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Ce este educatia nonformala? 

 Conținutul educației nonformale se bazează pe teoria și practica unora dintre marii gânditori în 
domeniul educației din vremurile noastre: Paolo Freire, Howard Gardner, David Kolb, Malcolm 
Knowles și Bernice McCarthy.  

 Educația nonformală are urmatoarele caracteristici: 

 Se concentrează pe nevoile cursanților  

 Cursantul este o resursă importantă de informatie  

 Subliniază activități relevante și rezultate practice 

 Educația nonformală le oferă tinerilor posibilitatea de a dezvolta valorile lor, abilitățile și 
competențele, altele decât cele dezvoltate în cadrul educației formale. 

  Aceste competențe (numite “soft skills"), includ o gamă largă de competențe interpersonale, 
cum ar fi: spirit de echipă, de organizare și de gestionare a conflictelor, conștientizare 
interculturală, leadership, planificarea, organizarea, coordonarea și rezolvarea problemelor 
practice, abilitățile, munca în echipă, încrederea în sine, disciplina și responsabilitatea.  

 

 





De ce este speciala educatia nonformala? 
  Ce este special la acest tip de educație este faptul că indivizii, 

participanții sunt actori activ implicați în procesul de învățământ 
/ învățare.  

Metodele care sunt utilizate oferă tinerilor instrumentele 
necesare pentru a dezvolta în continuare abilități și atitudini 
(învățare prin practică).  

 Educația "non-formală" nu este nestructurată, procesul de 
învățare non-formală este proiectat în așa fel încât creează un 
mediu în care cursantul este propriul arhitect în dezvoltarea 
competențelor sale, după principiul:”Oamenii pe primul loc. Dacă 
dorești un an de belșug, cultivă cereale, dacă dorești zece ani 
de prosperitate plantează copaci, dacă dorești o sută de ani de 
prosperitate, crește oameni!”. 



De ce este speciala educatia nonformala? (2) 
  Dr. Pasi Sahlberg în “Construirea de poduri pentru învățare-Recunoașterea 

valorii educației non-formale în activitatea Tineretului” precizează că educația 
nonformală trebuie să fie:   

 Voluntară;  
 Accesibilă tuturor;  
  Un proces organizat, cu obiective educaționale;  
  Participativă și centrată pe elev; 
  Centrată pe învățarea deprinderilor de viață și pregătirea pentru o cetățenie 

activă  
  Bazată pe implicarea atât individuală, cât și de grup ;  
  Globală și orientată spre progres;  
  Acțiunea începe de la nevoile participanților și pe baza experienței lor.  



De ce le place adolescentilor educația nonformală? 

 Pentru că e cool, pentru că oamenii petrec mult timp împreună, pentru că se 
învață experiențial, pentru că fiecare individ este o poveste și o experiență în 
sine ce poate fi de folos celor cu care interacționează. 

 

 De ce ne mai place nonformalul? Simplu, pentru că nu se formalizează, dar în 
același timp respectă reguli de unitate, pentru că solicită, dar nu impune și nu 
obligă, pentru că încurajează lucrul în echipă, comunicarea autentică, empatia, 
bunătatea și echilibrul. 
 

 



Se poate nonformal în mediul digital? 

 Activitatea de astazi are ca scop scoaterea la suprafata a 
poveștilor nespuse ale unor profesori și elevi care au încercat din 
răsputeri să facă față unor provocări pentru care nu i-a pregătit 
nimeni, saltul către învățarea digitală fiind, fără îndoială, cea mai 
mare dintre ele. 

 

 



Cum dezvoltam latura socio-emotionala a adolescentilor prin 
activitati nonformale? 

 Identitatea adolescentului se află într-un continuu proces de definire şi 
autoexplorare care poate duce la o stare de confuzie legată de rolul personal în 
mediul social.  

 Se dezvoltă treptat conceptul de sine şi stima de sine 

 la începutul adolescenţei stima de sine este mai scăzută, deoarece adolescentul 
devine conştient de abilităţile şi cunoştinţele sale încă insuficiente 

  până la sfârşitul adolescenţei stima de sine creşte şi se stabilizează, tânărul 
fiind mai realist în ceea ce priveşte propriile evaluări de sine.  
 



Dezvoltarea abilităților sociale și 
emoționale la adolescenti 

 Aceasta se produce prin activități specifice de autocunoaștere, bazate pe 
identificarea corectă și managementul emoțiilor, dezvoltarea empatiei (Aronson, 
2000), rezolvarea constructivă a conflictelor (managementul conflictului și 
rezolvarea de probleme), cooperarea cu ceilalți (lucrul în echipă) etc, desfasurate 
preponderent sub forma de joc.. În acest context, dezvoltarea socială și 
emoțională devine cel puțin la fel de importantă la vârsta adolescenței și la vârsta 
adultă emergentă precum în primii ani de școlaritate.  

 Numeroase studii științifice și rapoarte recente au evidențiat efectele pe termen 
lung ale dezvoltării sociale și emoționale, nu doar în ceea ce privește reușitele 
academice, ci și în ceea ce privește sănătatea biologică și mentală, stabilitatea 
financiară și chiar pentru rata delincvenței la vârstă adultă (de ex., Moffitt et al., 
2011; Opre și colab., 2018).  
 



Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale la adolescenti 

• Adolescentii incep sa aiba nevoi si preocupari diferite de copii.  
• Este vorba de nevoia de a avea prieteni, nevoia de a apartine 

unui grup, nevoia de a fi apreciat si de a-i fi recunoscute 
calitatile. 

•  Astfel ca jocul are un rol important si in dezvoltarea 
inteligentei sociale a tanarului, prin faptul ca el este pus in 
relatie cu alti adolescenti.  

• In timpul jocurilor specifice adolescentilor, apar diferite 
emotii pe care ei invata sa le gestioneze: competitivitate, 
dorinta de a fi primul, invidie, nevoia de a fi membru al unei 
echipe, de a impartasi cu ceilalti preocupari comune prin joc. 



Activități online de educatie non-formala in mod sincron: 

Durata activității 

30 minute 

 

Platforme, 

aplicații 
 

Google Meet 

Google classroom 

Zoom 

Messenger 

WhatsApp 

Instrumente digitale, 
programe, aplicații, 

folosite 

Jamboard 

Wordwall  

Chatterkid  

Liveworksheets  

Jingsow  

Vrecorder si Inshot  

VidsMaker, etc… 

Site-uri educationale 
folosite 

Pinterest 

Youtube 

Twinkl 



Emotiile din viata noastra - Activitate online de 
suport socio-emotional in perioada pandemiei 



Emotiile din viata noastra - activitate de suport socio-
emotional pe perioada pandemiei 



Autocunoasterea si exprimarea emotiilor 
Cine sunt eu?  



Copacul sperantei- Activitate online de suport 
socio-emotional in perioada pandemiei 



Copacul sperantei- Activitate online de suport 
socio-emotional in perioada pandemiei 



Totul va fi bine! Activitate online de suport socio-emotional in 
perioada pandemiei 



Emotiile mele de sarbatori 



Am primit cu mare bucurie, feedback-ul din partea 
elevilor... 



Alte tipuri de activitati nonformale de dezvoltare a 
abilitatilor socio-emotionale pe perioada pandemiei 

Video cu elevii care sustin cat de important este jocul pentru ei 

Activitati/ jocuri ce dezvolta comunicarea 

• IDENTITATE SECRETA 
• Profesorul scrie un nume celebru (un star, un personaj 
istoric, un personaj de desene animate, etc.) pe un 
carton, fără să le spună elevilor ce a scris.  
• Participanţii la intalnirea online, pun întrebări de tipul 
„da” şi  „nu” până ghicesc personajul. 
 
 



DIN FERICIRE / DIN NEFERICIRE 

 • Acest joc poate fi jucat pe perechi sau în cerc, dar si online. 
•  Scopul principal este acela de a identifica starile de spirit ale elevilor, 
in diferite situatii, inclusiv in cea actuala, a pandemiei, cand copiii se 
confrunta cu distantarea sociala si cu celelalte restrictii.  

 
• Primul jucător începe povestirea cu: „din fericire când m-am trezit azi 
dimineaţă era frumos...”. Al doilea continuă „din nefericire, liniştea 
gândurilor mi-a fost tulburată de...”. Al treilea continuă „din fericire...” 
şi tot aşa procedează şi restul grupului. 
• Prin acest joc, profesorul poate reusi sa le dezvolte adolescentilor 
abilitatile de comunicare si argumentare, de inlantuire a unor idei noi si 
de improvizatie, dar si sa identifice posibile stari emotionale negative, 
de anxietate, teama, pentru a oferi ajutor ulterior. 

 
 
 



Emotia este... 
 https://wordwall.net/resource/7683966/alege-un-numar-si-defineste-emotia 

 Adresabilitate: elevi, clasele IX-X 

 Scopul activității: Dezvoltarea competenței de conștientizare a sinelui prin 
identificarea și înțelegerea corectă a emoțiilor. 
 Competențe: La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 
• să identifice emoțiile celorlalți 

• să numească cel puțin 2 manifestări comportamentale ale emoțiilor prezentate. 
• Începeți activitatea prin a scrie pe tabla, pe monitor, denumirea celor 6 emoții. Rugați elevii 

să descrie fiecare emoție. Completați răspunsurile elevilor, raportându-vă la definițiile celor 
6 emoții care se găsesc în anexa urmatoare. 

 



Emotiile de baza 

 Frica (anxietatea) reprezintă un răspuns emoțional generat în contextul 
confruntării (prezente, viitoare) cu un stimul perceput ca fiind periculos. 

 Surpriza este o emoție generată în contextul confruntării cu un stimul 
neașteptat. 

Dezgustul reprezintă o reacție de aversiune față de anumite lucruri, 
substanțe toxice sau față de un comportament considerat imoral. 

Tristețea (depresia) este emoția rezultată în contextul unei pierderi 
(materiale sau sociale). 

 Furia este o emoție, rezultată în contextul unei acțiuni/fapte, atribuită unei 
cauze intenționate și considerată ca fiind nedreaptă. 

Bucuria este o emoție asociată cu o stare de confort/bună dispoziție. 

   

   

 



Alege un numar si defineste emotia! 
 Joculet creat pe wordwall.net 



Ce simt eu? 
Joculet creat pe wordwall.net 



Gaseste emotia! Joculet creat pe wordwall.net 
https://wordwall.net/resource/6808805/emotii 



Alte tipuri de activitati de dezvoltare socio-
emotionala 

• 1. Cine sunt eu? 

• 2. Am încredere că pot! 
• 3. Emoție albă - emoție neagră 

• 4. Acest gând mă face să (mă) simt... 
• 5. Mă simt... 
• 6. Pune-te în locul celuilalt! 

 



 

 
Speram ca prin activitatea desfasurata astazi, si 

materialele prezentate, am reusit sa atragem atentia 
asupra importantei educatiei nonformale, precum si a 
sprijinului socio-emotional pe care il putem oferi elevilor, 
in aceasta etapa dificila din viata fiecaruia dintre noi. 

 

 

Va multumim! 
profesor consilier scolar, Georgiana PANAIT  

  profesor consilier educativ, Petronela BLEBEA 

 


