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„Festivalul Naţional al Şanselor Tale“ este o manifestare care se desfăşoară în toată 

lumea, sub numele generic „Adult Learners’ Week“, care se înscrie într-o amplă mişcare de 

dezvoltare ca spaţiu comun al învăţării, precum şi al promovării dialogului intercultural şi al 

creşterii gradului de conştientizare a diversităţii culturale bazate pe valori comune. 

 

În perioada 24-30 noiembrie, în România se desfăşoară cea de-a XV-a ediție 

a ”Festivalului Național al Șanselor Tale”,  figurând sub genericul ”Oportunități de 

dezvoltare personală prin educație nonformală”, o săptămână a educaţiei permanente. 

România se numără printre cele 48 de state de pe toate continentele lumii care promovează 

astfel de săptămâni dedicate educaţiei permanente. 

Iniţiativa organizării săptămânii educaţiei permanente se află sub egida UNESCO – 

Institutul pentru Educație din Hamburg. Manifestarea cultural-educativă și sportivă răspunde, 

de asemenea, politicii promovate de Ministerul Educației Naționale pentru diversificarea și 

extinderea ofertei de educație în  unitățile și instituțiile de învățământ din ţară şi consolidarea 

rolului acestora ca centre de resurse educaționale la nivelul comunităţii. Săptămâna aceasta s-

a dorit a fi o campanie de promovare și conștientizare a necesității educației și învățării pe tot 

parcursul vieții, în contextul numeroaselor provocări cărora trebuie să le facă față omul 

modern care trăiește în societatea cunoașterii. Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, 

se desfăşoară intensiv activităţi diverse, menite să-i motiveze persoanele să înveţe continuu, 

familiarizându-i cu oportunităţi de învăţare, conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, 

precum şi a beneficiilor învăţării.  

Educaţia este o parte importantă a vieţii fiecăruia dintre noi, dar nu este obligatoriu ca 

ea să se desfăşoare în clasă. Există mai multe moduri de a învăţa – uneori, nici nu ne dăm 

seama că o facem. Educaţia tradiţională este structurată şi formală, fiind oferită de o instituţie 

(şcoală, universitate) şi finalizându-se cu obţinerea unei diplome. Educaţia informală este 

opusul acesteia: învăţăm neintenţionat, în familie sau prin intermediul activităţilor cotidiene 

şi recreative. Învăţarea nonformală se află undeva între aceste două extreme. Poate fi 

structurată, cu obiective de învăţare clar definite, dar are loc de obicei în afara instituţiilor 



formale: ateliere, seminarii, cursuri locale, activităţi la locul de muncă sau chiar acţiuni 

sportive. 

 

 Scopul proiectului este de a promova cetăţenia europeană activă, prin a acorda tuturor 

elevilor posibilitatea de a cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în activităţi, în vederea 

consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar 

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului civic, a unui comportament european; 

- promovarea valorilor culturale, cunoaşterea şi transmiterea obiceiurilor populare,  

stimularea talentului artistic; 

- conştientizarea de către elevi a rolului pe care proiectele educaţionale europene îl 

deţin în sfera educaţiei pentru cetăţenie; 

- înţelegerii rolului pe care îl au activităţile de cooperare europeană în viaţa şcolii, 

trezirea interesului elevilor faţă de acest tip de activităţi educative, precum şi dorinţa 

de a se implica în astfel de acţiuni; 

- promovarea spiritului de competiţie în rândul elevilor  

Activități organizate în această perioadă: 

 Galeria produselor finale realizate în cadrul proiectelor de cooperare europeană 

(prof. dr. Carmen Chira) 

 Prietenie şi competiţie (prof. Vasile Juncu) 

 A fi cetăţean onest şi cultivat (prof. Zita Bondar)  

 Consiliul Elevilor  şi Cercetaşii României (prof. Rodica Turcaş) 
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