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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Educația non-formală vine la liceu prin voluntari europeni 

 
 
Elevii de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” din Sectorul 3 al Capitalei vor beneficia 
începând cu luna ianuarie 2014 de ateliere de educație non-formală susținute de voluntarii 
internaționali ai Asociației Young Initiative. 
 
Atelierele își propun consolidarea cunoștințelor de engleză și spaniolă, stimularea creativității, 
promovarea interculturalității și a oportunităților educaționale europene, fiind aplicate principiile și 
metodele educației non-formale. Cu alte cuvinte, elevii vor învăța prin joc și metode experențiale, 
departe de metodele clasice de predare. Facilitatorii vor încuraja elevii să își prezinte propria 
opinie și nu se vor da note, fiind importantă motivația beneficiarilor și dorința lor reală de învățare. 
Metodele folosite vor stimula lucrul în echipă, colaborarea eficientă și dezvoltarea abilităților de 
comunicare. 
 
Elevii liceului vor intra astfel în contact cu educația non-formală și vor descoperi noi moduri de 
învățare, complementare cu cele din sistemul formal de învățământ. O parte dintre acești elevi au 
oportunități economice și sociale reduse, atelierele sprijinindu-i pentru dezvoltarea de abilități de 
viață și creștere a angajabilității după absolvire.  
 
Cei care vor organiza aceste ateliere în fiecare săptămână până în luna mai 2014 sunt voluntari 
internaționali ai Asociației Young Initiative, din cadrul proiectului Knowledge Builders. Astfel, 6 
voluntari din Spania, Polonia și Turcia desfășoară timp de 8 luni un stagiu la București, contribuind 
la derularea proiectelor educaționale ale Asociației. Proiectul este finanțat de către Comisia 
Europeană prin programul Tineret în Acțiune, Serviciul European de Voluntariat. 
 
Activitățile vor începe în data de 20 ianuarie și se vor încheia în luna mai 2014, când se încheie 
stagiul voluntarilor în România. Totodată, voluntarii vor organiza împreună cu elevii și alte activități 
de educație non-formală, de scurtă și lungă durată, inclusiv în săptămâna dedicată activităților 
non-formale „Să știi mai multe, să fii mai bun” din luna aprilie 2014. 
 

###	  
 

Asociația Young Initiative (AYI) este o organizație nonprofit înființată în 2009 care le oferă copiilor și tinerilor 
instrumentele educaționale necesare pentru a se dezvolta personal și profesional astfel încât să contribuie eficient la 
construirea României de mâine. 
 
Proiectul Knowledge Builders este finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune. Prezentul 
comunicat nu reprezintă în mod obligatoriu poziția Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate pentru această 
publicație aparține autorului. 
 
Contact: Răzvan-Victor Sassu, Manager Proiect Knowledge Builders, razvan.sassu@younginitiative.org , 
0727.334.743 


