Conferința ”How to use non-formal methods in the formal education”,
prilej de dezvoltare profesională și liant de spațiu, timp, cultură și sistem de educație

Conferința, cu participare internațională, prin implicarea tuturor partenerilor proiectului
Erasmus + Strategic Partenership Project for school education ”Open Doors for NonFormal” 2014-1RO01-KA201-002889, denumită sugestiv ”How to use non-formal methods in the formal education”
a constituit un prilej deosebit de a disemina rezultatele proiectului obținute de toți partenerii.

CJRAE Dolj a elaborat în acest sens un material pentru conferință în care a reunit exemple de
bune practici pe trei coordonate (activități cu elevii, activități de învățare pentru profesori respectiv
activități cu părinții/comunitatea), exemple structurate în cadrul unui format care să evidențieze
utilizarea metodelor nonformale în cadrul educației formale de către toți partenerii proiectului
Erasmus +.
De asemenea, materialul a cuprins și o componentă psihologică, care a vizat o radiografie a
impactului pe care l-a avut implementarea proiectului pentru parteneri.
Conferința, cu participare internațională, a respectat toate constrângerile metodologice și
tehnice specifice organizării unui astfel de eveniment, fiecare membru al echipei de proiect de la
nivelul fiecărei țări implicate în proiectul ”Open Doors for NonFormal”a contribuit la organizarea și
desfășurarea activităților evidențiate în cadrul conferinței.

Proiectul OPEN DOORS FOR NON FORMAL este finantat prin programul Erasmus+, Parteneriate
strategice, de catre Comisia Europeana. Continutul acestui material, precum si folosirea acestuia,
sunt responsabilitatea integrala a autorilor.

Prezentările în plen au constituit o extraordinară oportunitate de a sparge barierele de
spațiu, timp, cultură, de sistem de educație și au oferit participanților, cadre didactice din Craiova și
județul Dolj, o bogată experiență educațională ce poate fi replicată și dezvoltată.
De asemenea, atelierele de lucru propuse în cea de a doua parte a conferinței au accentuat
latura aplicativă, oferind exemple concrete de activități care au fost construite astfel încât să
valorifice și să valorizeze metodele de educație nonformală în contexte de educație formală.
Cele patru ateliere de lucru au vizat metode nonformale precum: ”Open space”, ”Învățarea
prin experiență”, ”Cultura jocului ca un nou tip de act cultural și social” și ”Jocul și activitatea ludică”.

Proiectul OPEN DOORS FOR NON FORMAL este finantat prin programul Erasmus+, Parteneriate
strategice, de catre Comisia Europeana. Continutul acestui material, precum si folosirea acestuia,
sunt responsabilitatea integrala a autorilor.

