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       Anul 2014 aduce o nouă oportunitate pentru 

comunitatea dâmbovițeană.  Aceasta are șansa de a se dezvolta și 

moderniza prin educarea copiilor și tinerilor aflaţi în situaţii dificile, 

fie pentru că provin din familii monoparentale, fie pentru că părinţii 

acestora sunt plecaţi la muncă în străinătate. În acest sens, Asociația 

”Târgoviște spre Europa”, în parteneriat cu Biblioteca Județeană 

”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița, Asociația ”Tineri pentru 

Europa de Mâine” și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița au  

dat start proiectului ”Rețea de centre de educație nonformală 

pentru viață în mediul rural din județul Dâmbovița” în luna mai a 

acestui an.  Proiectul este finanțat prin programul Fondul ONG 

gestionat în România de către Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile şi se va desfășura în județul Dâmbovița în 70 de  

localități pe parcursul a 18 luni.  

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea o rețea de centre de educație 

nonformală alcătuită din 70 de biblioteci publice și 10 ONG-uri din județul Dâmbovița în scopul 

prevenirii abandonului școlar, precum şi dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi de viaţă în rândul copii-

lor care provin din familii monoparentale ori au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate 

sau provin din alte categorii vulnerabile ale societății. Riscurile cu care se confruntă acești copii și ti-

neri vor fi combătute prin furnizarea serviciilor de  consiliere în ceea ce privește orientarea în carieră, 

integrarea pe piața muncii și educație pentru viață. 

Grupul  țintă este format din 10 ONG, 70 biblioteci și 1400 copii de 10-15 ani din rural a căror 

dezvoltare personală și profesională este amenințată ca urmare a faptului că locuiesc fără unul sau am-

bii părinţi. Metode de educație nonformală vor fi utilizate pentru a-i ajuta pe copii să înveţe în cadrul 

activităţilor de dezvoltare a abilităților pentru viață şi să respecte drepturile omului. Acestea au fost ale-

se pentru că sunt eficiente şi uşurează procesul de învăţare, în special în rândul copiilor.  

Beneficiarii direcți sunt: 

- 10 de specialişti/voluntari din 10 ONG din Dâmboviţa care vor sprijini activitatea a 70 de bib-

liotecari din 70 de biblioteci publice din localităţi din Dâmboviţa.  

- 1400 de copii din rural din Dâmboviţa cu vârste între 10 şi 15 ani care provin din grupurile 

vulnerabile şi 400 de reprezentanți legali și/sau părinți ai copiilor/tinerilor. 

www.eeagrants.org Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. 
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Beneficiarii indirecţi sunt:  

- Mediul asociativ neguvernamental nonprofit din judeţul Dâmboviţa; 

- Sistemul de biblioteci publice;  

- 70 comunităţi locale rurale; 

- 2800 copii, tineri, părinţi, rude sau susţinători legali ai acestora. 

Obiectivele proiectului contribuie la reducerea vulnerabilităţii şi îmbunătățirea situației 

copiilor, prin evaluare, orientare și îndrumare în alegerea carierei, formare de specialiști care ajută 

comunitațile din care provin şi se constituie într-o reţea devenind  resurse importante pentru ei și co-

munitate. 

 Conferinţa de lansare a avut loc  în data de 27 mai 2014 în sala de conferințe a Bibliotecii Ju-

dețene ”Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița. 

 Despre activitățile ce se desfășoară la Biblioteca Comunală ,,Vasile Florescu” Voinești, cu 

siguranță ați auzit, dar noutatea pe care doresc să v-o împărtășesc este faptul că, la nivel de județ, se 

desfășoară un nou proiect în care este implicată și biblioteca noastră. Astfel, doresc să vă comunic, 

lăsându-vă totodată invitația de a participa la evenimentele specifice acestuia, evenimente ce se vor 

derula la biblioteca din localitatea ta. 

 Vrei să faci parte dintr-o echipă de teatru forum? Să înveţi şi să lucrezi alături de alţi copii de 

vârsta ta? Suntem pregătiţi să facem faţă oricărei provocări. Împreună cu noi veţi deveni pregătiţi 

pentru viaţă, mai atenţi la nevoile celorlalţi şi veţi afla că toţi avem drepturi şi obligaţii în calitatea 

noastră de cetăţeni europeni.  

 Obiectivul nostru este de a forma la copii şi tineri o nouă viziune asupra educaţiei, dezvoltând 

capacităţi, deprinderi şi abilităţi necesare pentru viaţă într-un cadru nonformal. De asemenea, utili-

zând mijloacele de social-media, în cazul nostru - facebook (atât de îndrăgit de copii) ne vom înscrie 

în rețeaua  de centre de educație nonformală ce va fi alcătuită din 70 de biblioteci publice din întreg 

judeţul denumită generic Reţea de centre de educaţie nonformală.  

 Pentru a porni la acest drum bibliotecari şi voluntari sunt specializaţi în ceea ce înseamnă me-

todele de predare,  precum şi tehnicile educaţiei nonformale. 

“Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”,    

Confucius 
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 Şi pentru că subsemnata a  absolvit deja cursurile menţionate, imediat ce am revenit la bibliotecă 

(unde eram deja aşteptată de copii), am început să pun în practică ceea ce am învăţat, desfăşurând o primă 

activitate la numai câteva zile. Astfel, după câteva exerciţii de spart gheaţa şi sprijinită de copii am reali-

zat primele piese de teatru imagine prin care încercăm să mulţumim finaţatorilor şi iniţiatorilor proiectu-

lui. Activitățile pe care le vom desfășura sunt gratuite și se vor derula în biblioteca noastră pe o perioada 

de 14 luni la finalul căreia copii vor cunoaşte mai multe despre viaţă, iar adulţii îşi vor cunoaște copilul 

mai bine și vor comunica mai uşor şi eficient cu acesta. Nu de foarte mult timp educația nonformală a 

început să fie în vogă și la noi în țară, concept care vine în completare pentru educația formală (predată în 

şcoli), fiind  organizată în afara sistemului școlar, prin aceasta se formează o punte între cunoștințele 

predate și punerea lor în practică. Prin intermediul educației nonformale intrăm în contact cu o nouă 

abordare a învățării, pusă în aplicare prin activități plăcute și motivante, folosind exprienţa de viaţă a 

fiecărui participant. 
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 Integrarea socială a copiilor și tinerilor defavorizați este un domeniu care necesită o pregătire 

specială a celor care activează în el. Pentru ca specialiștii să fie cât mai bine pregătiți, este necesar ca 

ei să fie formați permanent.  

 În acest sens, începând cu data de 4 august 2014 la Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădu-

lescu” Dâmbovița s-a dat startul unor serii de curs de formare profesională în domeniile Formator și 

Educaţie nonformală care pregătesc personalul din biblioteci ce va avea un rol important în dezvol-

tarea personală şi profesională, atât a unor copii şi tineri, cât şi a altor categorii socio-profesionale şi 

de vârstă în comunităţile pe care acestea le deservesc.  

   

 Principalele aspecte care ne atrag la educația nonformală sunt caracterul voluntar al acesteia dar 

și faptul că se bazează mai mult pe practică decât pe teorie. Deși se desfășoară totul într-un mod 

organizat, persoana în cauză alege de bunăvoie să se implice,  existând totuși obiective clare de învățare 

atașate activităților desfășurate într-un cadru nonformal,  atingerea lor se realizează într-un alt mod 

decât acela al predării, care este metoda de bază din instituţiile de învățământ. Vă aşteptăm, aşadar, să 

învăţăm despre viaţă la biblioteca din localitatea dumneavoastră. 
                

Belbe Florentina - bibliotecar 

Biblioteca Comunală ,,Vasile Florescu” Voinești 
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 Cel puţin 80 de persoane (70 de bibliotecari 

din mediul rural și 10 voluntari ai ONG-urilor dâm-

bovițene) vor deveni formatori și vor învăța diferite 

metode și tehnici de educație nonformală pentru a 

putea să lucreze într-o manieră cât mai plăcută cu 

copiii și tinerii care constituie grupul țintă al acestui 

proiect (provin din familii monoparentale, au unul 

sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, apar-

țin minorităților sau sunt pe punctul de a abandona 

școala), dar şi pentru a dezvolta servicii noi în cadrul 

comunităţilor pe care le  deservesc.  

 Împreună cu echipa de proiect, specialiștii nou-formați vor desfășura în comunitățile din me-

diul rural diferite activități printre care: cursuri de comunicare și lucru în echipă, consiliere și orien-

tare profesională, evaluare competențe și abilități personale și profesionale, educație pentru drepturi-

le omului, piese de teatru forum și altele.  

 Primele două serii de cursanți au fost formate în ambele domenii, iar absolvenții lor deja au 

trecut la aplicarea practică a celor învățate în comunitățile din care provin. Feed-back-ul pozitiv   

venit din partea celor care au participat la activitățile derulate de ei i-a încurajat și îi impulsionează 

să   meargă mai departe cu încredere. 

 Rămâneți alături de noi pentru a ne urmări activitatea din cadrul proiectului! 

            Mândruța Andreescu                                                                                                                                                       

            Lucrător de tineret - Youth worker                                                                                                                        

            Asociația Tineri pentru Europa de Mâine 
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