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DE CE AM ALES SA VĂ PREZENTĂM EDUCAȚIANON FORMALĂ? 
 

 

 

Pentrucă: 
 

articiparea la activităţile derulate sub stindardul nonformalului e 

determinată de motivaţie nu de obligaţie, atractivitatea e dată de lipsa 
catalogului, iar utilitatea de faptul că este mediul propice conjugării 

verbelor a face, a simţi şi a fi. Aceastaesteşcoalaîn care – după cum 
observaacademicianul Solomon Marcus – zidurile ce separau disciplinele au 

fost dărâmateşi înlocuite cu dialogul permanent, şcoala în care elevul nu 
este pus să valorifice corectitudinea unor adevăruri găsite de alţii, ci este 

stimulat să încerce să descopere şi să inventeze făcând apel la propriile sale 

resurse intelectuale, şcoala în care elevul este încurajat să construiască un 
discurs personal pe o temă pe care tot el o identifică drept interesantă. 

ducaţia nonformală nu are pretenţia de a înlocui educaţia 

formală, ci de a stabili cu aceasta un raport de 
complementaritate a cărui axă o reprezintă parcursul de 

învăţare destinate elevului şi care se soldează – în urma primirii 
unei bune educaţii – cu dobândirea de cunoştinţe, capacităţi, 

deprinderi, valori şi atitudini prin intermediul cărora cel educat să 
devină un om al timpului său. 

     Tot pe aceste coordonate se cuvine a fi menţionat rolul 

dascălului în „altoirea” vlăstarelor cunoaşterii, în „transformarea 
gândurilor răzleţe în idei şi convingeri de viaţă” (Ioan Lăcustă), în 

acordarea discipolilor a şansei de a se împlini pe măsura 
posibilităţilor lor, în transformarea activităţilor educative (derulate 

la nivelul formal şi nonformal) într-un cadru dominat de bucuria de 
a învăţaşi în care fiecare individ nu doar să poată să fie, ci şi să 

poată să devină. 
 

P 

     E 

Poatevăîntrebați……. 
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De ce să 
învăț? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ducaţia nonformală ca orice activitate 
educaţională,intenţionată şi sistematică, 

desfăşurată de obicei înafara şcolii tradiţionale, are 
un conţinut adaptat nevoilor individului şi 

situaţiilor speciale, în scopul maximalizării învătării şi 
cunoaşterii şi al minimalizării problemelor cu care se 
confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în 

catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”.  
Definiție dată de J. Kleis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

E 

 

Până când 
să învăț? 

Pentru că invățarea înseamnă 

investigație, știință, prelucrare, 

control, devenire și adaptare 

TOATĂ VIAȚA pentru că învățarea 

înseamnă oricând, oriunde, în orice 

formă! 
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HOLISTICĂ: include diferite concepte, modalități de lucru, înglobează instrumente diverse din 

diferite domenii 

 

INOVATIVĂ: este deschisă spre nou, are viziune 

 

CREATIVĂ: implică imaginația 

 

ATRACTIVĂ: atrage prin implicare directă în activități diverse 

 

DINAMICĂ: se bazează pe multe metode active/interactive și diversificate de învățare 

 

POZITIVĂ: oferă o exprimare deschisă 

 

INCLUZIVĂ: include oameni din diverse categorii și medii sociale 

 

DIVERSĂ : este deschisă spre diferite categorii de persoane și se adresează unor nevoi multiple 

 

MULTICULTURALĂ: include diferențe culturale ca formă a diversității 

 

CONTINUĂ: se adresează la orice vârstă și ca și celelalte contexte de învățare învățarea în 

context nonformal permite achiziția de noi cunoștințe, abilități, aptitudini 

 

FORMATIVĂ: dezvoltă aptitudini și deprinderi 

 

COMPLEMENTARĂ: completează invățarea formală cu care suntem obișnuiți, venind în 

întâmpinarea unor nevoi multiple 

 

PROVOCATOARE: stimulează pentru a aduce schimbări 

 

STIMULATIVĂ: îți deschide percepția spre noi resurse și soluții 

 

DISTRACTIVĂ: este ludică 

 

NECONVENȚIONALĂ: oferă mai multe perspective originale 

 

INTERACTIVĂ: reprezintă, în primul rând, învățare prin noi experiențe și permite valorificarea 

experienței anterioare 

 

VOLUNTARĂ: nu este impusă și obligatorie asemeni ciclului de formare din învățământul formal 

(școală, universitate) 

 

OPȚIONALĂ: conduce la obținerea de rezultate într-o perioada determinată de timp (de cele mai 

multe ori mai scurtă decât în cazul educației formale), conținuturile putând fi ușor înnoite sau 

îmbunătățite 

 

NONDIRECTIVĂ: este preponderent autoevaluativă, implicând întotdeauna un proces de 

reflecție 

 

 
SUSTENABILĂ-FLEXIBILĂ: se adaptează comunității, grupului și/sau individuluiși presupune 

o învățare în propriul ritm 
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APLICABILĂ: este structurată și organizată, având atașate obiective clare de învățare și 

presupunând un management eficient al resurselor 

 

ACCESIBILĂ: susține dezvoltarea personală a indivizilor/grupurilor 

 

AJUSTABILĂ: extinde cadrul de învățare, spațiul și timpul de învățare fiind diversificat și flexibil 
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ducaţia nonformală, îşi are începuturile încă din timpul fondării 
educaţiei. O caracteristică nou apărută la acest tip de educaţie, este 
rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educaţia formală. 

Acest tip de educaţie conţine majoritatea influenţelor educative, care au loc 
înafaraclasei. Acestea sunt activităţi extra-didactice sau activităţi opţionale 
sau facultative.  

Educația nu poate fi înțeleasă doar ca proces care se desfășoară exclusiv 
înșcoală fiindcă învățarea nu are limite impuse de spațiu și timp. Aparent, 
școala deține monopolul prin educație formală, dar nu trebuie ignorate 
educația non-formală și cea informală care completează, îmbogățesc și 
cristalizează personalitatea umană. Fără a se minimaliza sau submina rolul 
școlii în sens instituțional, ca temelie a sistemului educațional, prin adaos, 
clasicul este pus învaloare prin educație non-formală. În acest context 
educația capătă noi sensuri, energii și forme.  

Cele trei tipuri de educaţie – formală, nonformală şi informală – chiar 
dacă câmpuri proprii de acţiune în ansamblul procesului de educaţie, 
funcţionalităţii diferite, îngăduie nu numai extensiunea, ci şi o penetraţie şi o 
interdependenţă.  

Educaţia formală are de căştigat dacă integrează creator influenţele 
datorate modalităţilor de educaţie nonformală şi informală. În acelaşi timp, 
acumulările educative formale pot contribui esenţial la dezvoltarea şi 
eficacitatea celorlalte.  

Grafic, această relaţie dintre educaţia formală, educaţia nonformală şi 
educaţia informala se prezintă astfel : 

  

E 



9 
 

Articularea celor trei tipuri de educaţie trebuie să se facă potrivit finalităţilor 
educaţiei formale. Educaţia nu se mai poate reduce la instruirea de tip şcolar 
(formal), instituţiile de învăţamânt ar pierde dacă s-ar izola de contactul cultural-
educativ sau dacă nu s-ar angaja în lupta pentru impunerea valorilor purtătoare de 
viitor şi pentru cotracararea unor influenţe sau orientări dăunătoare. Şcoala nu-şi 
mai poate permite să ignore mesajele celorlalte tipuri ale educaţiei, bogatele 
informaţii şi experienţele inedite acumulate de elevi în timpul liber.  

Cert este că toate cele trei educaţii „paralele”, chiar dacă au propriul câmp de 
acţiune şi funcţionalităţi diferite, îngăduie extensiuni şi întrepătrunderi benefice, 
această articulare conducând la întărirea lor reciprocă şi la eficientizarea demersului 
educativ. Cele trei forme se sprijină şi se condiţionează reciproc. Trebuie recunoscut, 
totuşi, că, sub aspectul succesivităţii în timp şi al consecinţelor, educaţia formală 
ocupă un loc privilegiat, prin necesitatea anteriorităţii ei pentru individ şi prin puterea 
ei integrativa şi de sinteză. De amploarea şi profunzimea educaţiei formale depinde 
calitatea coordonării şi integrării influenţelor nonformale şi informale.  

De la apariția ei, educația non-formală a fost asociată cu lifelong learning și a 
accentuat importanța învățării care se petrece dincolo de granițele vârstei școlare și 
sistemului instituțional. Fie că se desfășoară indoor sau outdoor, fie că atinge 
curriculum sau iese din sfera acestuia, educația non-formală face obiectul nevoilor 
de dezvoltare și adaptare simțite de cel care învață, generând interes și motivație la 
orice vârstă. Valorizarea educației non-formale a apărut pentru prima dată în 
formarea adulților și tinerilor, de aici asocierea sa cu lifelong learning. Învățând pe 
tot parcursul vieții, persoana este responsabila propriei deveniri, se adaptează cu 
ușurință, își modelează competențele adecvat realității și obține succes.   

Influenţele educaţiei nonformale se exercită prin mijloace şi instituţii 
tradiţionale sau prin intermediul  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

familia 

Case de 
cultură și 

tehnică 

muzee 

Organizații 

de internet 

Universități 

populare 

biblioteci 

cinematografe 

teatre 

excursii 

expozitii 

Mass media 
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Acţiunile incluse în perimetrul educaţiei nonformale la vârsta şcolară 

prezintă unele trăsături specifice :  
a) Caracterulopţional al activităţilorextraşcolare, în sensul că ele 

oferă elevilor posibilitatea să opteze pentru activităţi la alegere.  
Activităţile optionale, pe lângă aportullor la formarea personalităţii, 

contribuie şi la recreere, destindere şi reconfortare, la menţinerea capacităţii 
de efort prin asigurarea odihnei active.  

Activităţile extraşcolare ale elevilor răspund funcţiilor importante ale 
timpului liber : 

 
Cluburile pentru elevi, cercurile organizate pe diferite specialităţi, 

urmăresc:  
 Ocuparea eficientă şi placută a timpului liber, cultivarea intereselor, 
înclinaţiilor și aptitudinilor elevilor.  

 Cunoaşterea şi însuşirea modalităţilor diverse de organizare şi petrecere 
a timpului liber  

 Identificarea şi cultivarea corespondenţelor optime dintre interese, 
aptitudini, talente şi posibilităţi de exersare şi dezvoltare a lor  

 Formarea unui stil de viaţă civilizat. 

 
  

b) Corespund intereselor, aptitudinilor, înclinaţiilo relevilor.Cluburile 
pentru elevi, cercurile organizate pe diferite specialităţi au ca obiectiv primar 
ocuparea eficientă a timpului liber, cultivarea intereselor şi aptitudinilor 
elevilor. 

informare - sa contribuie la îmbogățirea 
orizontului de cunoștințe și informații din 
domeniile științei , tehnicii, culturii, artei, 

literaturii. 

Formare-dezvoltare - să stimuleze dezvoltarea 
intelectuală, gândirea creatoare, inteligența, spiritul 
novator, să cultive talente, valori morale, spiritul de 

cooperare și socialbilitate

Destindere - recreere divertisment-distracţie
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Pentru a putea descoperi şi cultiva talente, aptitudini, cercul de elevi este 
constituit, organizat şi condus prin mijloace pedagogice adecvate scopului 
pentru care a fost creat.  

c) Antrenarea nemijlocita a elevilor la acţiuni în strânsă legătură cu 
îndrumarea competentă din partea adulţilor, sunt, de regulă, sau în bună 
măsură, acţiuni concepute de elevi, care le dau prijelul să-şi îmbogăţească 
experienţa socială, să participe la realizarea propriei instruiri şi educaţii.  

d) Conţinuturile sunt expresiacăutărilor, opţiunilor şi invenţiei 
elevilor. Activitaţile de cerc nu trebuie să repete manualul şi programa 

şcolară.  
e) Solicitarea diferenţială şi diversă a elevilor în activităţile 

extraşcolare în funcţie de aptitudini, interese, dorinţe, sex etc., ceea ce 
favorizează individualizarea proceselor educaţionale.  

f) Marea majoritatea activităţilor extraşcolare nu sunt grevate de 
evaluări, de măsurări şi aprecieri care să se exprimeîn note sau calificative.  

g) Educatorii joacă rolurile mai discret, asumându-şi adesea misiunea 
de animatori sau moderatori. Activităţile sunt îndrumate şi coordonate de un 
personal specializat, în strânsă legătură cu elevii, părinţii, organizaţiileculturale 
etc.  

 
Raportul educaţiei nonformale   cu   educaţia formală este unul de 

complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi al formelor şi 
modalităţilor de realizare.  

 
Educaţia nonformală oferă un set de experienţe sociale necesare, utile 

pentru fiecare copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme de 
educaţie prin : 

• Valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educational 
;  

• Oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin 
cadrul mai flexibil şi mai deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare 
cotidiene ;  

• Participare voluntară, individual sau colectivă ;  
• Modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor – gama largă de 

activităţi pe care le propune ş iposibilitatea fiecărui elev de a decide la ce 
activităţi să participe ;  

• Dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a 
deveni cetăţeni activi; pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor 
domenii de activitate în care se încadrează proiectele sau activităţile 
nonformale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, capacităţi de 
autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare 
a unor decizii sau rezolvare de probleme;  

• un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi 
capacităţi, de manifestare a talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, 
IT etc. 

  
Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele 

sistemului de învăţământ prin două circuite pedagogice principale :  
a) un circuit pedagogic situate în afara clasei:  
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- cercuri pe discipline de învăţământ, cercuri interdisciplinare, cercuri 
tematice / transdisciplinare;  
- ansambluri sportive, artistice, culturale etc;  
- întreceri, competiţii, concursuri, olimpiade şcolare. 

b) un circuit pedagogic situat în afara şcolii:  
- activităţi perişcolare- organizate special pentru valorificarea 

educativă a timpului liber:  
- cu resurse tradiţionale: excursii, vizite, tabere, cluburi, universităţi 

populare, vizionări de spectacole (teatru, cinema etc.) şi de expoziţii etc;  
- cu resurse moderne: videotecă, mediatecă, discotecă; radio- 

televiziune şcolară; instruire asistată pe calculator, cu reţele de programme 
nonformale etc;  

- activităţi paraşcolare- organizateînmediul socio-profesional, ca "soluţii 
alternative" de perfecţionare, reciclare, instruire permanentă, 
instituţionalizate special la nivel de presă pedagogică, radio-televiziune 
şcolară; cursuri, conferinţe tematice - cu programme speciale de educaţie 
permanentă etc.  

Teoria "deşcolarizării societăţii" a lui Ivan Iuichpropune "patrureţele 
ale cunoaşterii" caracteristice pentru "noile instituţii educative" de tip 
nonformal :  
a) o reţea de "servicii utilizată în activitatea zilnică " care pun la 
dispoziţia publicului diferite "obiecte educative": instrumente, biblioteci, 
laboratoare, săli de expoziţii, săli de spectacol, muzee etc;  
b) o reţea de "schimburi de cunoştinţe" actualizate, bazată pe "o listă de 
persoane" dispuse şi capabile de asemenea activităţi;  
c) o reţea de comunicare susţinută printr-un organism care "facilitează 
întrunirile între "semeni" şi înregistrarea dorinţelor în materie de educaţie;  
d) o reţea de adrese ale persoanelor profesioniste sau amatoare, 
capabile de"servicii educative" oferite chiar la nivelul unui "anuar".  

Conţinuturile educaţiei nonformale urmăresc desfăşurarea unei 
activităţi cu caracter formativ, prin excelenţă, dirijate de personalul specializat 
în strânsă legătură cu părinţii, elevii, organizaţiile nonguvernamentale social-
culturale.  

Conţinutul şi metodologia educaţiei nonformale evidenţiază următoarele 
note specifice care apar la nivel funcţional-structural pe fondulunui plus de 
flexibilitate realizat în raport cu educaţia formală şi de deschidere în raport cu 
educatia informală:  
a) proiectarea pedagogica neformalizată, cu programe deschise spre 
interdisciplinaritate şi educaţie permanentă - la nivel general-uman, 
profesional, sportiv, estetic etc;  
b) organizaţia facultativă, neformalizată (ONG), cu profilare dependentă 
de opţiunile elevilor şi ale comunităţilor şcolare şi locale, cu deschideri speciale 
spre experiment şi inovaţie ;  
c) evaluarea facultativă, neformalizată, cu accente psihologice, prioritar 
stimulative, fără note sau calificative oficiale.  
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Aceste note specific explică avantajele dar şi limitele educaţiei 
nonformale dependente de incapacitatea momentană a acesteia de validare 
socială a rezultatelor care "nu conduc decât rareori la o calificare oficială a 
competenţelor" după Viviane De Landsheere.  

Limitele educaţiei nonformale reflectă fluiditatea structurilor 
organizatorice focalizate în prea mare măsură asupra obiectivelor pe termen 
scurt şi asupra "libertăţii" metodologice a educatorilor. Ele comportă, astfel, 
trei riscuri pedagogice majore:  

- promovarea unui activism de suprafaţă dependent doar de 
îndeplinirea obiectivelor concrete;  

- avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice 
disponibile, care pot dezechilibra corelaţia funcţională dintre 
subiectul şiobiectul educaţiei;  

- eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor în 
raport cu "diplomele şi certificatele" obţinute la nivelul educaţiei 
formale.  

- Neimplicare totală ci doar de suprafaţă a celor care îndrumă 
aceste activităţi  

Educaţia nonformală oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai 
deschis procesului de formare-dezvoltare a personalităţii elevului, având o 
capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale, 
aflate, altfel, într-o expansiune cantitativă greu controlabilă.  

Dezvoltarea educatiei nonformale oferă sugestii şi chiar soluţii pentru 
depăşirea prelungitei "crize a şcolii". Educația formală îmbinată optim cu 
educația non-formală generează lifewide learning, copilul fiind motivat să 
profite de experiențele de învățare „peste tot” și să devină inițiatorul propriului 
proces de cunoașterea daptativă.  

Educația nonformală nu este specifică unei categorii de vârstă și nu 
necesită finalizarea unei anumite forme de învățare pentru a trece la 
următoarea treaptă. Dispunând de teme flexibile și variate, educația 
nonformală le propune participanților activități diverse și atractive, în funcție 
de interesele acestora, de aptitudini specifice și aspirațiile lor. În acest fel 
contribuie și la lărgireași îmbogățirea culturiigenerale a celor implicați, 
facilitând interculturalitatea, toleranța, sprijinirea categoriilor defavorizate și 
oferă posibilitatea descoperirii și exploatării diverselor capacități și talente. 
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Educaţia nonformală este realizatǎ de toți cei care reușesc sǎ identifice 
nevoile unui grup țintǎ şi sǎ realizeze niște activităţi prin care sǎ atingǎ aceste 
nevoi. Totodatǎ, se va urmǎri ca prin participarea la acestea, beneficiarii sǎ-şi 
dezvolte anumite atitudini, aptitudini şi cunoştinţe pe care sa le foloseascǎ atât 
în viaţa personalǎ cât şi în cea profesionalǎ. Tocmai de aceea lista instituțiilor 
care pot realiza activităţi în context nonformal este lungǎ şi diversificatǎ: 

 
 
 

 
  

Activităţile de educaţie nonformală sunt intreprinse şi coordonate de 
persoane-resursǎ cu diferite roluri: formator, facilitator, consilier, animator, 
oameni care inițiazǎ proiecte proprii sau înparteneriat cu instituțiile şi 

organizațiile de mai sus. Inițiative care se bazeazǎ pe educaţia nonformală pot 

fi intreprinse şi duse la bun sfârșit şi de cǎtre grupurile informale. În România, 

cei mai importanți furnizori de programme şi proiecte de educaţie nonformală 
sunt organizaţiile neguvernamentale, care prin scopul lor şi activităţile 
organizate reuşesc să reuneascǎ cel mai mare număr de persoane care 
ȋmpǎrtǎșesc pasiunea pentru acest tip de educaţie. Urmându-le exemplul, din 

ce în ce mai multe şcoli şi organizaţii care provin din medii diferite încep să 
apeleze la acest tip de învăţare. Beneficiarii acestor activităţi (cei pentru care 
se realizeazǎ proiectele), pot fi oameni de toate vârstele şi din toate categoriile 

socio-profesionale, care vorsǎ se dezvolte din punct de vedere personal, sǎ-şi 
dezvolte anumite competențe, atitudini şi aptitudini ȋntr-un mod plǎcut şi în 

afara tiparelor educaţiei formale. Ei pot avea diferite statuturi sociale (elevi, 
studenti, voluntari, angajați etc) şi pot participa la activităţi nonformale în 

❖ organizaţiineguvernamentale (indiferent de profil); 

❖ organizaţiiguvernamentale; 

❖ unităţişiinstituţii de învăţământpreuniversitarşi superior; 

❖ centre de educaţieşiformareprofesională; 

❖ angajatori (firme etc.); 

❖ centre de îngrijireşiprotecţie a copilului; 

❖ palate şicluburi ale elevilor; 

❖ instituţii precum: muzee, teatre, centreculturale,  

❖ biblioteci, cinematografe, case de cultură; 

❖ asociaţiiprofesionale, sindicate 

❖ biserica 
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cadrul a diferite proiecte desfǎșurate de instituția în care activeazǎ (ONG, 

școala, gradinița etc), cât şi în timpul liber. 
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Conform modelului de facilitator propus de J. Wittmer si R. Myrick, 

profesorul facilitator prezinta sase caracteristici principale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dupa P.Young (1996), rolurile care profesorul facilitator și le asumă pe 

parcursul procesului educațional sunt: 

 

1. Rolul de educator –preda prin exemple, prin prezentarea unor informatii 
relevante si pline de sens.  
2. Rolul de ghid–ofera sfaturi generale, dar si particulare, sprijinind procesul de 
autocunoastere si de responsabilizare personala a educabilului.  
3. Rolul de leader –este un model de partener in echipa, promoveaza un mediu 
propice muncii in echipa.  
4. Rolul de manager –fiind capabil de a organiza situatii de facilitare, de a 
gestiona problème si conflicte posibile.  
5. Rolul de coleg–relationeaza permanent cu alti facilitatori, in scopul optimizarii 
procesului de predare. 
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n cadrul Laboratoarelor de Educație Nonformală organizate de 
ANPCDEFP s-au evidențiat și testat 15 metode și tehnici accesibile 
celor care doresc să integreze acest tip de educație în curriculum. 

Metodele se concentrează foarte mult pe implicarea tuturor stilurilor de 
învățare (activ, reflexiv, teoretic și pragmatic) și le permit participanților să își 
folosească toate simțurile, ducând spre experiențe și împliniri cu totul noi. 
Pentru a se obține astfel de rezultate, metodele (re)creează un spațiu care 
devine stimulativ și relaxant. Mediul este foarte important pentru a implica 
participanții în mod (inter)activ și participativ, aceștia devenind „stăpânii” 
propriului proces de învățare. Cadrul este în același timp puternic colaborativ, 
fiecare contribuind cu experiența personală pentru a crea o comunitate sau o 
rețea de învățare adaptată la un anumit context prin experimentare, reflecție, 
evaluare și (re)adaptare.  
 
 
 
 

 
 

Cafeneaua publicăeste o metodă de dialog 
activ, schimb util de informații și găsire de soluții 
creative de acțiune. În general, cafeneaua publică se 
folosește atunci când se dorește să se supună 
dezbaterii frontale un anumit subiect.  
Așa  cum sugerează denumirea,  cafeneaua publică 

se organizează într-un spațiu amenajat care să imite, 
pe cât posibil, structura unei cafenele. Elevii mici, spre exemplu, pot fi invitați 

la un ceai cald. Atmosfera relaxantă va stimula gândirea liberă și creatoare, 
implicarea în dialog a tuturor participanților, chiar și a celor mai timizi. 

Oportunitatea de a-i cunoaște pe cei care au ceva de spus despre un anumit 
subiect, posibilitatea de a interacționa cu toți aceștia și generarea de idei noi 

sunt avantaje evidente ale folosirii acestei metode.  
Cafeneaua publică nu este o metodă de învățare în sine, dar este o 

metodă foarte bună de consultare participativă și sistematizare care poate fi 
folosităși ca tehnică de advocacy – un tip de dezbatere la care participanții au 
ocazia în egală măsură să ia parte activ la discuții, generând idei, dar și soluții 
pentru rezolvarea unei probleme. 

Numărul participanților poate fi oricât de mare, dar nu mai mic de 12. 
Aceștia sunt așezați la mese de câte 4-7 persoane. Pe parcursul a 20-30 de 
minute (o rundă) „clienții” discută un subiect al problemei/temei cafenelei, 
bucurându-se de cafea/ceai. După fiecare rundă, participanții se mută la altă 
masă.  

I 
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La fiecare masă există o gazdă care moderează discuțiile și notează 
ideile/soluțiile propuse de participanți. Gazdele au rolul de a încuraja „clienții” 
și de a prezenta soluțiile și concluziile discuțiilor. La finalul a 3-4 runde de 
dezbateri se prezintă în plen concluziile discuțiilor de la mese și se ajunge la 
o soluție comună.  

Mediul ambiant trebuiesă fie relaxant, cald și primitor. Se pot folosi 
melodii de fundal. Subiectele supuse discuției trebuie să stimuleze 
creativitatea, să fie semnificative, simple și clare, provocatoare și să invite la 
reflecție. Subiectele vor fi „afișate” pe fiecare masă sub forma unui meniu și 
participanților li se vor pune la dispoziție hârtie și pixuri.  

O listă bună de participanți presupune persoane care cunosc subiectul 

dezbătut – convențional sau neconvențional și au experiență pe tematica 

respectivă.  
Rezultatele cafenelei pot fi multiple și diferite, în funcție de temă și scop. 

Raportul final va conține soluțiile propuse, dar și impactul pe care activitatea 
a avut-o în rândul participanților.  
 
 
 
 

 

 
 
Originalitatea acestei metode reiese din faptul că participanții la o 

conferință Open Space creează, de fapt, întregul eveniment. Ei sunt cei care 
propun temele de discuție – teme conexe subiectului general al conferinței – 
și tot participanții sunt cei care moderează atelierele.  

Open Space este o metodă de educație nonformală care poate fi folosită 
cu grupuri mari de persoane. Principiul de bază al metodei este acela că oricine 
vine într-o conferință Open Space este pasionat de subiectul propus – 
indiferent dacă contribuie activ, cu propriile păreri, sau ascultă părerile 
celorlalți.  

Cei implicați vor propune orice subiect (de maxim interes), vor schimba 
idei, păreri și vor aprofunda tema. Rezultatele vor fi folosite ulterior, în alte 
activități ancorate în același subiect.  

Participanții la conferință se așază în cerc sau în mai multe cercuri 
concentrice, iar în mijloc se pun coli de flipcart și markere. În prima sesiune 
organizatorii explică formatul și îi invită pe participanți să propună subiecte 
de discuție, pe care să le scrie pe foile de flipchart. Cei care propun un subiect 
vor deveni și moderatori ai atelierului respectiv. După ce participanții au 
propus toate subiectele de interes pentru ei, facilitatorul le citește și, dacă 
este cazul, negociază care dintre elevor fi dezbătute în grupuri restrânse. 
Fiecărui subiect i se alocă un spațiu de desfășurare, iar participanții care nu a
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propus nicio temă sunt invitați să ia parte la oricare din grupurile unde se 
dezbat subiecte de interes pentru ei.  

Durata unui eveniment în care se aplică această metodă este variabilă, 
de la o oră la câteva ore.  

În funcție de scopul întrunirii, discuțiile pe ateliere se pot finaliza cu 
recomandări, concluzii, întrebări, planuri pentru o acțiune imediată sau o serie 
de soluții pentru rezolvarea unei probleme.  

Metoda Open Space facilitează schimbul de experiențe și păreri, 
participanții având libertatea să propună teme importante pentru ei și să 
aleagă discuțiile la care vor să participe și care prezintă interes. Open Space 
este o metodă flexibilă, care stimulează participarea tuturor, fiecare putând 
să învețe câte ceva. Un avantaj al acestei metode – care îi asigură un impact 
crescut – este libertatea : libertatea de exprimare, liberatatea de a tăcea, 
libertatea de a schimba grupul de lucru atunci când discuția nu mai este 
interesantă.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Photovoice este o metodă de influențare și sensibilizare a 

participanților sau publicului prin prezentarea de „fotografii vii” 
realizate cu scopul de a trezi interesul unei categorii de persoane  
pentru un anumit subiect. Prin „vocea fotografiei” participanții spun ce cred, 
ce simt și ce ar trebui făcut. Pentru a fi sigur că fiecare fotografie este înțeleasă 
așa cum dorește fotograful, lângă poză apare povestea – vocea fotografului 
care spune istoria imaginii surprinse. Mai mult decât a prezenta opinii, valori, 
credințe, așteptări, photovoice este o metodă care conduce la conștientizarea 
situației chiar de către grupul de beneficiari, prin intermediul discuțiilor pe 
marginea fotografiilor.  

Prin photovoice se crează un cadru de comunicare, înțelegere și 
recunoașterea identității grupului, se dezvoltă capacitatea „fotografilor” de a 
reacționa la probleme și se dezvoltă stima de sine a celor implicați.  

Prin photovoice li se oferă participanților un aparat de fotografiat cu 
ajutorul căruia imortalizează imagini pe care le consideră relevante pentru 
tema abordată. Fotografiile realizate sunt prezentate în grupuri mici, 
împreună cu povestea care le însoțește. Pe baza lor grupul împărtășește 
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informații și păreri, apoi dezvoltă un mesaj-soluție a problemei care a fost 
supusă analizei.  

Rezultatele photovoice sunt prezentate publicului larg prin intermediul 
unor expoziții sau evenimente mediatice care înfățișează fotografiile și 
semnificațiile lor.  

Pentru photovoice este important ca imaginile colectate să permită 
discuții de grup și să stimuleze un proces care conduce la schimbare în 
comunitate. 

 
Etape:  
1. Stabilirea problemei ce urmează să fie surprinsă în cadrul procesului 

de photovoice;  
2. Identificarea persoanelor care vor fi influențate; 
3. Identificarea grupului țintă, a fotografilor și instruirea acestora; 

4. Realizarea și procesarea (documentarea) fotografiilor ;  
5. Organizarea expoziției; 
6. Organizarea campaniei de influențare a persoanelor cheie; 

7. Evaluarea procesului de photovoice.  
Photovoice determină o mobilizare substanțială din partea fotografilor 

în promovarea intereselor și atragerea atenției asupra unei probleme. Este o 
metodă de participare publică puternică, pentru că mai 
întâi sensibilizează, apoi influențează, ceea ce 
sporește șansa ca decizia finală să resolve problema 
abordată. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Biblioteca vie funcționează ca o 
bibliotecă obișnuită – cititorii vin și 
împrumută cărți pentru o perioadă limitată de 
timp. După ce  
le citesc, le returnează și, dacă vor, pot să mai 
împrumute o carte. Există, însă, două aspecte 
importante : cărțile sunt ființe umane și intră într-
un dialog personal cu cititorul.  

Cărțile din biblioteca vie sunt persoane  
cu povești care i-ar da cititorului o experiență unică de învățare îndomeniul 
interculturalității.  

Prin biblioteca vie se atrage atenția asupra diversității, se stimulează 
dialogul între oameni și se elimină unele stereotipuri și prejudecăți.  
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Etape:  
1. Pregătirea bibliotecii vii – selectarea profilului participanților, 

amenajarea locului de desfășurarea activității și pregătirea materialelor 
necesare (o deosebită importanță se va acorda catalogului de descriere a cărții 
vii care va conține descrierea cărții, a stereotipiilor cu care se confruntă, 
prezentarea preferințelor etc.);  

2. Desfășurareapropriu-zisă – bibliotecarul va îndrumacititorii spre 
alegerea cărților disponibile și le va comunica intervalul orar pe care îl au la 
dispoziție pentru a lectura activ;  

3. Întâlnirea de evaluare – se procesează catalogul de descriere a cărții 
vii. Metoda are impact atât asupra cărților, cât și asupra cititorilor, 
formând o punte de dialog între aceștia. Sunt promovate toleranța, 
respectul și diversitatea. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Teatrul forum este un instrument de 
intervenție socială. Într-o piesă de teatru forum este expusă o situație limită 
sau o problemă din care protagonistul nu știe cum să iasă și, în final, este 
învins. Specific acestui tip de teatru este faptul că situația expusă în piesă își 
poate găsi rezolvarea prin intervenția spectatorilor. După prima reprezentare 
a piesei, aceasta se rejoacă, spectatorii având posibilitatea de a deveni actori, 
luând locul personajelor pe care le-au văzut interpretând o anumită situație. 
Devenind actori, cursul acțiunii și finalul depind de ei, pentru că au libertatea 
de a schimba atitudinile personajelor pe care au ales să le înlocuiască, de a 
lua alte decizii. Toate aceste abordări dau naștere la dezbateri. Piesa de teatru 
propriu-zisă este un pretext pentru a ridica o problemă de interes pentru 
participanți, de obicei din sfera socială, care să genereze schimb de idei și 
discuții în forum.  

Situațiile reflectate într-o piesă de teatru forum determină participarea 
activă a celor prezenți – atât a personajelor din piesă, cât și a spectatorilor, 
care se pot transforma în actori și pot aduce schimbarea în bine a situației 
prezentate. În teatru forum se urmărește exprimarea sentimentelor, părerilor, 
trăirilor. Se stimulează dezbaterea, implicarea, acțiunea, formarea 
deprinderilor de cetățenie activă și de preluarea inițiativei în viața reală. Printr-
o astfel de piesă se poate determina schimbarea mentalității.  

Teatrul forum nu este un teatru pentru profesioniști. Oricine poate fi 
actor și oricine se poate implica în construirea unei piese. Această metodă 
poate fi folosită pentru a se atrage atenția asupra problemelor întâmpinate de 
persoanele care provin din grupuri dezavantajate.  

Etape: 
1. Realizarea scenariului ; 
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2. Reprezentația propriu-zisă (sunt implicați foarte puțini „actori”);  
3. Discuții după reprezentație (se evidențiază cauzele care au 

determinat finalul nefericit);  
4. A doua reprezentație (un mediator-joker oprește piesa în punctele 

cheie și invită spectatorii să intervină pentru a modifica în bine cursul 
evenimentelor);  

5. Discuții (se analizează fiecare intervenție și realismul soluției 

propuse);  
6. Reprezentațiafinală (se joacă piesa cu toate modificările incluse, spre 

a se ajunge la un final fericit).  
Această metodă are un puternic impact asupra celor implicați deoarece 

dezvăluie soluții ale problemelor cu care aceștia se confruntă, dându-le, în 
același timp, oportunitatea de a stabili legături puternice unii cu alții. 

 
 
 
 

 
 

 

Este o metodă participativă care presupune 
implicarea directă a spectatorului în experiența propusă, 
prin parcurgerea unui traseu alcătuit dintr-o succesiune de momente 
dezvoltate, în general, pe o anumită temă. Există două categorii de actori : 
constructorii de labirint și participanții. Constructorii stabilesc structura 
călătoriei, traseul și momentele care urmează să fie experimentate și 
participanții care, trecând de la un constructor de labirint la altul, sunt cei care 
resimt și personalizează experiența.  

Metoda crește nivelul de conștientizare asupra propriei persoane, 
potențează creativitatea, dezvoltă spiritul de echipă și încurajează folosirea 
resurselor proprii.  

Prin colaborare și team building, constructorii vor realiza pentru 
participanți un traseu : exerciții, jocuri, momente de reflecție care au rolul de 
a deschide practicantul spre experiențe senzoriale variate. Constructorii și 
participanții vor experimenta cunoașterea de sine, vor înfrunta necunoscutul, 
încrederea și neîncrederea.  

Labirintul nu are reguli stricte, poate avea un fir logic sau nu, poate fi 
real sau imaginar. Important este să se respecte ideea unui traseu. 
Participanții pot fi legați la ochi sau nu, trecuți prin lumină sau întuneric, pot 
auzi sunete diferite sau pot fi lăsați în liniște. Constructorii trebuie să decidă 
împreună ce senzații vor să le ofere participanților. Important este ca toți, 
după constrirea și trecerea prin labrint, să se descopere pe sine.  

Impactul metodei depinde de scopul labirintului, de grupul care 
construiește labirintul și de grupul căruia îi este destinat. Prin desfășurare se 
creează o echipă pornind de la un individ și, ajungându-se la un suflu comun, 
se dezvoltă creativitatea, comunicarea și toleranța, se transmite un mesaj.  
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Improvizația este abilitatea de a crea, de a 

cânta, de a juca, dansa sau vorbi, ca reacție 
spontană la ceea ce se întâmplă în jur sau ca 
reacție la propriile gânduri și sentimente. În acest 
mod se creează noi concepte, noi structuri, noi 
practici. Improvizația este o metodă de educație 
nonformală provenită din zona teatrală, în care se 
folosesc tehnici pentru a crea dialoguri, scene, 
cântece sau povestiri.  

Teatrul de improvizație presupune de multe ori 
o relație interactivă cu publicul, actorii solicitând 
adesea sugestii din partea acestuia, ca o sursă de 
inspirație, iar prin acest mod se demonstrează de fapt și autenticitatea 
spectacolului.  

Improvizația presupune mai presus de toate adaptarea spontană la 
situații reale sau imaginare, la propuneri de spațiu sau relații cu partenerul și 
coordonatorul de joc.  

Prin această metodă se stimulează creativitatea, lucrul în echipă și 
comunicarea. Improvizația ajută participanții să se relaxeze, să învețe să aibă 
încredere, să coopereze, să rezolve probleme și... să se distreze.  

Comunicarea este una din ideile de bază în improvizație. Această 
metodă presupune multă imaginație și colaborare cu cei implicați – actori și 
spectatori. La baza oricărui spectacol va sta comunicare creativă.  

Lucrul în echipă este, de asemenea, esențial. Pentru a avea succes, 
metoda trebuie să fie precedată de exerciții de team building. Spre exemplu, 
un lider se poate mișca într-un anumit sens, iar participații îi urmează prin 
imitație mișcările impuse care se modifică la anumite perioade de timp.  

Improvizația ajută participanții să își dezvolte spontaneitatea, 
imaginația, intuiția și flexibilitatea, să gândească pozitiv, să capete încredere 
în ei înșiși și să își consolideze relațiile cu cei din jurul lor. Toate acestea se 
petrec într-un mediu distractiv, sigur, lipsit de concurență, în care fiecare își 
poate explora și dezvolta propria personalitate. 
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Green Drama are aceleași valori și obiective ca educația 

pentru mediu. Principalul scop al metodei este de a 
transforma acțiunile individuale și modul de viață în unele 
mai prietenoase în raport cu mediul înconjurător. Este o 
metodă care implică pe fiecare în parte. Învățarea 
experiențială prin intermediul acestei metode se bazează pe cunoștințele și 
experiențele anterioare ale participanților. Împreună, creează o poveste 
comună pornind de la bagajul personal de cunoștințe. În același timp, fiecare 
membru al echipei își evaluează propriile gânduri și opinii. Green Drama nu 
trebuie privită ca o formă de artă, din moment ce primează subiectele legate 
de mediu și nu cele artistice.  

Prin Green Drama se conștientizează impactul pe care omul îl are asupra 
mediului înconjurător, se identifică posibilele acțiuni pentru rezolvarea unei 
probleme de mediu și crește motivația pentru cetățenie activă.  

Etape: 
1. Încălzire – exerciții de cunoaștere, de concentrare, de mișcare, 

precum și exerciții de grup ce implică povestirea, pictura, desenul, cântecul;  
2. Lucrul cu o anumită temă – exerciții de improvizație, mini spectacole, 

jocuri de rol, discuții, recitări (participanții, împărțițiîn eco și non-eco trebuie 
să acționeze în diferite situații imaginare);  

3. Spectacolul final – cântece, poezii, mișcări de dans.  
Participanții vor conștientiza acut impactul personal asupra mediului și 

vor înțelege aspectele pozitive și negative ale consumului excesiv de resurse 
naturale. 

 
 

 
 
 
Circul adaptat este o metodă de educație nonformală 

care se adresează participantului pe trei planuri: cap – 
informații teoretice care trebuie reținute la debutul 
metodei; corp – mișcarea propriu-zisă coordonată pe baza 
informațiilor primite; suflet – ceea ce se transmite cu 
ajutorul aptitudinilor dobândite, atitudinea creativă la care 
se face apel prin intermediul spiritului artistic cultivat. 
Această metodă include mai multe activități, împărțite pe ateliere de 
acrobație, echilibru și jonglerie.  

Prin această metodă se realizează dezvoltarea completă a 
competențelor: cunoștințe, aptitudini, atitudini. Calitățile pe care le dezvoltă 
fiecare sector de intervenție sunt: rezistență, flexibilitate, echilibru, ritm, 
percepția corpului în spațiu, control emoțional, încredere în ceilalți, respirație, 
agilitate, disociere, coordonare, anduranță, perseverență.  
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Spre exemplu, pentru dezvoltarea echilibrului se începe prin încercarea 
de păstrare a poziției drepte pe sol, într-un picior, apoi prin deplasare pe o 
linie dreaptă, cu ochii deschiși și închiși. Exercițiile de echilibru și acrobație pot 
fi diverse, variate, realizate în condiții de siguranță, în medii confortabile.  

Circul adaptat are ca rezultate sigure conștientizarea sinelui, capacitatea 
de manipularea obiectelor, acceptarea și înțelegerea celuilalt, dezvoltarea 
încrederii în propria persoană și în cei din jur. Impactul se atinge pe două 
planuri: în procesul individual de dezvoltare personală a participanților și în 
comunitatea locală. Efectele de multiplicare sunt inevitabile, deoarece, în 
general, circul stârnește interesul celor din jur
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Animația stradală este o formă de artă participativă ce 
constă în practicarea unor tehnici diverse cu scopul de 
a anima publicul, de a-i produce dorința de implicare 
sau de a-i transmite anumite mesaje, ridicând semne 
de întrebare.  

Metoda are caracter participativ ș iexperiențial, iar dacă mecanismul 
desfășurării acesteia este înțeles și practicat pas cu pas, va putea fi bine 
stăpânită. Include forme diferite de exprimare artistică, printre care teatrul, 
muzica, circul, clovneria, dansul, carnavalul.  

Cel mai important aspect în animația stradală este contactul cu publicul. 
Trecătorul joacă rolul celmai important. Întregul spectacol se bazează pe el și 
de multe ori acesta nu rămâne doar un simplu privitor. Animația stradală este 
o exprimare artistică ce se bazează foarte mult pe vizual pentru a reuși să 
transmită privitorului mesajul și emoția potrivite. Astfel, ceea ce realizează 
animatorul ține foarte mult de starea pe care o transmite. Creativitatea celui 
care performează este, de asemenea, un factor important pentru o animare 
de succes. Pentru ca efectul asupra privitorului să fie cel așteptat, metoda se 
bazează pe începerea unui ritm și susținerea continuității acestuia.  

Animația stradală oferă posibilități oamenilor de a avea acces la anumite 
forme de artă ; educă publicul cu privire la un anumit subiect.  

Animația stradală atrage foarte mult prin estetic și aplicabilitate. 
Învățând-o, participanții vor putea să o folosească în comunitatea locală 
pentru a se oferi acceptare și deschidere către metodele de educație 
nonformală. Prin învățarea și utilizarea acestei metode se va înțelege utilitatea 
educației nonformale și necesitatea promovării și dezvoltării acesteia.  
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Animația socio-educativă reprezintă o 

modalitate, un instrument de relaționare cu publicul, 
folosindu-se activități de tip social, cultural, fizic și sportiv. Pentru aceasta, 
animatorul trebuie să fie un coordonator de joc stăpân pe situație și abil în 
controlul și coordonarea participanților. 

 
 
Fiecare participant poate fi animator și se poate identifica în persoana 

coordonatorului de joc. Principiile de lucru ale unui lider de joc sunt cele ale 
toleranței, autonomiei individuale, responsabilității sociale, respectării 
drepturilor copilului.  

Funcțiile animației socio-afective sunt cele de socializare, de reglare 
socială, de culturalizare, aceasta având un caracter educativ și inovator.  

Coordonatorul de joc trebuie să cunoască anumite „reguli de aur” care, 
dacă sunt urmărite, pot asigura succesul unui joc bine implementat:  

1. Sensibilizarea și motivarea pentru joc; 

2. Pregătirea tehnică și material pentru joc; 
3. Explicarea regulilor; 

4. Construirea optima a echipelor; 
5. Tema jocului și ambianța de desfășurare;  
6. Motivația animatorului; 

7. Animarea jocului și conduita animatorului; 
8. Ritmul jocului; 

9. Concluzionarea jocului și evidențierea rezultatelor; 
10. Evaluarea animatorului.  
Animația socio-afectivă are impact asupra autonomiei beneficiarului, 

ajutându-l să gândească în avans și să acționeze pentru a atinge o acțiune 
planificată în timp. Coordonatorul de joc învață să colaboreze, să 
împărtășească opiniile și gândurile altora, învață să facă față provocărilor în 
mod spontan și creativ. 
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Prinmetoda SMART se țintește găsirea unor soluții pentru probleme 
publice, de interes local. Participantul devine cetățean active și își canalizează 
eforturile asupra găsirii unor soluții fezabile, valoroase și sustenabile, care au 
un impact cât mai puternica supravieții comunității locale.  

SMART este o metodă de democrație participativă prin care se dezvoltă 
spiritul civic și creativitatea, prin respectarea a 5 pași:  

1. Semnalarea unei probleme de interes local pe platforma de 
participareactivă  www.politicipublice.ro (dacă problema e acceptată de 
administratorul site-ului, se creează o pagină și se generează un formular 
pentrusoluții);  

2. Marcarea momentului în care problema primește cel puțin o soluție; 
3. Contactarea autorităților locale prin scrisoare; 

4. Publicarea răspunsului autorităților pe pagina problemei;  
5. Dacă soluția (răspunsul autorităților) este potrivită, inițiatoru 

lînchide pagina problemei, dacă nu, se reia procedura de la pasul 2. 
 

 
 

 

 
 
 
Metoda provine dintr-un context artistic și presupune livrarea unui 

produs autentic într-un timp record, prin lucru în echipă. Prin această tehnică 
se eficientizează lucrul în echipă în situații de stres.  

Prin aplicarea acestei metode se poate observa o deschidere către lucrul 
în echipă, o definire a punctelor comune de interes și expresie artistică între 
oameni, o utilizare eficientă a timpului și o gestionare mai bună a situațiilor 
de criză.  

La un nivel mai profund, se poate vorbi despre nuanțarea libertății 
obținute prin creativitate: anumite limitări temporale și materiale pot 
funcționa ca un stimulent dacă sunt gestionate optim. Ready mades scoate 
grupul din zona intelectualizării confortabile, testează anduranța 
prejudecăților și oferă o față principiilor artistice și sociale la care se 
raportează.  

Un aspect important de urmărit în cadrul metodei este dezvoltarea 
creativității. Capacitatea de a alege este motorul inventivității – uneori 
participanții sunt tentați să aleagă ceea ce au ales și alții înaintea lor. Un 
exercițiu potriviteste „provocarea celor 30 de cercuri”. Pe o foaie sunt 
desenate 30 de cercuri și participanții, prin desen, timp de un minut, trebuie 
să transforme cercurile în obiecte sau ființe.  
 
 

http://www.politicipublice.ro/
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Dansul este limbajul universal. Metoda presupune conștientizarea propriului 

corp prin mișcare și dans. Prin Inside-Outside se dezvoltă potențialul de 
învățare a unor noi comportamente.Se începe cu o încălzire treptată a 

corpului, pe segmente, combinată cu mișcări de conștientizare a spațiului, pe 
fond sonor adecvat. Apoi se creează o poveste exprimată prin mișcarea 

companiată de muzică. Metoda implică structuri de pași și de mișcări realizate 
individual, care să urmărească firul poveștii. Apoi participanții vor interacționa, 

conștientizându-și poziția în spațiu, ajutându-se, oferindu-și support unul 
altuia sau declanșând diferite schimbări de situație.  
Rezultatele atinse sunt numeroase, cu impact foarte mare la nivelul fiecărui 
participant. Mișcarea oferă mai multă încredereîn sine, ajută la conștientizarea 
capacității de auto-reglare, de echilibrare, de socializare, vitalizează și 
deconectează. După exerciții repetate, participanții dezvoltă mecanisme 
proprii de memorare și devin mai concentrați, mai comunicativi.  
 
 

 
 
 
 

 
Un flashmobeste o adunare a participanților într-un loc public, aceștia 

realizând o acțiune neobișnuită pentru o perioadă 
foarte scurtă de timp, după care grupul se 
răspândește ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.  

Flashmob-ul este o „prezentare” pentru 
spectatorii accidentali, cu scopul de a le trezi 
sentimente de interes asupra unei anumite teme 
sau eveniment. Flashmob-ul este o acțiune de 
masă, o modalitate de exprimare și de 
transmitere a unui mesaj către societate, un 
mesaj care altfel nu ar fi putut ajunge în atenția 
publicului larg.  

Participanții își dezvoltă spiritul de echipă, 
spontaneitatea, seriozitatea, capacitățile de planificare.  

Pentru a genera impact, evenimentul trebuie pregătit înainte, cu 
alăturarea câtor mai mulți participanți și cu respectarea unor pași:  

1. Stabilirea mesajului de  transmis și  a modalității de prezentare  
(dans,cântec); 

2. Selectare alocului (aglomerat, frecventat de publicul țintă); 
3. Sincronizarea participanților (repetiții);  
4. Desfășurarea spontană a flashmob-ului urmată de răspândirea 

participanților, ca și cu nimic nu s-ar fi întâmplat.  
Participanții nu oferă și nu primesc nimic, activitatea fiind voluntară. 



30 
 

 

 



31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatia non formală se referă 

la diverse forme de 

influențareformativă(de 

modelare a caracterului) 

șiinformativă (de 

informareasupraunorcompetenț

esaucapacități de rezolvare a 

problemelorvieții) a persoanelor 

de toatevârstele. Ea se 

desfașoară în principiu prin 

activități înafara unor sali de 

clasă cu configurațieclasică (cu 

catedră, bancietc) și a 

programelor de învățământ 

obișnuit. 

 

Educatia non formală scoate din 

procesul educativ funcția de 

predare, lasând loc funcției de 

învățare, dând rezultate bune 

numai daca se bazează, este 

corelată și se coordonează 

împreună cu educația formală. 

Experiența dobândită într-o 

activitate practică nu se poate 

însuși decât având o bază 

teoretică acumulată pe 

parcursul programului de 

învățământ formal  

Educația non formală cuprinde 

activități extra-curriculare, 

opționale sau facultative, 

deosebindu-se de educația 

formală prin conținutul si formele 

de desfășurare a lecțiilor. 

Diferentețele se bazează pe 

opoziții de genul dinamic/static, 

specific/generic, pe termen 

scurt/pe termen lung, output-

input, practic/academic 

Educația non formal oferă un set 

de experiențe sociale necesare, 

utile, și satisface tendința natural 

a multor tineri de a se 

implicaînactivități practice, de a 

se simți active și de a provoca 

schimbări în mediul lor social, 

oferind posibilitatea punerii de 

acord a cunoștințelor cu 

abilitățile înnăscute 

Spre deosebire de învățământul 

formal, educația non formal 

permite dezvoltarea capacităților 

natural ale unei personae prin 

implicarea ei înprocesul de 

dezvoltare. Acțiunile educative 

respective sunt flexibileși vin în 

întâmpinarea diferitelor interese 

ale persoanelor implicate 

Educația nonformală dezvoltă 

competențe funcționale 

:capacități organizatorice, de 

autogestiune, de management-ul 

timpului, de gândire critic, de 

luarea deciziilor, de prelucrarea 

și utilizarea contextuală a unor 

informații, capacitatea de a 

identifica și rezolva problemele 
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