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Care este parcursul educational? 

 

Sistemul de învățamânt, în sens larg, cuprinde 
“ansamblul instituțiilor care participă la 
organizarea arhitecturii școlare, adica la 
derularea generală a studiilor pe cicluri, 
orientări, filiere.”  

 



 
Cine se ocupă de educație?  

 
 
Sistemul de învățământ are un caracter deschis  

 
 FORMAL 

 
instituțiile  școlare  și  universitare.  

 



 
Cine se ocupă de educație?  

 
NON FORMAL 

 
 instituțiile specializate în instruire nonformala  
  
 organizații neguvernamentale (indiferent de profil);  
  
 organizații guvernamentale;  
  
 centre de educație și formare profesională;  
  
 angajatori (firme etc.);  
  



 
Cine se ocupă de educație?  

 
NON FORMAL 

 
 palate și cluburi ale elevilor;  
  
 instituții precum: muzee, teatre, centre culturale, 

biblioteci, cinematografe, case de cultură;  
  
 asociații profesionale, sindicate;  
  
 biserică etc.  



Cine se ocupă de educație?  
 

NON FORMAL 
 

Persoane-resursă cu rol de formator/ 
facilitator/ consilier, care inițiază diferite 
proiecte în parteneriat cu astfel de instituții și 
organizații (de exemplu actori sau scenariști) 
precum și de către grupuri informale.   



Cine plătește?  

Statul român (educația obligatorie este 
garantată prin Consituție)  
Contribuția beneficiarilor (de ex. părinții) în 

instituții de învățământ private  
ONG-uri din fonduri atrase prin diferite 

programe de finanțare, de ex fonduri 
europene  
Angajatori  



 
 

Cine asigură calitatea instituțiilor de 
învățământ și de formare?  

 PENTRU EDUCAȚIA FORMALĂ  
•  Ministerul Educației Naționale  
 

PENTRU EDUCAȚIA NON FORMALĂ CU 
RECUNOAȘTEREA COMPETENȚELOR  

•  ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări  
 



 
Ce ne oferă educația?  

 



 
Competențe  

 

“ceea ce știe (cunoștințe), 
poate să facă (abilități) și 
face (atitudinea) o persoană 
într-un anumit domeniu 
profesional”  

 



 
Competențe  

 



 
CUNOȘTINȚE  

 



ABILITĂȚI 

ABILITĂȚI TEHNICE 
 

ABILITĂȚI PERSONALE 
 



 
ABILITĂȚI TEHNICE  

 



 
ABILITĂȚI PERSONALE  

 • Comunicare 
• Negociere 
• Luarea deciziilor 
• Managementul timpului 
• Rezolvarea problemelor 
• Gestionarea conflictelor 
• Lucrul în echipă 
• ……. 

 



CE FACE DIFERENȚA? 
ATITUDINEA! 

 
 



 
ATITUDINEA…  

 





 
   Acum, încercaţi 
 Găsiţi încă 3 colegi şi formaţi o mică echipă. 
 Veți avea o problemă de rezolvat. 
 Sarcina pe care o aveți este de a tăia foaia de hârtie 

după modelul pe care îl veți primi 
 Există o singură regulă: trebuie să fie o singură 

tăietură dreaptă făcută cu foarfeca. 
 Timpul în care trebuie să termine sarcina este de 5 

minute.  
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Forma Cerută: 

Răspunsul la final 



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE 
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