
STRATEGII EUROPENE: ANI 
(ANTIBULLYING, NONFORMAL, 

INCLUZIUNE) ÎN EDUCAŢIE” 



“NON-FORMAL EDUCATION AT SCHOOL. METHODS 
AND TOOLS TO EMPOWER STUDENTS KEY      

COMPETENCES, PARTICIPATION AND LEARNING”

MADRID, 12.11-16.11.2018

PARTICIPANTI DE LA 

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA”:

GREAVU ADINA MIHAELA,

AMZA LUCIA



ORGANIZATOR: 

Enjoy Italy di Alessandro Gariano

Este o instituție de formare ce

susține dezvoltarea sustenabilă a 

cetățenilor,teritoriilor și comunităților

din întreaga Europă. 

PIC (Participant Identification Code)

949531934



Dezvoltarea unor noi competente in domeniul

educatiei nonformale;

Dobandirea de abilitati si tehnici pentru
derularea unor activitati educative nonformale, 

care sa sustina integrarea elevilor in colectivul
clasei si in activitatile scolare si extrascolare;

 Identificarea de strategii si bune practici in 

domeniul educatiei nonformale, aplicabile in 
scoala noastra. 



Cele 8 competente cheie pentru secolul 21;

 Învățarea prin cooperare, învățarea mixtă : 
trăsături, valori și bune practici;

Multimedia, TIC și instrumente web pentru 
învățarea non-formală: prezentare generală și 
workshop practic

Metode și instrumente educaționale non-
formale și Erasmus +: prezentare generală şi
bune practici;

Ateliere practice de metode și instrumente non-
formale în aer liber și de interior care acoperă 
diferite teme și care încurajează mai multe 
competențe:teatru, povestiri și video-filme, 
jocuri de rol, simulare și jocuri de echipă;



Programul cursului

Ziua 1

*prezentarea cursului și a 
participanților

*brainstorming și team building

*cele 8 competențe cheie ale 
secolului 21

*tipuri de învățare –trăsături, valori, 
bune practici



Ziua 2

*Multimedia, ICT și instrumente web pentru 

susținerea învățării non-formale

*Metode și intrumente de învățare non-formală



Ziua 3

*Workshop-uri practice - educație în afara 

școlii, non-formală

*Teatru, story-telling, video, joc de rol, jocuri 
de echipă



Zilele 4-5

*Workshop-uri practice - educație în afara 

școlii, non-formală

*Vizită școală 

*Vizită culturală

*Viitoare proiecte

*Evaluare

*Înmânarea certificatelor



Proiectul Asigurarea calităţii prin
perfecţionare europeană a fost realizat cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene în
cadrul programului Erasmus+. Conţinutul
acestei prezentări reprezintă
responsabilitatea exclusivă a autorilor.
Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale şi Comisia Europeană
nu sunt responsabile pentru modul în care
este folosit conţinutul acestei prezentări.


