D U C A Ț I E  L A  C E E A  C E  P R E S U P U N E  

C O M P E T I T I V I T A T E A  E C O N O M I C Ă  Ș I  D E Z V O L T A R E A  S O C I A L Ă  P E  T E R M E N  L U N G .   

 

În cuvintele Dr. Nicolae Zamfir, președintele Societății Române de 
Fizică și membru corespondent al Academiei Române: „Marea 
problemă a învățământului românesc constă în faptul că elevul nu 
înțelege utilitatea materiei pe care trebuie să o învețe. Astfel că 
analfabeții funcțional sunt rezultatul unui sistem de învățământ în care 
teoria nu a fost niciodată legată cu practica.”13 

 

CO N S E C I N Ț A  P R I N C I P A L Ă  A  A N A L F A B E T I S M U L U I  F U N C Ț I O N A L  E S T E  D E  O R D I N  

S O C I O -E C O N O M I C :  S I T U A Ț I A  S O C I A L Ă  Ș I  E C O N O M I C Ă  A  Ț Ă R I I  P E S T E  20  D E  A N I  

V A  F I  L A  F E L  C U M  E S T E  A S T Ă Z I  Ș C O A L A .   

 

Analfabetismul funcţional este un factor de excluziune socio-
economică şi de sărăcie, care împiedică persoanele să desfăşoare o 
activitate profesională, limitează participarea acestora la viaţa 

 

12 Scăderea analfabetismului functional – o posibilă prioritate strategică în educație, 
CEAE Centrul de evaluare și analize educaționale, iunie 2016 

13 Alina Zaharia, articol noiembrie 2021,  https://magazine.holistic-
edu.ro/analfabetismul-functional-alarma-romania/ 
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democratică şi socială şi afectează grav realizarea personală şi 
apărarea drepturilor proprii.14 

 

Impactul economic pe termen lung provocat de rata crescută a 
analfabetismului funcțional a fost studiat de Centrul de Evaluare și 
Analize Educaționale într-un studiu lansat în iunie 2016. Raportul 
”Scăderea analfabetismului funcțional — o posibilă prioritate 
strategică” arăta, în baza modelului funcțiilor de creștere economică 
folosit de OECD, cu cât ar putea crește PIB-ul României, dacă 
analfabetismul funcțional ar dispărea. 

 

Analfabetismul funcțional, arată studiul CEAE, este una din 
principalele cauze ale excluziunii economice în rândul populației 
adulte și una din explicațiile faptului că, deși PIB-ul a crescut continuu 
în România după 1990, nivelul de sărăcie nu a scăzut foarte mult: 
creșterea economică nefiind inclusivă, o bună parte dintre adulți sunt 
doar slab calificați (unii deloc), neavând astfel acces la locuri de 
muncă mai bine plătite.  

Creșterea economică și dezvoltarea socială a unei țări sunt deci 
strâns legate de abilitățile și cunoștințele de bază pe care le deține, în 
sens larg, populația respectivă. Astfel de cunoștințe includ 
competențele digitale (economia actuală a României depinde în mare 
măsură de absorbția tehnologică și de existența unei forțe de muncă 
capabile să folosească noi tehnologii) dar nu numai atât: la fel de 
importante sunt abilități de tipul rezolvare de probleme, gândire critică, 
creativitate, inteligența emoțională, capacitatea de adaptare sau de 
negociere.  

Un obiectiv foarte important al sistemului de educație ar trebui să fie 
grija pentru dobândirea de cunoștințe și abilități care să îi permită 
fiecărui copil de astăzi să se adapteze cu succes pe piața muncii 
peste 20 sau 30 de ani.  

Atunci când o bună parte a populației angajate nu deține abilități de 
bază, se ajunge ca în economie să se folosească tehnologii de 
producție învechite sau să aibă o pondere mare ramuri cu un grad 
scăzut de tehnologizare, care nu cresc semnificativ productivitatea.  

 

14 Avizul Comitetului Regiunilor pe tema „Reducerea analfabetismului funcţional – 
Conceperea unei strategii europene ambiţioase de prevenire a excluziunii şi de promovare a 
realizării personale”, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1.07. 2010 
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“Pe scurt, România rămâne în urmă pentru că nu reușește să își 
mărească semnificativ productivitatea. Iar pentru a remedia această 
problemă, simpla investiție în noi tehnologii nu este suficientă. Atâta 
vreme cât forța de lucru nu este educată astfel încât să poată asimila 
noi tehnologii, productivitatea economiei nu va crește întrucât se vor 
găsi foarte greu angajați pentru asemenea locuri de muncă.” 
concluzionează autorii studiului realizat de Centrul de Evaluare și 
Analize Educaționale (CEAE).  

Tot ei arăta că eliminarea analfabetismului funcțional până în 2030 ar 
putea avea efecte sistemice și pe termen lung asupra dezvoltării 
economice și sociale – creșterea economică inclusivă a României ar 
putea ajunge la peste 200% din PIB-ul actual. 

Pentru o țară din categoria din care face parte și România, investiția în 
dezvoltarea abilităților de bază în rândul populației sale îi poate aduce 
pe termen lung, în scenariul optimist, creșteri de până la 731% a PIB-
ului, iar în scenariul moderat, o creștere de până la 383% .  

Din acest punct de vedere, devine evident că, pe termen lung, simpla 
înrolare a tuturor tinerilor de până la 15 ani în sistemul de educație din 
România, să spunem până în anul 2030, nu aduce beneficii 
semnificative pe termen lung pentru bunăstarea și dezvoltarea 
economică, dacă ne uităm la variațiile variabilei PIB. Intervenția critică 
nu este aici, ci în altă parte – și anume în alfabetizarea funcțională 
integrală.  

În lipsa investiției în capitalul uman (inclusiv în cadrele didactice, 
managerii instituțiilor de învățământ), nu există inovație și 
productivitate iar economia nu poate crește. O economie competitivă 
are nevoie de o societate competitivă, care la rândul ei are nevoie de 
un sistem educațional competitiv.  

 

Scăderea sau eliminarea analfabetismului funcțional trebuie așadar să 
reprezinte o prioritate strategică în educație, printre primele priorități în 
procesul de reformă a sistemului de educație din România. 
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EDUCAȚIA NON FORMALĂ  -  PARTE DIN 
SOLUȚIE ȘI DIN MIX-UL MOTIVAȚIONAL 

 

Pentru a contracara fenomenele discutate mai sus - abandonul școlar 
și analfabetismul funcțional - trebuie găsite căi de a identifica timpuriu 
cazurile la risc, de a motiva copiii și tinerii să își continue educația și 
de a crește, în același timp, calitatea educației oferite – prin 
diversificare și reformare. Este nevoie urgentă de reforme structurale 
coerente, în mod clar, dar reformarea sistemului educațional este un 
proces de durată. Concomitent cu reformele structurale în educație (și 
mai ales în lipsa acestora) programele suport pot fi o bună soluție de 
avarie, un pansament sau un punct de pornire.  

 

Astfel de programe, care includ activitățile non-formale, practice și 
interactive, trebuie să se adreseze atât copiilor, cât și adulților și 
profesorilor (învățare profesională continuă).  

 

Ele pot completa cu succes educația formală – în clasă sau în afara ei 
– crescându-i calitatea și eficiența, folosind metode active de predare-
învățare și abordări pedagogice interactive, inovatoare, personalizate 
și centrate pe elev și pe nevoile sale  (instruire diferențiată). 

 

Educația non-formală și experiențele de învățare informale pot 
contribui în mod considerabil la desăvârșirea profilului unui absolvent 
de învățământ obligatoriu, ajutându-l pe acesta să își însușească 
cunoștințe și abilități de bază, care să îi permită să trăiască o viață 
decentă și împlinită și să producă la rândul său valoare în propria 
comunitate: creativitate, gândire critică, capacitatea de a rezolva 
probleme complexe în situații neprevăzute etc.  

 

Ceea ce trebuie găsit este un mix educațional și motivațional 
echilibrat, care să includă educația non-formală, învățarea informală și 
experiențială și care trebuie să ducă la atingerea obiectivelor 
principale ale educației: împlinirea personală, incluziunea socială, 
cetățenia activă, alfabetizarea funcțională, creșterea gradului de 
angajabilitate.  
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CE ESTE EDUCAȚIA NON-FORMALĂ?   

 

Educația non-formală este definită de obicei prin comparație cu alte 
două metode de educație: educația formală și educația informală. 
Poate fi necesar, de aceea, să identificăm mai întâi, pe scurt, 
caracteristicile celorlalte două tipuri de educație, specificând de la 
început că granițele dintre tipurile de învățare sunt permeabile și 
încercarea de a le delimita a suscitat de-a lungul timpului numeroase 
dezbateri.  

 

Educația formală – este educația clasică, ce se desfășoară cel mai 
adesea în sala de clasă, în instituții dedicate (școli, universități etc). 
Este structurată secvențial/ cronologic și ierarhic, urmează o 
programă prestabilită, are obiective, termene/limite de timp, manuale 
și materiale de curs. Este evaluată prin teste și examene. Cel mai 
adesea și până la o anumită vârstă este obligatorie. Se finalizează cu 
obținerea unei certificări (diplomă, certificat). Este un act intențional, 
din punctul de vedere al elevului.  

 

În mod tradițional, educația formală este centrată pe profesor și 
constă adesea în simplul transfer de cunoștințe academice de la 
profesor la elev. În școlile tradiționale din România, profesorii predau 
iar elevii ascultă, scriu și repetă (adesea fără să treacă informația prin 
filtrul gândirii proprii). Însă de ceva vreme - cel puțin în instituțiile care 
oferă educație de calitate - focusul se mută din ce în ce mai mult pe 
elev și multe dintre metodele de educație non-formală au fost 
acceptate și sunt folosite în școli: jocuri de rol, jocuri de simulări, 
dezbateri, proiecte în echipe, excursii, învățare experiențială (învățare 
din experiențe și practică din engleza experiential learning sau 
learning by doing) etc.  

 

Educația informală este ceea ce învățăm, cel mai adesea (dar nu 
neapărat), inconștient și neintenționat din toate experiențele noastre 
de viață și din situațiile la care suntem expuși încă de când ne 
naștem. Poate avea loc oriunde și în orice moment, fără a implica un 
educator/ trainer sau profesor. Este baza oricărui tip de învățare, 
fundamentul pe care se așază apoi toate celelalte cunoștințe și 
abilități obținute prin educație formală (în școli, alte instituții 
educaționale) sau non-formală.  
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Educația non-formală de obicei nu se predă în instituții de educație 
și, tot de obicei, nu aduce după sine o certificare. Este însă structurată 
și are caracter intențional.  

Este preocupată mai degrabă de dezvoltarea de soft skills (abilități de 
viață și competențe interpersonale, abilități sociale, încredere în sine, 
comunicare, creativitate, muncă în echipă) și competențe tehnice - pe 
scurt, genul de competențe și abilități pe care angajatorii și le doresc 
de la angajații lor și pe care tinerii absolvenți de obicei nu le au.  

 

Una din primele definiții ale educației non-formale aparține lui J. Kleis, potrivit căruia 
educația non-formală este “orice activitate educațională, intenționată şi sistematică, 
desfăşurată de obicei în afara şcolii tradiționale, al cărei conținut este adaptat 
nevoilor individului şi situațiilor speciale, în scopul maximalizării învățării şi 
cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se confruntă aceasta în sistemul 
formal (stresul notării în catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor etc.)”(J. Kleis, 
1973)  

Comisia Europeană și Consiliul Europei definesc astfel educația non-formală:  

“Învățare voluntară ce are loc în diverse cadre și situații, în timpul unor 
activități în care predarea/instruirea și învățarea nu sunt unicul scop. 
Aceste cadre și situații pot fi intermitente și tranzitorii, iar activitățile și 
cursurile ce au loc pot fi coordonate de facilitatori profesioniști sau de 
către voluntari. Cursurile și activitățile de educație non-formală sunt 
planificate, dar sunt rareori structurate de ritmuri convenționale și 
materii curriculare. De obicei se adresează unui public țintă specific, 
dar rar documentează sau evaluează rezultatele învățării în moduri 
vizibile și convenționale.”15 

 

 
 

 

 

 

 

15 Chisholm L. “Bridges for recognition cheat sheet: proceedings of the SALTO Bridges for 
Recognition: Promoting Recognition of Youth Work across Europe”, Leuven-Louvain, 2005 



 17 

CARACTERISTICI ȘI PRINCIPII  ALE EDUCAȚIEI NON 

FORMALE 

Caracteristicile educației nonformale: 

o Educația non-formală completează celelalte două tipuri de 
educație și asigură legătura dintre instruirea formală şi cea informală. 
Vom detalia în capitolul următor. 

o Se desfăşoară într-un cadru organizat, în afara programei şcolare, 
cuprinzând activități extra clasă / extradidactice (cercuri pe discipline, 
interdisciplinare sau tematice, ansambluri sportive, artistice, 
concursuri şcolare etc.) şi activități de educație şi instruire 
extraşcolare, activități de animație.  

o Educatorul non-formal (facilitatorul) – manifestă în activitățile 
educaționale flexibilitate, adaptabilitate şi rapiditate în adoptarea 
variatelor stiluri de conducere a activității, în funcție de nevoile şi 
cerințele educatului. Încurajează dialogul, exprimarea liberă, gândirea 
critică, incluziunea socială și coeziunea grupului. 

o Învățare personalizată: conținutul şi obiectivele urmărite sunt 
prevăzute în documente special elaborate ce prezintă o mare 
flexibilitate, diferențiindu-se în funcție de vârstă, sex, categorii 
socioprofesionale, interesul participanților, aptitudinile şi înclinațiile 
acestora. Sunt cuprinse activități care corespund intereselor, 
aptitudinilor şi dorințelor participanților.  

o Activitățile au caracter opțional și se desfășoară într-o ambianță 
relaxată, calmă şi plăcută, dispunând de mijloace menite să atragă 
publicul de diferite vârste. Este o formă facultativă de antrenament 
intelectual care menține interesul participanților printr-o metodologie 
atractivă.  

o Evaluarea activităților este “facultativă, neformalizată, cu accente 
psihologice, prioritar stimulative, fără note sau calificative oficiale.” 
(Sorin Cristea, 2002)”16 
 
 
 
 
 

 

16 “Manualul 100 de idei de educație non-formală”, Organizația Națională Cercetașii 
României, octombrie 2010 
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PRINCIPI ILE ȘI  CARACTERISTICILE EDUCAȚIEI  NON-FORMALE 
AȘA CUM AU FOST STABILITE DE COMISIA EUROPEANĂ ȘI  DE 
CONSILIUL EUROPEI17:    
 

o  NATURA VOLUNTARĂ ȘI  AUTOREGLATĂ A ÎNVĂȚĂRII  
o  MOTIVAȚIA INTRINSECĂ PENTRU ÎNVĂȚARE A PARTICIPANȚILOR 
o  APROPIERE DE INTERESELE ȘI  ASPIRAȚIILE TINERILOR 
o  ABORDARE PARTICIPATIVĂ ȘI  CENTRATĂ PE PERSOANA EDUCATĂ  
o  MEDIU DE ÎNVĂȚARE SUPORTIV  
o  STRUCTURĂ DESCHISĂ ,  TRANSPARENȚĂ ȘI  FLEXIBILITATE A 

CURRICULUM-ULUI  
o  PREGĂTIRE ȘI  IMPLEMENTARE PROFESIONISTĂ A ACTIVITĂȚILOR,  

INDIFERENT DACĂ ACTIVITATEA E CONDUSĂ DE UN EDUCATOR 
PROFESIONIST SAU DE UN VOLUNTAR  

o  EVALUAREA SUCCESULUI ȘI  A EȘECURILOR ARE LOC ÎNTR-UN PROCES 
COLECTIV,  FĂRĂ A JUDECA SUCCESUL SAU EȘECUL INDIVIDUAL  

o  ÎMPĂRTĂȘIREA REZULTATELOR CU PUBLICUL INTERESAT ȘI  FOLLOW-UP 
PLANIFICAT  

 

EDUCATORUL NON-FORMAL ȘI ROLURILE SALE 

 

Persoana care oferă educație non-formală are rol de facilitator. Rolul 
unui facilitator diferă de cel al trainerului sau al profesorului, chiar 
dacă diferențele dintre cele trei roluri sunt subtile. Ajută să ne oprim 
un moment pentru a ne gândi la imaginile pe care ni le trezesc în 
minte următoarele cuvinte: a preda (ceea ce face un profesor), a 
instrui (rolul unui trainer) și a facilita (rolul facilitatorului). Un profesor 
urmează o programă standard, se asigură că toți elevii învață același 
conținut la o anumită materie și evaluează elevii după standarde 
prestabilite. Un trainer răspunde unor anumite nevoie educaționale ale 
unui individ sau ale unui grup de indivizi care doresc să își însușească 
noi cunoștințe și abilități relevante pentru propriile obiective 
profesionale 

În educația non formală, facilitatorul nu este centrul procesului de 
învățare, ci este mai degrabă un îndrumător. El trebuie să fie pregătit 
să ghideze, în loc să predea, să îi ajute pe tinerii studenți să analizeze 

 

17 “Pathways towards validation and recognition of education, training and learning in the 
youth field”, European Commission and Council of Europe, 2004 
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probleme, să găsească soluții, să își exprime ideile, să construiască 
relații cu ceilalți. 18 

Cu siguranță cele trei roluri se suprapun adesea în anumite momente, 
într-o măsură mai mare sau mai mică și cu siguranță o singură 
persoană poate îndeplini oricare dintre cele trei roluri în momente 
diferite. În funcție de contextul de învățare, se poate ca educatorul să 
treacă de la un rol la altul în timpul unei activități de învățare. Este 
important însă să cunoască diferențele între roluri pentru a le naviga 
cu mai multă ușurință.  

Un rol în educația non-formală îl pot avea și voluntarii și animatorii. În 
România, animația este o metodă des utilizată de educație non-
formală, realizată de obicei de către tineri voluntari din cadrul 
asociațiilor și fundațiilor non guvernamentale în activități de tip social, 
cultural, fizic şi sportiv. Animatorul trebuie să cunoască diverse 
practici şi tehnici de animație în grup, fără să neglijeze relația 
individuală. Munca animatorului presupune lucrul cu colectivitățile şi 
individual, indiferent de tipul de activitate.19 Activitatea animatorului 
are adesea o funcție ludică și recreativă, pe lângă alte funcții 
(dezvoltare personală, socializare și reglare socială, adaptare și 
integrare a celor marginalizați, stimulare a curiozității, încurajarea 
descoperirii etc).  

În organizațiile neguvernamentale, rolul de facilitatori/ educatori non-
formali este preluat adesea de voluntari, care vin în sprijinul 
lucrătorilor sociali. Voluntarii pot fi tineri în căutarea unei experiențe 
practice, foști beneficiari ai respectivului ONG, profesori și traineri, 
părinți ai copiilor beneficiari sau alți părinți/ alți membri din comunitate, 
diverși specialiști și profesioniști (specialiști din corporații, 
meșteșugari, antreprenori dispuși să împărtășească cu tinerii din 
propria experiență, propriile cunoștințe și abilități). Astfel de 
interacțiuni sunt foarte benefice pentru copii, pentru că îi ajută să își 
îmbogățească cunoștințele și abilitățile, dar și să își lărgească 
orizontul, să găsească printre voluntari modele pozitive de viață, 
uneori chiar mentori. Cu atât mai mult aceste interacțiuni sunt utile 
pentru copiii defavorizați care sunt în general mai privați de 
oportunități de învățare, mai rar înconjurați de persoane inspiraționale 
și mai puțin sau deloc expuși la experiențe de viață.  

 

18 “Nonformal Education (NFE)”, Peace Corps 2004, information collection and exchange ice 
no. m0042 

19 “Manualul 100 de idei de educație non-formală”, Organizația Națională Cercetașii 
României, octombrie 2010 
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Conform „Manualul pentru facilitatori in educatia non-formala”20, cei 4 
E ai Facilitatorului sunt: educate (educă), enjoy (trezește bucurie), 
explain (explică), entertain (generează voie bună, distracție) 

UN FACILITATOR ESTE:  

•  Un consultant care proiectează sesiuni de lucru, specifice sau cu 
intenție;  

•  Un consilier care scoate în evidență întregul potențial al grupurilor 
de lucru;  

•  Un furnizor de procese, instrumente și tehnici care pot obține locul 
de muncă  

rezultate, rapid și eficient cu un grup ;  

•  O persoană care ține o reuniune a grupului pe drumul cel bun;  

•  Cineva care ajută la rezolvarea conflictelor;  

•  Cineva care atrage din participarea tuturor, pentru a se asigura că 
întregul potențial al grupului este pus în valoare;  

•  Cineva care organizează activitatea unui grup;  

•  Cineva care se asigură că obiectivele sunt îndeplinite;  

•  Cineva care prevede structura pentru activitatea unui grup;  

•  Cineva care este empatic;  

•  Cineva care organizează spațiul și timpul pentru un grup dat.  

CE NU FACE UN FACILITATOR?   

•  Schimbă modul de exprimare al unui participant;  

•  Refuză să accepte o idee (este obosit, este distras, prea multe idei 
care vin dintr-o dată); să se implice în conținutul muncii în grup;  

•  Rezolvă problema pentru grup  

 

20 “Manual for facilitators in non-formal education involved in preparing and delivering the 
programme of study sessions at European Youth Centres”, Edited and co-written by Sabine 
Klocker, 2009, pag. 37 

 



 21 

•  Se leagă de amănunte nesemnificative;  

•  Se face judecător al grupului și dictează care idei sunt mai bune 
decât altele;  

•  Manipulează oameni și comportamente, prin feedback-ul lor propriu;  

•  Monopolizează conversația;  

•  Ia partea unor persoane în detrimentul celorlalți;  

•  Este închis la sugestiile grupului;  

•  Încearcă să aibă toate răspunsurile.  

 

 

CE SUNT ACTIVITĂȚILE DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ DE 

TIP OUTDOOR 
 

 
Pentru că acest ghid de bune practici se referă la activități de educație 
non-formală de tip outdoor, merită să ne oprim asupra acestui ultim 
termen pentru a încerca să îl definim/ să îl conceptualizăm.  

 

Outdoor learning (învățarea outdoor), în limba engleză, se referă în 
principal la activități incluzive, conduse de facilitatori, care se 
desfășoară în principal – dar nu exclusiv - în aer liber, într-un mediu 
natural, prin activități sportive și de explorare a mediului. Ca urmare a 
acestor activități, participanții își însușesc noi abilități, își îmbunătățesc 
starea de sănătate, conștientizează probleme legate de mediul 
înconjurător, se implică în activități sportive, de teambuilding și de 
aventură. Cunoașterea mediului în care activitatea joacă adesea un 
rol cheie în întregul proces de participare și învățare. 21 

 

În limba română termenul, destul de nou, are o accepțiune mai largă 
(pe care acest ghid o adoptă), și include orice fel de activitate de 
educație non-formală care se desfășoară în afara programei școlare și 

 

21 Despre Outdoor Learning https://www.outdoor-learning.org/Good-
Practice/Research-Resources/About-Outdoor-Learning 
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în afara programului școlar, atât în interior, în săli de clasă, cât și în 
aer liber – în general în orice loc care se pretează respectivei 
activități.  

 

Scopul activităților non-formale de tip outdoor este de a facilita 
învățarea prin experiență, dobândirea de noi abilități practice, 
integrarea copiilor în comunitate, combaterea discriminării, 
promovarea dialogului intercultural și conștientizarea de către 
participanți a problemelor legate de mediul înconjurător.  

 

Oricare ar fi locul în care are loc învățarea, cunoașterea mediului 
înconjurător – atât a mediului natural, cât și a mediului social, a 
comunității -  are un rol important în activitățile outdoor: pe lângă 
învățare, experiențele și activitățile outdoor încurajează cunoașterea și 
integrarea în comunitate a beneficiarilor, participarea acestora la viața 
comunității și la rezolvarea problemelor acesteia.  

 

Astfel, învățarea outdoor va avea ca rezultat atât îmbunătățirea unor 
abilități și dobândirea de cunoștințe noi, cât și schimbări mai subtile, 
de atitudini și comportamente, care au drept consecințe mai multă 
stare de bine, mai multă încredere în sine, o mai bună conștientizare a 
problemelor legate de mediu și a problemelor comunității, dorința de 
implicare, de participare la rezolvarea acestora. 

 

Proiectul în cadrul căruia s-a realizat acest ghid cuprinde câteva astfel 
de activități non-formale de tip outdoor:  

 
- Un program interdisciplinar de diminuare a analfabetismului funcţional, 

nediscriminare şi orientarea elevilor din clase terminale ale ciclurilor de învăţământ 
în vederea sprijinirii tranziţiei şcolare în momentele critice  
 

- Activităţi nonformale tip outdoor în cadrul unor cercuri în domeniile sportiv, creativ-
artistic, nutriţie- igienă, ştiinţă-tehnologie pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-
emoţionale ale copiilor şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii. 
 

- Derularea de workshopuri de educație financiară și antreprenoriat pentru copiii din 
ciclul primar și gimnazial în vederea capacitării elevilor de a-și depăși limitele prin 
forțe proprii 
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- Derularea unor campanii de ecologizare la nivelul comunității locale cu implicarea 
copiilor, părinților, profesorilor pentru dezvoltarea unor principii sănătoase de 
solidaritate civică și socială. 
 

- Organizarea unor competiții cu premii în vederea motivării copiilor pentru 
valorificarea potențialului creativ și capacitarea acestora în obținerea de rezultate 
concrete prin forțe proprii. 

 

 

 

EDUCAȚIA NON-FORMALĂ ÎN COMPLETAREA 
EDUCAȚIEI ȘCOLARE 

 

Educația non-formală este centrată pe elev/persoana educată, este 
experiențială, inspirațională și crește motivația pentru învățare. Este 
o formă de educație continuă ce poate și trebuie să continue toată 
viața, căci această „învățare continuă (learning throughout life)”, așa 
cum afirmă Raportul Delors către UNESCO (1995) este “cheia către 
un viitor mai bun și este critică pentru supraviețuirea noastră în secolul 
XXI”.22 

 

Educația non-formală se poate adresa copiilor, tinerilor sau adulților 
de orice vârstă și se poate desfășura în sala de clasă sau în afara ei, 
în școală sau în afara școlii.  

 

În țara noastră, o bună parte din activitățile de educație non-formală 
au loc în cadrul organizațiilor neguvernamentale. ONG-urile sunt în 
numeroase comunități singurele entități care oferă educație non-
formală pentru copiii care nu au acces la școli private, after-school-uri 
cu plată, alte centre educaționale accesate de părinții cu putere 
financiară și preocupați de educația propriilor copii.  

 

 

22 “Non Formal Learning Handbook for Volunteers and Volunteering Organisations”, 
produced in the Erasmus+ Key Action 2 project: Volunteers at the Interface between Formal 
and Non-Formal Education, mai 2017, pag. 8 
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În clasă sau în afara orelor de curs – în cadrul organizațiilor 
neguvernamentale, în tabere de vară, ateliere educaționale de 
weekend sau after-school, în timpul cluburior școlare opționale sau a 
altor activități extra-curriculare – educația non-formală oferă tinerilor 
oportunități de a dezvolta competențe transversale și cunoștințe inter-
disciplinare care îi vor ajuta pe viitor să facă față schimbărilor rapide 
din societatea și economia de astăzi (și de mâine).  

 

Astfel de competențe și abilități pot include: spirit de inițiativă, a învăța 
să înveți, reziliență, gândire critică și creativă, asumarea de riscuri și 
rezolvarea de probleme, alfabetizare media (media literacy), atitudine 
antreprenorială și multe altele. În plus față de aceste abilități 
transversale și de viață, abordarea și metodologia educației non-
formale poate îmbunătăți cunoștințele academice și felul în care este 
asimilată programa școlară, influențând în mod pozitiv rezultatele și 
performanțele școlare.23 

 

Educația non-formală încurajează gândirea critică24, participarea 
activă la învățare a educatului și permite crearea de legături cu viața 
reală, valorile și experiența personală a educatului. În timp ce educația 
formală se bazează încă foarte mult pe cunoașterea individuală, pe 
gândire teoretică și pe o transmitere unidirecțională dinspre profesor 
înspre elev a unor fapte și generalizări, educația non-formală 
îmbogățește și complementează educația formală prin accentul pus 
pe învățarea socială, pe legătura cu viața reală și pe valorile 
personale și pe gândirea critică. Tinerii au mai mult control asupra 
propriei educații, au posibilitatea să aleagă activități în funcție de 
interesele personale și să analizeze critic ce și cum au învățat.  

 

Este clar că educația non-formală reușește să umple mai multe goluri 
lăsate de educația tradițională. Poate că cel mai important este faptul 
că acest tip de educație poate reduce decalajul care există între 
competențele tinerilor proaspăt ieșiți de pe băncile școlii și nevoile 
economiei reale. Educația non-formală, împreună cu alte experiențe 

 

23 “Non Formal Learning Handbook for Volunteers and Volunteering Organisations”, 
produced in the Erasmus+ Key Action 2 project: Volunteers at the Interface between Formal 
and Non-Formal Education, mai 2017, pag. 8 

24 “Nonformal Education Through Outdoor Activities Guide”, Dorin Festeu, Barbara 
Humberstone, published by European Institute for Outdoor Adeventure Education and 
Experiential Learning, 2006 
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de învățare experiențială precum voluntariatul, fac mai ușoară tranziția 
de la școală pe piața muncii, deoarece îi ajută pe tineri să 
dobândească competențe apreciate de angajatori (de la competențe 
digitale la comunicare, creativitate,  capacitatea de a rezolva probleme 
etc) 

EDUCAȚIA NON-FORMALĂ ESTE UNA DIN FORȚELE CARE PUN 
SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII  MONOPOLUL EDUCAȚIONAL AL 
INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE .  OFERĂ OPORTUNITĂȚI DE 
ÎNVĂȚARE ALTERNATIVE ,  NOI SPAȚII  DE ÎNVĂȚARE ȘI  MAI 
MULTE POSIBILITĂȚI ,  DEOARECE ABORDAREA SA 
PARTICIPATIVĂ FACE CA EDUCAȚIA NON-FORMALĂ SĂ FIE MAI 
PRODUCTIVĂ DECÂT CEA FORMALĂ :  EA PERMITE TINERILOR 
ELEVI SĂ DEVINĂ CETĂȚENI IMPLICAȚI ȘI  CREEAZĂ ASTFEL O 
NOUĂ DIMENSIUNE A CETĂȚENIEI  ACTIVE.25 
 

În numeroase țări au fost deja implementate reforme pentru a 
încorpora elemente de educație non-formală în educația școlară: 
abordări curriculare individualizate, activități extra-curriculare, module 
de învățare inter-disciplinare, învățare auto-reglată, ce permite elevilor 
să își aleagă materiile în funcție de propriile înclinații, precum și 
includerea TIC (Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor) ca 
strategie de învățare. (Susana Lafraya).  

 

Ne dorim ca România să se inspire din inițiative și reforme de genul 
acesta și să realizeze cât de benefică ar fi o mai mare deschidere a 
sistemului educațional tradițional către educația non-formală. 

 

 

 

EDUCAȚIA NON FORMALĂ DIN PERSPECTIVA 

GENERAȚIEI TINERE 
 

 

Un studiu amplu, realizat în perioada 2000 – 2001, la nivelul întregii 
Uniuni Europene, a cerut tinerilor elevi și studenți să își spună părerea 
despre sistemele de învățământ din propriile țări și să propună soluții 
de îmbunătățire a acestor sisteme. Pe lângă tineri, au participat la 

 

25 Lafraya Susana, “Intercultural learning in non-formal education: theoretical frameworks 
and starting points”, Council of Europe Publishing, 2011 



 26 

studiu membri ai comunității științifice, reprezentanți ai administrațiilor 
publice și factori de decizie la nivel politic. Prin amploare, durată, 
diversitatea persoanelor intervievate și bogăția de informații 
prezentate, studiul a rămas fără precedent la nivelul UE iar concluziile 
sale au fost publicate în lucrarea „A new impetus for European youth : 
European Commission White Paper”26 

 

Ce a reieșit extrem de clar din acest exercițiu de consultare publică a 
fost nevoia de a crea o punte de legătură între diversele metode de 
educație care contribuie la dezvoltarea unui individ: educația formală, 
educația non-formală și învățarea informală, toate trei văzute de către 
tineri ca fiind la fel de importante în propria devenire. Sistemele 
educaționale tradiționale au fost amplu criticate pentru lipsa de 
atractivitate, calitate și eficiență, pentru incapacitatea lor de a oferi 
destul conținut relevant pentru nevoile și interesele copiilor și ale 
tinerilor. În același timp, educația non-formală a reieșit ca fiind cea mai 
eficientă, pozitivă și atractivă metodă de completare a sistemului 
formal de educație.  

 

Tinerii și-au dorit o schimbare a modului în care învățarea și predarea 
sunt abordate de către sistemele educaționale din propriile țări: au 
cerut o abordare centrată mai mult pe elev, o relație elev-profesor mai 
puternică, participarea copiilor în educație, instituții educaționale 
dinamice, adaptabile și democratice (ex copiii să își poată evalua 
profesorii) Și-au mai dorit de asemenea ca școala să ofere o educație 
mixtă, în sensul de educație care îmbină o gamă largă de metode și 
materiale: ore de teorie, dar și activități practice, Internet și 
multimedia, studiu individual, activități outdoor și alte activități 
(voluntariat, experiențe de lucru).  

 

Avantajele educației non-formale coincid în mare parte cu lipsurile 
educației formale și constau în principal în natura sa voluntară, în 
flexibilitate, caracterul participativ, în dreptul de a face greșeli, 
apropierea mai mare de nevoile individuale, interesele și aspirațiile 
tinerilor. Integrarea copiilor defavorizați a fost de asemenea 
considerată un avantaj al educației non-formale. Studiul a relevat și că 
toate aceste beneficii sunt puțin cunoscute și că este nevoie de mai 
multă conștientizare a acestor avantaje (awareness), de mai multă 

 

26 “A new impetus for European youth : European Commission White Paper”, European 
Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Publications Office, 
2002, pag. 30-37 
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promovare a educației non-formale ca fiind parte integrantă esențială 
a învățării și a educației.  

 

Educația non-formală, tocmai prin caracterul ei mai casual, prin 
abordarea mai prietenoasă, a dovedit de-a lungul timpului ca este nu 
doar benefică, ci și foarte atrăgătoare pentru copii și tineri, aducând 
un plus de energie și prospețime capabile să îndulcească pastila 
educației. Atunci când se simt incluși, când își întăresc relația cu 
profesorul, când se simt respectați și ascultați, copiii își cresc stima de 
sine, curiozitatea și interesul pentru învățare.  

 

EDUCAȚIE NON-FORMALĂ PENTRU 
INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI CULTURALĂ 

 

Educația non-formală – așa cum au observat și tinerii intervievați în 
studiul de mai sus - este un instrument puternic de integrare socială și 
combatere a discriminării. Cel mai adesea, între copiii care participă 
împreună la activități non-formale, într-un cadru prietenos, se dezvoltă 
sentimentul solidarității și cel al unei responsabilități comune. Scade, 
de asemenea, frecvența și intensitatea episoadelor de bullying și a 
comportamentelor deviante. Lipsa presiunii dată de note, evaluări, sau 
de competiția între elevi, focusul pe nevoile copiilor și pe latura 
emoțională a dezvoltării acestora tind să dezamorseze orice formă de 
agresivitate și să creeze un cadru mai prietenos, al colaborării între 
copii, al încrederii în profesor.  

În cadrul activității Asociației Hercules, care coordonează două centre 
de zi în beneficiul copiilor proveniți din familii defavorizate27, a fost 
adesea evidentă – și a fost semnalată inclusiv de profesorii din școli, 
veniți la centre ca voluntari – diferența remarcabilă de comportament 

 

27 Asociația Hercules coordonează două centre de zi pentru copii vulnerabili, aflați în risc de 
abandon școlar, cu situații socio-economice dificile : Centrul de zi Hercules, Costești (jud 
Argeș), fondat în 2007 și Centrul de zi BufKids, Buftea, fondat în 2020. În total, Asociația 
Hercules are 100 de copii beneficiari zilnici la cele două centre (acces la after-school, cantină, 
activități educaționale non-formale, online și offline) și peste 400 de copii beneficiari 
ocazionali sau incluși în alte proiecte (săli de lectură în școli pentru combaterea 
analfabetismului funcțional, alte proiecte în parteneriate cu școli din comunitate) 
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a copiilor: copii care la școală manifestă lipsă totală de interes pentru 
materia școlară sau comportamente agresive uneori chiar și față de 
profesori, la centrele de zi sunt total transformați. Cadrul informal în 
care învață, atmosfera plăcută, accentul pe învățarea prin joacă, 
respectul cu care sunt tratați îi ajută pe copii să se simtă bine cu ei 
înșiși, și - în consecință – să se simtă mai bine alături de ceilalți.  

COPIII SE SIMT MAI ACCEPTAȚI ATÂT DE CĂTRE CEILALȚI COPII, CÂT ȘI DE PROPRII EDUCATORI NON-
FORMALI CU CARE REUȘESC ADESEA SĂ AIBĂ RELAȚII MAI APROPIATE DECÂT CU PROFESORII DE LA 

ȘCOALĂ. “ÎN COMPARAȚIE CU PROFESORUL DE LA ȘCOALĂ, LUCRĂTORUL SOCIAL SAU FACILITATORUL 

ARE ÎN OCHII TINERILOR O IMAGINE MAI BUNĂ ȘI ESTE INVESTIT CU MAI MULTĂ ÎNCREDERE ATUNCI 

CÂND VINE VORBA DE CONSILIERE PERSONALĂ (SITUAȚII DE VIAȚĂ, PERSPECTIVE DE VIITOR ETC)”28 

S-a demonstrat că proiectele non-formale, participative, creează 
contexte de învățare care ajută elevii la risc. În consecință, aceștia își 
cresc încrederea în sine, abilitățile de viață independentă și își 
definesc propriile drumuri în viață. Acești tineri devin “participanți activi 
și navigatori ai propriilor biografii educaționale” (Manuela du Bois-
Raymond, 2005). În acest sens, educația non formală are capacitatea 
de a egaliza oportunități de învățare și de a reduce clivaje sociale. 29 

 
ÎNVĂȚARE INTER-CULTURALĂ 

 

Societatea în care trăim – noi românii, noi europenii - este o societate 
multiculturală. A fost dintotdeauna și va fi din ce în ce mai mult 
multiculturală. Omogenitatea de etnie și cultură nu poate fi decât o 
iluzie în orice societate modernă din secolul XXI.  

În România, de exemplu, au trăit de-a lungul timpului, laolaltă cu 
românii, comunități de ucraineni, lipoveni, germani, maghiari, romi, 
saxoni, albanezi, armeni, turci, bulgari, cehi, slovaci, sârbi, polonezi, 
macedoneni, tătari, azeri, italieni. Astăzi, România atrage noi imigranți 
– adesea persoane aparținând unor culturi foarte diferite de cultura 
majoritară - și eterogenitatea etnică și culturală a țării cu siguranță se 
va accentua.  

 

28 Dorin Festeu, Barbara Humberstone, “Nonformal Education Through Outdoor Activities 
Guide”, published by European Institute for Outdoor Adeventure Education and Experiential 
Learning, 2006, pag 21 

29 idem 
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În societățile atât de diversificate și dinamice în care trăim, este 
esențial să avem interacțiuni armonioase unii cu ceilalți, să avem 
curiozitatea de a cunoaște culturi diferite și deschiderea necesară 
pentru a le putea aprecia, nu doar de a le tolera. Avem deci nevoie să 
învățăm și apoi să exersăm dialogul intercultural.  

 

Înainte de a vorbi despre multiculturalism și interculturalism, ar fi 
probabil util să reflectăm asupra noțiunii de cultură.  

 

Dintre numeroasele definiții propuse de sociologi și antropologi, o vom 
păstra în acest material pe aceasta:  

 

Cultura este sistemul de credințe, valori, obiceiuri, comportamente comune și de 
artefacte pe care membrii unei comunități le folosesc pentru a putea face față lumii 
înconjurătoare și relației cu ceilalți și care sunt transmise din generație în generație 
prin învățare (Plog and Baters, 1980)30 

 

Multiculturalismul, în sensul său restrâns, se referă la multitudinea 
de culturi, naționalități și grupuri etnice care trăiesc în aceeași 
comunitate. Există însă și o accepțiune mai largă a termenului, pe 
care acest studiu o preferă. Kymlicka (1995)31 spune că dacă 
multiculturalismul îi cuprinde pe toți membrii grupurilor sociale non-
etnice, care se simt excluși de la nucleul principal al societății 
(persoanele cu dizabilități, femeile, homosexualii, muncitorii, ateii, 
imigranții, etc), atunci înseamnă că fiecare stat este multicultural, 
oricât de omogen ar fi din punct de vedere etnic.  

 

Dacă multiculturalismul descrie o stare de fapt (coexistența mai multor 
culturi în același spațiu), interculturalismul descrie relația și dinamica 
dintre aceste dintre culturi.  

 

Două definiții ale interculturalismului ni se par util de menționat în 
cadrul acestui material.  

 

 

30 Bates D. & Plog F.: “Cultural Anthropology”. New York, McGraw-Hill, 1990, pag. 7 

31 Kymlicka W.: “Multicultural citizenship”, 1995  
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„Un set de principii anti-rasiste, anti-segregaționiste și potențial egalitare, potrivit 
cărora este bine să promovăm contactul și cunoașterea între culturi, cu scopul de a 
încuraja relații sociale pozitive între ele (Carrasco, 2004)32” 

 

„Un proces de învățare personal și social al cărui obiectiv este promovarea unor 
relații pozitive între indivizi și grupuri de diferite culturi și proveniențe, bazate pe 
recunoaștere reciprocă și demnitate egală, și care dau o valoare pozitivă diversității 
culturale (Course on Interculturalism for Youth Mediators, 2005)”33 

 

Bazându-ne pe aceste definiții, putem spune cu Susana Lafraya34 că 
o societate multiculturală este o societate în care diferite culturi, 
naționalități și alte grupuri trăiesc împreună, dar fără să aibă contacte 
constructive și realiste unii cu ceilalți. În cadrul acestor societăți, 
diversitatea este văzută ca o amenințare și de obicei sunt teren 
propice pentru prejudecăți, rasism, xenofobie și alte forme de 
discriminare.  

 

O societate interculturală, în schimb, este o societate în care 
diversitatea este considerată o valoare pozitivă și un câștig pentru 
creșterea socială, educațională, culturală, politică și economică.  

 

Ce este de dorit așadar, este să ajungem să fim o societate 
interculturală, să eradicăm stereotipuri, să promovăm înțelegerea 
interculturală, drepturile omului și relații de egalitate între sexe.  
Pentru a realiza acest lucru, este nevoie de măsuri concrete, de 
comunicare și dialog intercultural, de învățare interculturală și de 
educație: formală, non-formală, informală.  

 

Învățarea interculturală este un element transversal ce are loc în 
permanență într-un grup multicultural.35 Învățarea interculturală este 

 

32 Carrasco S.: http://red.pucp.edu.pe/ridei/buscador/files/inter58.PDF. 

33 Lafraya Susana, Intercultural learning in non-formal education: theoretical frameworks and 
starting points, Council of Europe Publishing, 2011, p. 21 

34 Idem 

35 “Manual for facilitators in non-formal education involved in preparing and delivering the 
programme of study sessions at European Youth Centres”, Edited and co-written by Sabine 
Klocker, 2009, pag. 29 
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despre felul în care îi percepem pe ceilalți care sunt diferiți de noi (din 
orice punct de vedere). Este despre noi și despre felul în care noi 
putem colabora unii cu ceilalți pentru a construi o comunitate justă. 
Este despre felul în care comunitățile pot relaționa pentru a promova 
egalitate, solidaritate și oportunități pentru toți. Este despre 
promovarea respectului și a demnității între culturi, mai ales în cazurile 
în care unii fac parte dintr-o minoritate, iar alții formează majoritatea.36 

 

Dialogul intercultural trebuie să facă parte din viața de zi cu zi și să 
înceapă devreme, o dată cu educația. Acest dialog a devenit și mai 
important și capătă noi semnificații în contextul politic și geopolitic 
actual. Comunicarea între culturi, păstrare liniilor de dialog deschise 
poate contribui în mod decisiv la prevenirea conflictelor și la păstrarea 
păcii și a solidarității internaționale.  

 

“Acest dialog intercultural nu trebuie să fie numai problema liderilor, ci 
el trebuie să înceapă la școală, în propriul cartier și la locul de muncă. 
Atâta timp cât vor mai exista ghetouri, atâta timp cât viața de zi cu zi 
nu va fi cu adevărat interculturală, va continua să pară că între culturi 
există o prăpastie, când de fapt ele sunt foarte mult în sintonie unele 
cu celelalte cu condiția să nu fie interpretate într-un mod miop, 
disprețuitor și părtinitor.” (Adela Cortina)37 

 

O cultură poate fi revitalizată în întâlnirea cu alte culturi, căci ea nu 
este un organism static care poate prospera în izolare.  

 

„Este important să respecți alte culturi, deoarece pentru oameni ele 
sunt sursă a propriei identități și a încrederii în sine (...) În același timp 
însă, acest respect trebuie să conducă la un dialog ce le va permite 
cetățenilor să discearnă care valori și obiceiuri merită să fie întărite și 
la care este necesar să renunțe.  

 

Culturile nu sunt nici statice nici omogene, ele evoluează, ele au 
învățat unele de la altele de-a lungul timpului și sunt dinamice (..), 

 

36 Lafraya Susana, op.cit., pag. 22 

37 Cortina A., “Europa intercultural”, El País – “Opinión”, 22 November 2005. Information 
taken from the website of Aula Intercultural (www.aulaintercultural.org) via Susana Lafraya, 
Op.cit. 
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Este de aceea realist să presupunem că viața în comun a oamenilor 
din diverse culturi va genera din ce în ce mai mult dialog și învățare 
reciprocă, luând în considerare și faptul că fiecare dintre noi este de 
fapt intercultural.”38 

 

Educația – indiferent dacă este formală, non-formală și informală – are 
un rol esențial în formarea de abilități și competențe interculturale, 
care să ne ajute să devenim cetățeni activi, responsabili și 
interculturali. Educația interculturală promovează valori extrem de 
necesare în lumea de astăzi, valori precum pacea, drepturile umane, 
interculturalismul, respectul pentru ce este diferit și diversitatea văzută 
ca element pozitiv.  

 

Se resimte din ce în ce mai accentuată nevoia de a beneficia de 
instruire specifică în competențe interculturale atât pentru copii și 
tineri, cât și pentru educatorii lor și educația non-formală poate fi un 
teren bun pentru astfel de activități educaționale.  

 

Pentru o comunicare interculturală de succes, un educator/ profesor/ 
facilitator trebuie să aibă trei competențe de bază (Lafraya, 2011):  

 

- Competențe interculturale: să cunoască cultura copiilor cu care lucrează, atât cât 
să poată comunica adecvat, să poată negocia eficient semnificații culturale, să 
interpreteze corect mesajele lor, prevenind eventuale neînțelegeri și conflicte 
generate de interpretări greșite 

- Competențe cognitive: persoana care lucrează cu persoane din culturi diferite 
trebuie să aibă un grad înalt de auto-conștientizare și de conștientizare culturală. 
Astfel, educatorul intercultural trebuie să fie deschis și capabil să își analizeze 
propria cultură din perspectiva culturii celuilalt, pentru a descoperi noi perspective și 
puncte de vedere posibile. O minimă cunoaștere a culturii celui educat este foarte 
importantă, la fel de importantă cum este o limbă comună. În lipsa acestei 
cunoașteri, tendința va fi să apelăm la stereotipuri, clișee, la referințe pe care le 
avem despre respectiva cultură din mass media 

- Competențe emoționale: esențiale în interacțiunea și comunicarea interculturală în 
context educațional, ajută educatorul să proiecteze și să primească răspunsuri 
emoționale pozitive înainte, în timpul și după interacțiunea interculturală. Alsina39 

 

38 Idem 

39 Alsina M. R. (1999): La comunicación intercultural, Anthropos, Barcelona, p. 249 – 240 – in 
Susana Lafraya, Op. Cit. 
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spune că anxietatea este o problemă importantă în comunicarea interculturală. 
Anxietatea este acea senzație de disconfort sau chiar îngrijorare atunci când 
interacționăm cu cineva diferit și anticipăm că vor exista consecințe negative. Dacă 
nivelul de anxietate este prea mare, comunicarea va fi lipsită de eficiență, iar dacă 
este prea mic, nu va exista motivație pentru a iniția comunicarea, spune Alsina, citat 
de Lafraya40. Pe lângă capacitatea de a controla propria anxietate, alte competențe 
emoționale importante în comunicarea interculturală sunt: empatia (capacitatea de a 
ne pune în locul celuilalt pentru a-i înțelege trăirile) , motivația (de a cunoaște altă 
cultură, de a învăța și a doborî bariere) și capacitatea de a identifica nu doar 
diferențe, ci și similarități între propria cultură și culturi diferite.  

 

Este datoria educatorului să se educe pe sine în primul rând - fiind 
curios și dornic să evolueze, renunțând la propriile prejudecăți - pentru 
ca mai apoi să încurajeze deschiderea tinerelor minți și inimi, către 
diversitate și dialog intercultural, către acceptarea diferențelor – de 
orice natură ar fi (rasă, gen, religie etc) și evidențierea punctelor în 
comun.    

 

 

EDUCAȚIA NON-FORMALĂ ȘI INOVAREA 
SOCIALĂ  

 

 

CE ESTE INOVAREA SOCIALĂ 
 

 

O prioritate în agenda Uniunii Europene este inovarea socială, 
însemnând găsirea de noi soluții la probleme profund înrădăcinate cu 
care se confruntă societatea noastră. Inovarea socială urmărește să 
promoveze condițiile europene de trai îmbunătățind condițiile de 
muncă, educația, dezvoltarea locală sau sănătatea, sau abordând 
probleme critice, cum ar fi sărăcia sau discriminarea. În identificarea 

 

40 Lafraya Susana, “Intercultural learning in non-formal education: theoretical frameworks 
and starting points”, Council of Europe Publishing, 2011, p 22 
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acestor noi soluții este necesar să se implice autoritățile publice, 
societatea civilă, mediul academic și întreprinderile.41 

 

Educația are, desigur, un rol central în inovarea socială, dar pentru a 
genera inovație în societate, pentru a forma oameni capabili să 
producă idei inovatoare, educația – în special cea formală - trebuie să 
își revizuiască și reînnoiască ea însăși abordarea și metodele, ținând 
pasul cu vremurile (cu economia reală și cu societatea), anticipând 
scenarii de viitor și observând trenduri în societate, pentru a putea fi 
pregătită în fața numeroaselor transformări ce au loc în societate, 
economie și în domeniul tehnologiei.  

 

Educația trebuie să evolueze așadar, îmbunătățindu-și permanent 
calitatea, pentru a putea rămâne relevantă în societate și pentru a-și 
putea îndeplini misiunea de a ajuta indivizii să se dezvolte ca oameni, 
cetățeni și profesioniști.  

 

Pe lângă accentul pus pe evoluție și calitate, educația trebuie să aibă 
ca prioritate incluziunea: toate persoanele trebuie să beneficieze de 
educație pentru a-și putea însuși cel puțin competențe de bază, care 
să îi facă funcționali în lumea modernă. Educația are astfel potențialul 
de a influența viețile celor mai defavorizați, contribuind totodată la 
combaterea fragmentării sociale, din ce în ce mai accentuate, și 
împuternicind oamenii să genereze schimbări în propriile comunități.  

 

Inovarea socială – la fel ca creșterea economică - nu se poate baza 
doar pe o elită de persoane instruite, ci trebuie să aibă o bază 
puternică de oameni care dețin cunoștințe și abilități de bază (care 
sunt așadar alfabetizați funcțional) și care aleg educația continuă. 
Inegalitatea de șanse, care duce la inegalitate economică și socială 
nu trebuie lăsată să se adâncească și mai mult, deoarece extremele 
într-o societate sunt o amenințare pentru pacea socială.  

În 2010, Avizul Comitetului Regiunilor pe tema reducerii 
analfabetismului funcţional constata faptul că „aplicarea Strategiei de 
la Lisabona, care urmărea să facă din Uniunea Europeană economia 
bazată pe cunoaştere cea mai avansată din lume, a avut tendinţa de a 

 

41 https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/ro/inovare-sociala-si-cooperare-
transnationala 
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se concentra pe persoanele cele mai calificate; totuşi, o economie 
bazată pe cunoaştere şi pe inovare nu se poate susţine mulţumită 
doar unei avangarde de profesionişti cu înaltă calificare, fiind necesar 
ca întreaga piaţă a forţei de muncă să deţină competenţele-cheie ce 
permit învăţarea de-a lungul vieţii şi formarea continuă. Mai mult, 
această strategie nu îşi poate îndeplini obiectivele economice dacă în 
Europa continuă să existe zone aproape subdezvoltate. Lupta 
împotriva analfabetismului funcţional este, deci, şi un imperativ 
economic pentru Uniunea Europeană.” 42 

Așa cum am văzut, sistemele educaționale tradiționale nu reușesc, cel 
mai adesea, să ofere aceste competențe cheie pentru un număr 
suficient de persoane. Nu în țara noastră cel puțin.  

 

Structura actuală a sistemului școlar din România nu este de natură 
să încurajeze explorarea, descoperirea și inovația. Un sistem care 
pare incapabil să se reinventeze el însuși, cu greu ar putea stimula în 
tinerii elevi creativitatea care hrănește la rândul ei inovația, abilitățile 
antreprenoriale necesare într-o piață globală competitivă sau viziunea 
și capacitatea de a vedea lucrurile în perspectivă, mai departe de 
granițe locale, regionale sau naționale.  

 

 
ROLUL EDUCAȚIEI NON-FORMALE ÎN INOVAREA 

SOCIALĂ 
 

În lumea digitalizată în care trăim, conținutul educațional și modul în 
care acesta este livrat trebuie cu siguranță regândit. La fel cum trebuie 
regândită relația dintre diversele forme de învățare: formală, non-
formală, informală și experiențială. Pentru a crea un climat prietenos și 
atrăgător în clasă și pentru a educa viitori adulți creativi, capabili să 
gândească critic și să genereze idei inovatoare, sistemele 
educaționale trebuie să facă loc în sala de clasă metodelor de 
educație non-formală, tehnologiei și cunoștințelor pe care copiii le 
obțin în afara școlii - prin activități non-formale și prin învățare 
informală (învățare informală care astăzi, cel mai adesea implică 
tehnologia la care copiii se expun). Educația școlară poate construi pe 

 

42 Avizul Comitetului Regiunilor pe tema „Reducerea analfabetismului funcţional – 
Conceperea unei strategii europene ambiţioase de prevenire a excluziunii şi de promovare a 
realizării personale”, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1.07. 2010 
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aceste abilități și atât copilul, cât și școala au de câștigat de pe urma 
cunoștințelor și abilităților dobândite în cadrul activităților extra-
școlare.  

 

Educația nu este și nu poate fi numai ce înveți la școală și nu se 
încheie o dată cu absolvirea școlii. Tocmai pentru că trăim în aceste 
vremuri de schimbări globale rapide și într-o lume puternic digitalizată, 
învățarea trebuie să pregătească individul pentru viață, trebuie să 
continue pe tot parcursul vieții și trebuie să combine abordări și 
metode diferite, personalizate în funcție de profilul și nevoile 
educatului. Educația non formală are marele avantaj că oferă 
oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, lucru extrem de necesar 
într-o lume a schimbării.  

 

Un studiu al European Youth Forum de Pasi Sahlberg (1999) 
enumeră 3 moduri în care educația non formală contribuie la 
dezvoltarea și educarea tinerilor: “În primul rând, educația non formală 
poate contribui la însușirea unor abilități și competențe utile în viața 
profesională, în viața personală, în desfășurarea studiilor sau urmarea 
propriilor hobbyuri. În al doilea rând, promovează socializarea și 
dezvoltarea de competențe sociale. În al treilea rând, crește nivelul de 
participare activă în comunități.”43 

 

Adesea, educația non-formală a demonstrat că poate reuși acolo unde 
educația formală a eșuat, că poate completa lacune, poate crește 
motivația pentru învățare, poate stimula creativitatea și inovația, poate 
oferi experiențe educaționale relevante pentru viața reală, stimulând 
învățarea autentică în cadrul unor activități ce includ artele, 
arts&crafts, experimentele științifice, educația digitală, financiară sau 
antreprenorială.   

 

Pe lângă competențele de bază, educația non-formală poate contribui 
și adesea contribuie la însușirea unor abilități mult mai specializate, 
cum ar fi de exemplu cunoștințe în cele două domenii cheie care stau 
la baza inovației și a descoperirilor în zilele noastre: educația STEM și 
educația pentru antreprenoriat.  

 

43 Festeu Dorin, Humberstone Barbara, „Nonformal Education Through Outdoor Activities 
Guide”, published by European Institute for Outdoor Adeventure Education and Experiential 
Learning, 2006 
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Educația STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) este 
esențială pentru a alimenta creșterea economică și pentru a aborda 
unele dintre cele mai mari provocări sociale și de mediu cu care 
omenirea se confruntă la momentul actual. Viitorul nostru colectiv 
depinde de capacitatea sistemelor educaționale de a dezvolta 
generații înalt calificate de oameni de știință și de ingineri.  

 

În aceeași măsură, lumea are nevoie de antreprenori. Ei pornesc și 
gestionează mici afaceri care sunt motorul economiei globale. 
Microîntreprinderile sunt terenul propice al inovării. Sunt o sursă vitală 
de idei inovatoare, uneori revoluționare și un catalizator al 
schimbărilor care afectează apoi modul de funcționare al companiilor 
mari și chiar al unor întregi industrii.44 

 

 

CUM POATE FI ACCELERATĂ INOVAȚIA ÎN EDUCAȚIE?   
 

Studiile au identificat câțiva factori ai inovației într-o instituție 
educațională și aceștia includ: un leadership vizionar, curajos și 
asumat, susținut de profesori și educatori care la rândul lor trebuie să 
devină agenți ai schimbării. Împreună, liderii și profesorii curajoși pot 
crea un climat favorabil inovării. Antreprenorii sociali cu viziune, de 
asemenea, pot crea mici sau mari revoluții în educație punând în 
practică idei noi în propriile organizații. De asemenea, funcționează 
foarte bine parteneriatele între școli sau cele între școli și diverse 
organizații preocupate de educație.45 

David Istance și Alejandro Paniagua, la rândul lor, au identificat trei 
schimbări structurale în sistemele educaționale care au potențial de 
încuraja inovarea metodelor pedagogice46. Toate aceste schimbări 
sunt deja implementate în cadrul a numeroase organizații 

 

44 Dykes Gavin, Jen Groff, Helena Renfrew-Knight, Dan Sutch: Futurelab, „Driving social 
innovation in education” 

45 Idem 

46 Istance David, Paniagua Alejandro, „Learning to Leapfrog: Innovative Pedagogies to 
Transform Education”, The Brookings Institution, 2019 
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neguvernamentale, inclusiv în centrele de zi ale Asociației Hercules și 
în cadrul prezentului proiect.  

1) investiția în dezvoltarea profesională a profesorilor, pentru a pune bazele predării de 
calitate 

2) un profil mai extins al persoanelor care pot fi educatori: acceptarea ca educatori a 
unor persoane cu abilități diferite, care pot diversifica și îmbogăți experiența de 
învățare a copiilor (specialiști și profesioniști cu diferite specializări, meșteșugari, 
părinți și alți membri ai comunității, tineri voluntari sau elevi/ beneficiari mai mari, 
tutori online – care pot fi profesori sau pot avea alte calificări) 

3) sprijinirea unor noi modele de școală, care folosesc aranjamente hibride între 
educația formală și cea non-formală. “Una dintre cele mai interesante și puternice 
inovații își au rădăcina în parteneriate în comunitate și unele se bazează pe 
tehnologie pentru conectare” scriu autorii articolului „Learning to Leapfrog: Innovative 
Pedagogies to Transform Education”. 
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REZULTATE FOCUS-GRUP 

 

Trei au fost temele majore de discuție în cadrul focus-grup-urilor 
organizate împreună cu cadrele didactice ce au beneficiat de training 
de educație non-formală în cadrul prezentului proiect: 1. Importanța și 
beneficiile educației non-formale și 2. Principiile ce trebuie să 
informeze aceste activități și 3. Rezultatele așteptate în urma acestor 
activități 

În urma întâlnirilor, a rezultat că aproape toți profesorii au mai multă 
sau mai puțină experiență de implementare a activităților non-formale 
și că își doresc să implementeze astfel de activități în clasă sau în 
afara ei. Un scurt sondaj a relevat faptul că 80% dintre profesori au 
organizat câteva sau multe astfel de activități cu copiii de la clasă. Cu 
toții înțeleg care este valoarea acestor activități și 95% din ei spun că 
sunt importante sau foarte importante. 90% dintre cadrele didactice 
sunt de acord că astfel de activități completează în mod eficient 
programa școlară. Ambele școli partenere în prezentul proiect au 
organizat în trecut activități extra-curriculare.   

 

BENEFICII 

 

Printre beneficiile educației non-formale, profesorii au menționat:  

o Creșterea motivației pentru învățare și entuziasm: copiii sunt entuziasmați să 
învețe lucruri noi 

o Învățare din experiență în locul învățării teoretice 
o Întărirea relației profesor – elev și a relației dintre copii 
o Stimularea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a problemelor/ găsire 

de soluții  
o Copiii învață să învețe 
o Coeziunea grupului: copiii interacționează în grupuri diverse, se cunosc mai 

bine, se împrietenesc mai ușor 
o Crește toleranța și curiozitatea față de ceilalți, față de cei care sunt diferiți  
o Scăderea discriminării copiilor vulnerabili (defavorizați social, etnie romă) 
o Crește creativitatea și capacitatea de a genera idei  
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o Crește încrederea în sine a copiilor, inclusiv a copiilor care altfel au rezultate 
slabe la învățătură și nu strălucesc în sala de clasă 

o Mai mult spațiu pentru creativitate, curiozitate și explorare 
o Copiii învață fără să se plictisească și fără să depună foarte mult efort 
o Dezvoltarea personalității, mai multă auto-cunoaștere  
o Dezvoltare de abilități (artistice, manualitate, sportive etc) 
o Copiii se simt valorizați atunci când se implică (ex pun în scenă o piesă de 

teatru) 
o Copiii învață despre emoții, psihologie, modul de a gândi și a simți propriu 

sau al altora 
o Copiii se relaxează, adesea vorbesc despre propriile probleme și cum îi 

afectează acestea 
o E un bun exercițiu de socializare între copii 
o Copiii se bucură de faptul că profesorii sunt mai relaxați și se pot conecta mai 

bine cu proprii elevi 

 

IMPEDIMENTE 

Printre obstacolele în calea organizării de activități non-formale în 
școală, profesorii au menționat lipsa de timp, în principal din cauza 
programei școlare stufoase, lipsa de sprijin din partea colegilor/ 
superiorilor, lipsa de încredere în propriile abilități de a organiza astfel 
de activități, lipsa de încurajare din partea celorlalți, lipsa de implicare 
și de interes a părinților, lipsa de personal în școli, costuri și lipsa de 
resurse materiale și financiare.  

 
PRINCIPII 
 

ÎN URMA DISCUȚIILOR CU PARTICIPANȚII  ÎN PROIECT,  AUTORII  
ACESTUI MATERIAL AU IDENTIFICAT 5  PRINCIPI I  ȘI  5  ÎNTREBĂRI 
CARE AR TREBUI SĂ GHIDEZE ACTIVITATEA FACILITATORILOR 
IMPLICAȚI ÎN ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE NON-FORMALĂ DE TIP 
OUTDOOR:   
 

o Orientarea spre copil – cum pot ghida și ajuta cel mai bine fiecare copil din 
grup, bazându-mă pe observarea intereselor și abilităților individuale?  

o Orientarea spre rezultate – ce schimbare vreau să generez în beneficiul 
copilului și cum pot să o obțin? 

o Orientarea spre beneficii – cum ajută această activitate fiecare copil în 
parte și cum ajută grupul?  
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o Focus pe calitate – ce pot face pentru a face această activitate mai 
benefică, mai interesantă, mai utilă pentru fiecare copil? 

o Egalitate, Diversitate, Incluziune – cum pot include fiecare copil în 
activitate, astfel încât fiecare să se simtă văzut, auzit, bine venit și apreciat 
de către mine ca facilitator și de către ceilalți copii? 

 

REZULTATE   

Profesorii participanți au mai fost întrebați ce îmbunătățiri cred că ar 
trebui să aducă activitățile de educație non formală în viața copiilor și 
la ce rezultate ar dori să ajungă în urma desfășurării de astfel de 
activități. În lista de mai jos, am sintetizat răspunsurile primite și 
concluziile la care s-a ajuns în urma discuțiilor ulterioare.  

La modul ideal, în urma activităților de educație non formală, copiii 
participanți ar trebui să obțină/ câștige: 

 

o Bucurie și entuziasm: copiii se bucură de astfel de activități opționale, 
participative, prietenoase, manifestă entuziasm față de ceea ce învață și 
adoptă o atitudine pozitivă față de învățare (atitudine care se transferă apoi în 
sala de clasă la școală) 

o Încredere în sine și construirea caracterului: îactivitățile non formale de tip 
outdoor contribuie la creșterea încrederii în sine și a rezilienței tinerilor 
participanți, în urma îmbunătățirii propriilor abilități, inclusiv sociale, și a 
succeselor obținute  

o Stare de bine și sănătate mintală îmbunătățită: copiii devin mai conștienți 
de sine, își îmbunătățesc relațiile cu ceilalți și învață să aprecieze contribuțiile 
și realizările proprii și ale celorlalți 

o Dezvoltă noi abilități utile pentru viață : spirit de inițiativă și inovație, 
entuziasm, curiozitate, independență, responsabilitate, perseverență, 
tenacitate și asumare 

o Dezvoltă noi calități ce le vor crește pe viitor gradul de angajabilitate: 
dezvoltarea abilităților de comunicare, rezolvare de probleme, creativitate, 
gândire critică, leadership și cooperare 

o Schimbare de atitudine în legătură cu problemele comunității și ale 
mediului înconjurător: învață să se vadă ca făcând parte din comunitate și 
înțeleg că pot contribui la mai binele comunității și a mediului înconjurător 
(mai multă responsabilitate, grijă și implicare) 

o Dialog intercultural, curiozitate și toleranță față de celălalt: cunoscând 
diversitatea într-un cadru prietenos și al colaborării, învață să recunoască și 
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să depășească stereotipuri, să respingă diverse forme de discriminare,  să 
respecte diferența și diversitatea (de etnie, de cultură, de gen) 

o Incluziune socială a copiilor din familii cu probleme economice și 
sociale 

o Motivație crescută și creșterea apetitului pentru învățare: creșterea 
dorinței și a curiozității pentru învățare și pentru propria dezvoltare personală 

o Lărgirea orizonturilor: crescând orizonturile de cunoaștere, cresc șansele 
de viitor ale copiilor – șansa la o viață mai bună și la mai multe oportunități de 
angajare. 
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Anexa 1 

INSTRUMENT: UN CADRU PENTRU MĂSURAREA 

INCLUZIUNII# 

 

Instrumentul pentru Măsurarea Incluziunii / Measuring Inclusion Tool 
(Alberta Urban Municipalities Association, 2017) oferă un cadru pentru 
auto-evaluarea incluziunii pe 5 niveluri. Nivelul cel mai de jos – 
Invizibil – implică faptul că principiul incluziunii pur și simplu nu există 
în comunitatea evaluată. Cel mai înalt nivel la care se poate aspira 
este Cultură a Incluziunii, care descrie o comunitate primitoare și 
perfect incluzivă. Cele 5 nivele au fost dezvoltate pentru a ajuta 
organizațiile și comunitățile să dezvolte o cultură incluzivă.  

Acest instrument poate ajuta orice comunitate – fie că vorbim de o 
sală de clasă, un grup de facebook, o cancelarie de profesori sau un 
oraș întreg – să reflecteze asupra locului unde se află pe scara 
incluziunii și să identifice zone ce au nevoie de acțiune și de 
schimbare.  

(Alberta Urban Municipalities Association, 2017)  

 

 

 

 

 

# https://www.outdoor-
learning.org/Portals/0/IOL%20Documents/Equality%20Diversity%20Inclusion/Inclusivi
ty%20in%20the%20Outdoors/EDI%20-
%20INclusivity%20in%20the%20OUTdoors%20FULL%20REPORT%20V1%20sml.pd
f?ver=2021-11-22-155510-920 
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