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FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE PE
DIMENSIUNEA EDUCAŢIEI NONFORMALE
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Rezumat
Trăim într-o societate aflată într-un proces permanent şi rapid de schimbare,
o societate în care educaţia permanentă continuă să fie un motor principal,
chiar dacă educaţia formală, în forma ei tradiţională, tinde să piardă teren în
faţa celorlalte două forme: educaţia nonformală şi cea informală. Omul
contemporan nu se poate limita la a achiziţiona un volum mare de cunoştinţe.
Devine mult mai importantă viziunea pragmatistă asupra educaţiei, aceea de
a şti să faci, să utilizezi produsele cunoaşterii, să-ţi structurezi un set de
cunoştinţe funcţionale pe care să le converteşti apoi în atitudini şi
comportamente constructive.
Ca atare, este obligatoriu pentru cadrele didactice să acorde o deosebită
atenţie formării propriilor competenţe profesionale şi transversale, specifice
pentru zona educaţiei nonformale. Această formă a educaţiei, percepută ca
punte de legătură între educaţia şcolară, de tip formal, şi cea informală, realizată
în special în familie şi în societate, în general, constituie un context educaţional
propice formării şi dezvoltării personalităţii omului modern.
Cuvinte-cheie: educaţie formală, educaţie nonfomală, educaţie informală,
competenţe profesionale, competenţe transversale.
Abstract
We live in a society that is in a constant and rapid change process, a society
in which lifelong learning continues to be a main engine, even if formal
education, in its traditional form, tends to lose ground in front of the other two
forms: non-formal and informal education. Contemporary man can not be
limited only to aquire a large volume of knowledge. It becomes more important
the pragmatic vision on education, which is to know what to do, how to use
knowledge products, to structure a set of functional knowledge and then
convert this knowledge into constructive attitudes and behaviors.
As such, it is an imperative for teachers to pay particular attention to develop
their own professional and transversal competences, specific for non-formal
education area. This form of education, perceived as a bridge between school
education/formal education and informal education, mainly carried out in the
family and in society, in general, represent a favorable educational context to
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the personality development of modern man.
Keywords: formal education, non-formal education, informal education,
professional competences, transversal competences.
Educaţia nonformală – cadru conceptual
Din punct de vedere etimologic, termenul nonformal provine din limba latină
(nonformalis), având sensul de activităţi realizate în afara unor forme organizate
în mod special sau oficial pentru un anume tip de activitate.
J. Kleis şi colaboratorii săi defineau educaţia nonfomală drept „orice activitate
educaţională intenţionată şi sistematică, desfăşurată de obicei în afara şcolii
tradiţionale, al cărei conţinut este adaptat nevoilor individului şi situaţiilor
speciale, în scopul maximalizării învăţării şi cunoaşterii şi al minimalizării
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în
catalog, disciplina impusă, efectuarea temelor)”. (Kleis et al., 1973, p. 6)
În România, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, „învăţarea
în contexte nonformale este considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul
unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod
explicit un curriculum şi poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde
de intenţia celui care învaţă şi nu conduce în mod automat la certificarea
cunoştinţelor şi competenţelor dobândite”. (LEN nr. 1, 2011)
Altfel spus, putem defini educaţia nonformală drept totalitatea acţiunilor
educative realizate într-un cadru instituţionalizat, situat: fie în instituţii din
afara sistemului de învăţământ, dar care au scopuri educaţionale explicite şi
implicite – case de cultură, biblioteci, cluburi, teatre, muzee, cinematografe,
şcoli populare de artă etc. –, fie în cadrul sistemului de învăţământ, dar prin
activităţi extracurriculare cum sunt: cercurile pe diferite discipline sau cele
inter-/ transdisciplinare, activităţile opţionale sau facultative de tipul
concursurilor, spectacolelor, competiţiilor, serbărilor, taberelor, excursiilor,
activităţilor de voluntariat etc.
Educaţia nonformală are caracter complementar şi uneori compensatoriu, în
raport cu educaţia formală, contribuind în mare măsură la consolidarea
competenţelor cheie ale elevilor şi la dezvoltarea unor competenţe transversale
care vizează: autocunoaşterea şi dezvoltarea personală, capacitatea de lucru
în echipă, cultivarea unei atitudini responsabile, capacitatea de planificare,
coordonare şi organizare a timpului liber, competenţele de gestionare a
conflictelor intra- şi interpersonale, capacitatea de a rezolva probleme cotidiene
etc.
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Dintre caracteristicile definitorii ale educaţiei nonformale, la nivelul literaturii
de specialitate sunt menţionate cu precădere următoarele:
 este mai variată şi mai flexibilă, în raport cu educaţia formală;
 este mai bine organizată decât educaţia informală;
 este mai bine adaptată intereselor şi preocupărilor educabililor;
 conţinuturile vehiculate au un caracter aplicativ pronunţat;
 diferenţiază, până la individualizare, elementele curriculumului specific
(finalităţile, conţinuturile, metodologia şi evaluarea);
 evaluarea externă este mult mai puţin rigidă decât în cazul educaţiei
formale, fiind deseori secondată de autoevaluare;
 se adresează tuturor categoriilor de vârstă.
În egală măsură, sunt enumerate şi câteva limite ale educaţiei nonformale.
Astfel, Sorin Cristea identifică „trei riscuri pedagogice majore”:
 „promovarea unui activism de suprafaţă”, centrat pe realizarea unor obiective
concrete, dar care nu sunt conectate cu obiectivele specifice educaţiei
formale;
 „avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile”,
ceea ce poate atrage după sine o serie de dezechilibre în contextul relaţiei
dintre obiectul şi subiectul educaţiei;
 „eludarea posibilităţilor de validare socială reală a rezultatelor”, alegând o
cale mai simplă şi mai puţin riguroasă decât aceea a educaţiei formale.
(Cristea, 1998, p. 136)
Interdependenţa formelor educaţiei
Este unanim acceptat faptul că fiecare dintre cele trei forme ale educaţiei are
„raţiunea ei de a fi şi câmpul propriu de acţiune, în ansamblul procesului de

PERSONALITATE

Figura 1. Acţiunea conjugată a formelor educaţiei
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educaţie”. (Cerghit, 1988, p. 29) Ele contribuie, pe tot parcursul vieţii, în proporţii
variate şi printr-o acţiune conjugată, la procesul complex de formare şi
dezvoltare a personalităţii individului şi la cel de integrare a acestuia în
societate.
Înainte însă de a analiza modalităţile de interacţiune dintre cele trei forme ale
educaţiei considerăm oportună prezentarea elementelor de specificitate, aşa
cum reies din tabelul sintetic de mai jos:
Tabel nr. 1 Analiza comparativă a formelor educaţiei
Criterii de analiză

Formele
educaţiei
Cum se defineşte?

Unde se realizează?

Ce durată are?

Ce urmăreşte?

Cine o coordonează?

Educaţia formală

Educaţia nonformală

Educaţia informală

Totalitatea acţiunilor
educative exercitate în
mod conştient, sistematic
şi organizat, în cadrul
instituţiilor de
învăţământ din fiecare
ţară.

Totalitatea acţiunilor
educative realizate într-un
cadru instituţionalizat, în
afara sistemului de
învăţământ (case de cultură,
biblioteci, cluburi, teatre,
muzee etc.) sau în cadrul
sistemului de învăţămînt dar
prin activităţi
extracurriculare (cercuri,
activităţi opţionale,
facultative etc.)
În instituţiile de învăţământ
şi în alte instituţii cu scop
educativ explicit sau
implicit: case de cultură,
biblioteci, cluburi, teatre,
muzee, cinematografe, şcoli
populare de artă etc.
Are o durată
predeterminată, de la câteva
ore până la mai mulţi ani.

Totalitatea influenţelor
educative exercitate în
mod spontan şi neîntrerupt
asupra individului, pe tot
parcursul vieţii acestuia.

Completarea educaţiei
formale, în acord cu
interesele, aptitudinile şi
preocupările fiecărui
individ.
Specialişti în diferite
domenii de activitate care
pot avea sau nu statutul de
cadru didactic.

Finalităţile sunt diverse,
adeseori nesistematizate.

În instituţiile din
structura sistemului de
învăţământ: grădiniţe,
şcoli primare, şcoli
gimnaziale, licee, şcoli
postliceale, universităţi
etc.
Are o durată
predeterminată pentru
fiecare nivel/treaptă de
şcolaritate.
Formarea şi dezvoltarea
personalităţii individului
în acord cu dezideratele
idealului educaţional.
Cadre didactice pregătite
din punct de vedere
ştiinţific şi
psihopedagogic.

În afara unui cadru
instituţionalizat, din punct
de vedere pedagogic: în
societate, în comunitate, în
familie, în grupul de
prieteni, pe stradă etc.
Nedeterminată, egală cu
viaţa individului.

Părinţii, prietenii, colegii,
alţi agenţi sociali şi
individul însuşi.
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Ca urmare a multiplelor mutaţii înregistrate la nivelul diferitelor paliere ale
sistemului social, în sfera culturală, economică, demografică, industrială etc.,
cu toate că educaţia formală îşi menţine întâietatea în formarea şi dezvoltarea
personalităţii individului, asistăm totuşi la o diversificare masivă a formelor de
educaţie nonformală şi informală. Mai mult, educaţia nonformală şi cea informală
şi-au lărgit în mod considerabil aria de cuprindere, la nivel de public-ţintă,
şi-au diversificat mesajele şi au înregistrat un impact mult mai puternic decât
acela al educaţiei formale. O serie de cercetări recente realizate pe plan
naţional şi internaţional vin să confirme acest lucru. De exemplu, în contextul
Raportului de analiză şi recomandări pentru dezvoltarea unei politici publice
şi a unei strategii pentru susţinerea educaţiei nonformale în sistemul
educaţional, elaborat de Fundaţia Noi orizonturi Pentru Tineri şi Comunitate
în colaborare cu Fundaţia Româno-Americană, în anul 2013 sunt identificate
o serie de programe implementate la nivel naţional şi european în direcţia
educaţiei nonformale: programul TiA , programului Tineret în Acţiune, programul
de Învăţare pe tot parcursul vieţii – Lifelong Learning Programme (Comenius,
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig) dedicate inclusiv educaţiei nonformale,
programul educaţional Şcoala Altfel etc. (Moşiu, 2013).
În acest context este demnă de amintit şi teoria avansată de Ivan Illich în anii
1970, cu privire la deşcolarizarea societăţii. Filosoful austriac avansa atunci
ideea înlocuirii şcolii, ca instituţie a educaţiei formale, cantonată într-o
paradigmă tradiţionalistă şi neconformă cu cerinţele societăţii contemporane,
cu o serie de noi instituţii educative, de tip nonformal, reprezentate prin „patru
reţele ale cunoaşterii”:
a) o reţea de „servicii utilizate în activitatea zilnică în uzine, aeroporturi, ferme
etc.”, 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 la 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”. (Mahler, 1977,
pp. 56-63; 128-134)
Sigur, se pun în mod firesc întrebările: Cum ar arăta o societate fără şcoală?
şi Care ar fi consecinţele unei asemenea schimbări, în plan social şi
individual?

32

ABORDĂRI TEORETICE

Cu siguranţă că răspunsurile nu pot fi unele pozitive decât în măsura în care
respondenţii sunt dominaţi de atitudini aversive puternice faţă de instituţia
şcolară sau dau dovadă de lipsă de profunzime în analizarea efectelor pe
termen scurt, mediu şi lung ale unei asemenea schimbări.
Totuşi, este clar că educaţia formală trebuie să suporte un profund proces de
reformare, în care flexibilitatea şi deschiderea în raport cu celelalte două forme
ale educaţiei trebuie să funcţioneze ca principii generatoare de noi practici
educaţionale.
Argumentele care vin să susţină ideea afirmată anterior se raportează în mod
direct la profilul de competenţe pe care trebuie să îl aibă absolventul studiilor
liceale sau al celor universitare în societatea contemporană şi pe care educaţia
formală de multe ori nu reuşeşte să le formeze.
Putem de asemenea să reflectăm la măsura nesatisfăcătoare în care educaţia
formală, prin sistemul naţional de învăţământ din România, asigură fundamentul
necesar formării şi dezvoltării acestor competenţe enunţate, de altfel, în
contextul idealului educaţional: împlinirea şi dezvoltarea personală, dezvoltarea
spiritului antreprenorial, participarea cetăţenească activă în societate,
incluziunea socială şi angajarea pe piaţa muncii. (LEN nr. 1/ 2011)
Abordările moderne din domeniul politicilor educaţionale iau în calcul
„posibilitatea preluării unor priorităţi şi pe terenul educaţiei nonformale, care
oferă un câmp motivaţional mult mai larg şi mai deschis procesului de formaredezvoltare, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor
pedagogice informale, aflate, altfel, într-o expansiune cantitativă greu
controlabilă”. (Cristea, 2002, p. 157).
Ca atare, apreciem că este necesară o abordare holistică şi în interacţiune a
tuturor formelor educaţiei. În acest sens, cadrele didactice ar fi de dorit să
faciliteze utilizarea de către elevi a achiziţiilor dobândite în afara şcolii, în
interiorul acesteia, să fie preocupate de cunoaşterea resurselor informale de
educaţie şi a instituţiilor de educaţie nonformală pe care le frecventează elevii
lor. Pe de altă parte, însă, instituţiile de educaţie nonformală şi sursele/ mediile
de educaţie informală ar avea de câştigat considerând educaţia formală ca
punct de plecare şi ca referenţial în toate demersurile educaţionale pe care le
întreprind.
Conchidem că realizarea interdependenţelor funcţionale dintre cele trei forme
ale educaţiei conduce la formarea şi dezvoltarea personalităţii umane, atât în
plan individual, cât şi social.
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Competenţele profesional-didactice
În standardul ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Superior), referitor la Programul de formare a competenţelor profesionale pentru
cariera didactică, se face distincţie între formarea iniţială şi formarea continuă.
Astfel, „formarea iniţială pentru cariera didactică presupune absolvirea
programului de formare psihopedagogică de nivel I şi II, realizată prin
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul instituţiilor
de învăţământ superior şi se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire,
corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit”. În
mod complementar, „formarea continuă pentru cariera didactică realizată prin
programe de perfecţionare şi examene pentru obţinerea gradelor didactice se
finalizează cu certificate reglementate prin metodologii specifice.” (ARACIS,
2015).
În prezent, programele de studii psihopedagogice gestionate de
departamentele specializate din universităţi (D.P.P.D. sau alte departamente
de formare pentru cariera didactică) adaptează categoriile şi nivelurile de
competenţă cu care operează Cadrul European al Calificărilor (EQF – European
Qualifications Framework) şi Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul
Superior (CNCIS) la specificul profesiei didactice, în contextul sistemului de
învăţământ românesc. Este vorba aici despre două categorii fundamentale de
competenţe, cele profesionale şi cele transversale pe care trebuie să le posede
absolvenţii programelor de formare psihopedagogică de nivel I şi II (formare
iniţială).
În categoria competenţelor profesionale se înscriu următoarele:
 Proiectarea activităţii didactice;
 Conducerea şi monitorizarea procesului de învăţare;
 Evaluarea activităţilor educaţionale;
 Utilizarea tehnologiilor digitale;
 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
 Managementul clasei de elevi.
Competenţele transversale sunt:
 Dezvoltarea instituţională a şcolii şi a parteneriatului şcoală-comunitate;
 Managementul carierei şi dezvoltarea personală;
 Cercetarea educaţională aplicativă.
Curriculumul celor două programe de formare psihopedagogică este structurat
pe trei componenete, după cum urmează:
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1) curriculumul nucleu – discipline şi activităţi didactice obligatorii. Acesta
cuprinde: discipline de pregătire psihopedagogică fundamentale, cotate
cu 18 credite (Psihologia educaţiei, Pedagogie I, Pedagogie II,
Managementul clasei de elevi) şi discipline de pregătire didactică şi practică
de specialitate, cotate cu 12 credite (Didactica specialităţii, Instruire
Asistată de Calculator, Practică pedagogică).
2) curriculumul extins – discipline şi activităţi didactice obligatorii pentru
obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică, cuprinde
discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice, cotate cu 10 credite
(Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi
managementul programelor educaţionale) şi discipline de extensie a
pregătirii didactice şi practice de specialitate, cotate cu 10 credite
(Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii, Practica
pedagogică).
3) curriculumul opţional, alcătuit din două discipline, cotate cu 10 credite.
Studenţii au posibilitatea de a alege câte o disciplină din fiecare pachet.
Pachetul I cuprinde: Comunicare educaţională, Consiliere şi orientare,
Metodologia cercetării educaţionale, Educaţie integrată etc., iar pachetul
II: Sociologia educaţiei, Managementul organizaţiei şcolare, Politici
educaţionale, Educaţie interculturală, Doctrine pedagogice contemporane
etc.
După cum este lesne de observat, majoritatea disciplinelor de învăţământ
sunt centrate, prin raportare la competenţele şi conţinuturile lor specifice, pe
dimensiunea educaţiei formale. În schimb, referirile la educaţia nonformală
sunt slab reprezentate, în contextul disciplinelor: Pedagogie I (vezi formele
educaţiei, educaţia permanentă şi autoeducaţia), Managementul clasei de
elevi (vezi activităţile manageriale ale cadrului didactic), Proiectarea şi
managementul programelor educaţionale (vezi proiectatea şi gestionarea
proiectelor şi programelor educaţionale) şi doar tangenţial prezentate în
contextul disciplinelor: Instruire asistată de calculator (vezi integrarea utilitarelor
de tip educaţional puse la dispoziţie de diverse platforme, E-educaţie şi elearning), Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor (vezi specificul
educaţiei pe etape de vârstă).
De asemenea, nici la nivelul celor două pachete de discipline opţionale, în
lista disciplinelor sugerate de conceptorii de curriculum de la nivelul ministerului
de resort nu sunt menţionate discipline menite să acorde o atenţie prioritară
educaţiei nonformale. Totuşi, se face precizarea că în ambele pachete de
discipline optionale pot fi incluse şi altele decât cele nominalizate, în funcţie
de nevoile beneficiarilor, de resursa umană şi materială disponibilă.
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Conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar această activitate se realizează în principal prin:
a) programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice
şi didactice;
b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării
învăţământului;
c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice
II şi I;
d) programe de conversie profesională;
e) studii corespunzătoare unei specializari din alt domeniu de licenţă.
(Metodologia privind formarea continuă..., 2011).
Toate cadrele didactice sunt obligate să participe periodic la programe de
formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval de 5 ani
consecutivi, de la data promovării examenului de definitivat în învăţământ,
minimum 90 de credite profesionale transferabile (CPT).
Activităţile de formare continuă sunt organizate de furnizorii de formare acreditaţi
şi acoperă o tematică foarte variată, cele mai frecvente categorii tematice
fiind legate de: proiectarea curriculară, strategiile didactice de predare – învăţare
– evaluare, competenţele TIC/ digitale, consilierea şi orientarea şcolară,
managementul clasei de elevi, educaţia copiilor cu CES, educaţia non-formală,
noile educaţii, consilierea în domeniul carierei didactice, managementul,
leadership-ul şi marketing-ul educaţional, evaluarea şi asigurarea calităţii,
politicile educaţionale etc. (Creţu, 2013)
Activităţile de formare iniţială şi cele de formare continuă sunt complementare,
amândouă urmărind pregătirea ştiinţifică de specialitate, în raport cu domeniul
de licenţă al absolventului, pregatirea psihopedagogică şi metodică a acestuia
la înalte standarde de calitate.
Modalităţi de dezvoltare a competenţelor specifice profesiei didactice
prin activităţi de educaţie nonformală
Pornind de la premisa avansată de George Văideanu, potrivit căruia „educaţia
nonformală se constituie ca o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi
informaţiile acumulate informal”, ne propunem în cele ce urmează să realizăm
o sintetică trecere în revistă a contextelor şi activităţilor educaţionale care
facilitează dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice pe
dimensiunea educaţiei nonformale. (Văideanu, 1988)
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După cum am arătat în capitolul anterior, la nivelul formării iniţiale pentru
profesia didactică nu se poate vorbi de acţiuni explicite, centrate pe dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice, pe dimensiunea educaţiei nonformale. Cadrul
didactic debutant este deseori nepregătit pentru asumarea rolului de profesordiriginte şi pentru proiectarea unor activităţi de educaţie nonformală pentru
elevii săi. Uneori harul pedagogic poate suplini într-o măsură satisfăcătoare
aceste neajunsuri cognitive şi praxiologice, dar nu în toate situaţiile se întâmplă
aşa. Ca atare, apreciem că la nivelul politicilor educaţionale din domeniul
profesionalizării pentru cariera didactică ar trebui luate în calcul şi aceste
competenţe ale cadrului didactic pe dimensiunea educaţiei nonformale şi apoi
corelate cu o serie de obiective şi conţinuturi specifice, legate îndeosebi de
fundamentele psihopedagogice ale educaţiei nonformale, pe de o parte, şi de
managementul activităţilor de educaţie nonformală, pe de altă parte.
Din perspectiva formării continue, aceste competenţe sunt în bună măsură
asigurate de o serie de programe de formare continuă derulate pe tema
educaţiei nonformale.
Nevoia formării de competenţe profesionale pe dimensiunea educaţiei
nonformale a devenit şi mai pregnantă odată cu introducerea programului
educaţional Şcoala Altfel. Proiectul educaţional „Şcoala Altfel” a fost iniţiat
de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în anul şcolar
2011-2012 şi a continuat în anii şcolari următori, bucurându-se de un real
succes în rândul elevilor.
Un studiu efectuat în anul 2012 de către cadrele didactice de la Departamentul
Tabel nr. 2. Analiza SWOT asupra programului educaţional Şcoala Altfel
Puncte tari:
Realizarea unor obiective multiple într-o perioadă
relativ scurtă de timp;
Stimularea curiozităţii elevilor şi a interesului lor
pentru cunoaştere;
Caracterul formativ-educativ pronunţat;
Asigurarea unui raport optim între cererea şi oferta
educaţională.

Puncte slabe
Lipsa fondurilor materiale necesare desfăşurării acestor
activităţi;
Slaba implicare a părinţilor;
Absenţa unor recomandări metodologice clare din partea
MECTS şi ISJ;
Cadre didactice insuficient pregătite pentru astfel de
activităţi nonformale.

Oportunităţi:
Achiziţia de cunoştinţe din diverse domenii prin
observare şi explorare directă;
Implicarea activă în viaţa comunităţii; Dezvoltarea
abilităţilor de învăţare prin cooperare;
Realizarea unor activităţi în parteneriat cu alte
instituţii;
Cunoaşterea personalităţii elevilor în alte contexte
decât cel şcolar.

Ameninţări
Instalarea oboselii;
Dificultăţi în sedimentarea informaţiilor;
Riscurile asociate cu deplasarea elevilor în afara mediului
şcolar;
Absenteismul elevilor sau preşcolarilor;
Subraaglomerarea unor obiective turistice sau instituţii
precum muzeele, casele memoriale, teatrele,
cinematografele etc.
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pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Valahia din Târgovişte,
asupra unui eşantion reprezentativ de cadre didactice din învăţământul
preprimar, primar şi gimnazial provenite din diferite unităţi de învăţământ de pe
raza judeţului Dâmboviţa, ne-a permis realizarea unei analize SWOT asupra
acestei iniţiative educaţionale. (Drăghicescu, Petrescu, 2013)
După cum putem observa, pe lângă multiplele efecte formative ale acestui
program educaţional au fost menţionate şi o serie de puncte slabe şi ameninţări,
printre care şi cele legate de necesitatea unor programe de formare menite
să instrumenteze cadrele didactice cu competenţe specifice proiectării,
realizării şi managerierii unor activităţi de educaţie nonformală.
În opinia noastră, acestea ar trebui să stea la baza demersurilor întreprinse
de ministerul de resort, împreună cu inspectoratele şcolare judeţene şi furnizorii
de formare, pentru optimizarea unui astfel de program educaţional.
În procesul de dezvoltare a competenţelor cadrelor didactice, pe direcţia
educaţiei nonformale, pot fi incluse pe lângă cursurile de formare continuă şi
activităţile de dezvoltare personală, cele de voluntariat, precum şi cele în
colaborare cu alte instituţii sau asociaţii.
Concluzii
Formarea continuă a cadrelor didactice pe dimensiunea educaţiei nonformale
constituie o problemă de actualitate, care trebuie să stea în atenţia celor care
elaborează şi implementează politicile educaţionale.
Încă din anul 2003, Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei a formulat
o serie de recomandări pentru promovarea educaţiei nonformale la nivelul
tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Dintre acestea enumerăm:
 dezvoltarea unor standarde eficiente de recunoaştere a educaţiei
nonformale, drept componentă a educaţiei generale/ permanente;
 oferirea de informaţii, metode şi exemple de bună practică în educaţia
nonformală;
 promovarea şanselor egale pentru toţi tinerii, cu referire specială la grupurile
sociale dezavantajate, prin crearea de condiţii egale de educaţie
nonformală;
 încurajarea tinerilor să contribuie la promovarea unor valori, precum
cetăţenia activă, drepturile omului, toleranţă, dreptate socială, dialogul între
generaţii, pace şi înţelegere interculturală, prin intermediul educaţiei
nonformale;
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 promovarea dialogului dintre participanţii implicaţi în educaţia formală şi
cea nonformală, încurajarea unei înţelegeri mai bune a diferitelor abordări
în educaţie, în diferite ţări europene.
 asigurarea tuturor resurselor umane şi materiale, necesare pentru ca
educaţia nonformală să devină un element important al politicilor naţionale/
educaţionale pentru tineri. (Recommendation of the Committee of
Ministers..., 2005)
Apreciem că şi în România s-au făcut o serie de paşi importanţi în direcţia
educaţiei nonformale şi a modalităţilor de interacţiune a acesteia cu celelalte
două forme.
Totuşi, considerăm că, în mod special pe direcţia instrumentării cadrelor
didactice cu competenţe necesare proiectării şi realizării unor activităţi de
educaţie nonformală, ar fi utile o serie de schimbări în curriculumul pentru
formarea iniţială şi continuă a acestora.
Astfel, în raport cu formarea iniţială, sugestiile noastre vizează: introducerea
disciplinei sociologia educaţiei cu statut de disciplină obligatorie – necesară
pentru echilibrarea raportului dintre abordările psihologice şi cele sociologice
ale fenomenului educaţional –, şi introducerea de discipline opţionale/ facultative
care să abordeze teme legate de activităţile extraşcolare, petrecerea timpului
liber, cunoaşterea personalităţii, auto- şi intercunoaştere, dezvoltarea
personală, competenţele antreprenoriale etc.
Pe coordonata formării profesionale continue propunem: implicarea cadrelor
didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi
profesionale, în programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri
de formare continuă, focalizate pe tematica strategiilor de interacţiune dintre
cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală.
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PROIECTELE DE PROGRAME ŞCOLARE PENTRU GIMNAZIU ÎN CONSULTAREA
SPECIALIŞTILOR ŞI A PRACTICIENILOR
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei lansează în
consultare proiectele de programe şcolare pentru clasele V-VIII. Conform Metodologiei
privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ
şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3593 /
18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de
specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din
domeniu. Ca urmare, procesul de consultare se adresează cadrelor didactice,
inspectorilor şcolari si altor categorii de specialişti care ar putea oferi un feedback
relevant cu privire la proiectele de programe şcolare pentru clasele V-VIII.
Pentru a colecta opiniile, comentariile şi propunerile dvs., vă rugam să parcurgeţi
paşii următori:


Pasul 1. Descărcaţi de pe site-ul www.ise.ro programa şcolară pe care doriţi
să o consultaţi şi să oferiţi feedback.
http://www.ise.ro/proiectele-de-programe-scolare-pentru-gimnaziu-in-consultareaspecialistilor-si-a-practicienilor



Pasul 2. După parcurgerea programei in integralitatea acesteia, accesaţi
chestionarul de consultare asociat fiecărei programe şcolare analizate.
https://www.surveymonkey.com/r/programe_gimnaziu



Pasul 3. Completaţi chestionarul alegând variantele de răspuns care se
potrivesc cel mai bine opiniei dvs. şi oferiţi, dacă este cazul, propunerile şi
observaţiile dumneavoastră în spaţiile dedicate întrebărilor deschise.

Chestionarul conţine întrebări punctuale cu privire la elementele constitutive ale
programei: competenţe generale, competenţe specifice, exemple de activităţi de
învăţare, conţinuturi, sugestii metodologice. De aceea, lectura atentă a proiectului
de programă şcolară este esenţială pentru a oferi un feedback relevant care să
conducă în mod direct la îmbunătăţirea proiectelor de programă şcolară.
Consultarea se va derula în perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017

