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Abstract
More and more education has become one of the most important process of social life. The relationship
beween educators and the educated person changed a lot latelydue to the evolution of communication
as an attitude and as an educational tool. Changes in communication means played a major role as well.
Formal education is now just a part of the process and long life education is no more a dream.
This paper tries to find out which is the role of educators in innformal education and how much can we
use aspects of informal education in teaching foreign languages.
Educaţia reprezintă procesul esenţial şi permanent prin intermediul căruia se transferă valori,
cunoştinţe, informaţii în şi dinspre mediul înconjurător. “A educa” nu se referă doar la procesul de
asimilare a informaţiilor, ci înglobează toate experienţele intrinseci şi extrinseci la care suntem expuşi.
Este un fenomen socio-uman care asigură transmiterea acumulărilor teoretice (informaţiilor) şi practice
(abilităţilor), obţinute de individ de-a lungul evoluţiei social-istorice, tinerelor generaţii, formându-le
personalitatea şi profesionalitatea necesară desfăşurării de activităţi utile în plan social. Educaţia este
un mijloc de practici care inserează mediul nostru înconjurător spre propria fiinţă, îndreptând axa către
ceea ce alcătuieşte personalitatea noastră, precum cultura, morala şi comportamentul. Prin intermediul
educaţiei individul învaţă şi asimilează anumite cunoştinţe, norme comportamentale şi morale, viziunea
asupra lumii generaţiei trecute dar şi experienţa creării unei lumi noi. Educaţia, de asemenea, îi conferă
individului oportunitatea de a se plia la mediul social prin intermediul asimilării de norme sociale
obligatorii necesare convieţuirii interpersonale.

În sens social-istoric educaţia este procesul de transmitere şi asimilare a experienţei –
economice, politice, religioase, filosofice, artistice, ştiinţifice şi tehnice – de la înaintaşi la urmaşi. Din
punct de vedere psihologic, psihogenetic, educaţia este procesul de formare a omului ca personalitate în
plan cognitiv, afectiv-motivaţional, volitiv, aptitudinal, atitudinal, educaţia, în acest caz, este
instrumentul formării individului ca personalitate. În sens pedagogic, educaţia este fenomenul social
complex privit în trei dimensiuni: activitate conştientă a educatorului de stimulare, îndrumare, formare
a educatului; proces de formare a individului pentru integrarea activă în societate, proces de formare
intelectuală, morală, profesională, fizică, estetică; rezultat prin preluarea selectivă a acţiunilor
informaţionale şi includerea celor învăţate în propriile structuri de cunoaştere şi acţiune.

Necesitatea de comunicare a individului reprezintă suportul psihologic al relaţiei educaţionale.
Se comunică nu numai cunoştinţe, informaţii ci şi atitudini, sentimente şi convingeri, comunicarea fiind
verbală, nonverbală şi metaverbală. Zilnic individul este supus unui aflux informaţional cu sau fără

intenţie pedagogică. Toate influenţele şi acţiunile educative care intervin în viaţa individului, în mod
organizat şi structurat (în conformitate cu anumite norme generale şi pedagogice, desfăşurate într-un
cadru instituţionalizat) sau, dimpotrivă, în mod spontan (întâmplăror, difuz, neoficial) sunt reunite sub
denumirea de forme ale educaţiei. Acestea reprezintă modalităţile prin care se realizează activitatea de
formare şi de dezvoltare a personaliţăţii a individului. Funcţiile generale ale educaţiei reprezintă
proprietăţi intrinseci, specifice activităţii de formare-dezvoltare permanentă a personalităţii, exprimate
la nivelul consecinţelor sociale angajate în mod obiectiv, la nivelul de sistem (societatea în ansamblul)
şi de subsistem (cultural, comunitar, economic, politic, natural). Funcţia de bază a educaţiei este
dezvoltarea personalităţii în vederea integrării sociale. O parte a învăţăturii este rezultatul contactului
spontan al omului cu diferite aspecte ale vieţii sociale, însă cea mai mare parte a învăţăturii se
acumulează prin instruire, prin forme organizate si sistematice.
În funcţie de gradul de organizare şi de oficializare al formelor educaţiei putem delimita trei
mari categorii: educaţia formală (oficială), este cea oferită de şcoală; educaţia non-formală
(extraşcolară), reprezintă activităţile educative organizate de alte instituţii, cum ar fi muzeele,
bibliotecile, cercurile ştiinţifice etc.; educaţia informală (spontană), reprezentată de influenţele
spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass media etc., este procesul care
durează pe tot parcursul vieţii prin care individul acumulează cunoştinţe, informaţii, atitudini, abilităţi
prin intermediul experienţelor de zi cu zi şi relaţiei cu mediul înconjurător. Delimitarea dintre aceste
trei forme ale educaţiei este una teoretică, în practică ele funcţionând ca un complex ale cărui graniţe
sunt dificil de trasat, cele trei genuri de acţiuni educative potenţându-se reciproc.
Educaţia formală se referă la ansamblul acţiunilor educative, sistematice şi organizate,
elaborate şi desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ specializate (şcoala, universitate etc).
Educaţia formală organizează şi structurează sitemul cognitiv, aptitudinal şi atitudinal al individului,
astfel încât, ulterior, să fie posibilă o mai mare receptivitate faţă de informaţiile şi valorile vehiculate
prin intermediul educaţiei nonformale sau informale. Scopul acestui acestui tip de educaţie este
introducerea progresivă a elevilor în marile paradigme ale cunoaşterii şi instrumentalizarea lor cu
tehnicile culturale care le vor asigura o anumită independenţă educativă. Pregătirea este elaborată în
mod conştient şi eşalonat, fiind asigurată de un corp de specialişti pregăţiti anume în acest sens.
Informaţiile primite sunt selectate cu grijă şi structurate, permiţând o asimilare sistematizată a
cunoştinţelor şi facilitând dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi necesare integrării individului în
societate. Ea este puternic expusă exigenţelor sociale. Acest tip de educaţie se caracterizează prin
uniformitate şi printr-o anume rigurozitate.
Graniţa dintre educaţia formală şi cea nonformală nu este întotdeauna clar definită, deoarece
există aspecte nonformale în structura educaţiei formale. Educaţia nonformală este diferită de educaţia
formală, prin aspectul conţinutului şi formele de realizare.
Educaţia nonformală cuprinde totalitatea acţiunilor şi influenţelor educative structurate,
organizate şi instituţionalizate, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Aceste activităţi, la fel
ca la educaţia formală, sunt coordonate de pedagogi de specialitate, dar care, în aceste situaţii, au un rol
secundar, de moderatori sau coordonatori. Acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printro mare flexibilitate, oferind o mai bună posibilitate de pliere pe interesele şi abilităţile elevilor.
Caracterul acestor activităţi este mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ, este flexibil şi variat,
facultativ sau opţional şi include activităţi paraşcolare (de perfecţionare, reciclare etc.) şi perişcolare
(vizite la muzeu, excursii, cluburi, cercuri ştiinţifice, vizionări de filme etc), elevii fiind implicaţi în
proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi. Aceste acţiuni permit lărgirea orizontului

cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii şi dezvoltarea unor aptitudini şi interese
speciale, promovează munca în echipă, accentuează obiective de tip formativ-educativ.
Educaţia informală se referă la influenţele educative neorganizate, nesistematice şi
nesubordonate unor finalităţi educaţionale precise. Include totalitatea informaţiilor cotidiene cu care se
confruntă individul. Aceste informaţii au conţinuturi variate, nu sunt selectate, prelucrate pedagogic sau
transmise în conformitate cu principiile de organizare a procesului instructiv-educativ. Educaţia
informală este un proces de învăţare continuu şi spontan, care se realizezază în afara cadrului educaţiei
formale şi al educaţiei nonformale. Familia este principalul grup social în care se desfăşoară acest tip
de educaţie, apoi prietenii şi persoanele cu care individul intră în contact. Un rol important îl au
mijloacele de informare în masă. Internetul, televiziunea, radioul, presa scrisă, prin varietatea de
informaţii pe care o transmit, ne permit să fim în continuu contact cu diferitele evenimente sociale,
politice şi economice, atât în plan naţional, cât şi internaţional, lărgindu-ne, astfel, mediul vizual şi
perceptiv. Acest lucru influenţează comportamentul şi modul de a gândi al indivizilor, modifică forma
prin care oamenii cunosc şi înţeleg realitatea înconjurătoare. Modelându-ne gusturile, valorile,
obiceiurile şi opiniile, canalele informative şi funcţiunile comunicative constituie un mijloc puternic de
educaţie informală.
Deşi toate cele trei tipuri ale educaţie: formală, nonformală şi informală, sunt diferite, toate sunt
necesare, împreună formând “individul”. Educaţia trebuie să aibă un caracter global, îmbinând
armonios şi eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală pentru a asigura individului o
bună dezvoltare şi integrare în societate. Totodată fiecare din aceste forme de educaţie, are un rol
caracteristic de îndeplinit. Cele trei forme ale educaţiei se sprijină şi se condiţionează reciproc, însă
rolul cel mai important revine, totuşi, educaţiei formale, prin intermediul căreia vor fi filtrate mesajele
primite prin celelalte canale. De aceasta depinde calitatea coordonării şi integrării influenţelor
nonformale şi informale asupra individului. Educaţia reprezintă, astfel, activitatea psihosocială cu
funcţie generală de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii umane pentru integrarea socială
optimă.
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