
Laboratorul de educatie nonformala Laboratorul de educatie nonformala Laboratorul de educatie nonformala 



“LABORATOR, laboratoare, s.n. Local sau încăpere prevzut cu instalaţii speciale, aparate şi
instrumente pentru experienţe ştiinţifice şi lucrări practice în domeniul ştiintelor experimentale 
sau aplicate. [Var.: (inv.) laboratoriu s.n.] – Din germ. Laboratorium, fr. Laboratoire” 
(http://dexonline.ro)

Altfel spus, la Gura Portitei, judetul Tulcea, în perioada 6 – 12 iulie 2009 s-au pus laolaltă
persoane resursă şi participanţi pentru a experimenta diverse metode şi instrumente ce ţin de 
educaţia nonformală.

De ce laborator? Pentru că în laborator se fac cele mai reuşite experimente şi aici se găsesc 
formulele cu cel mai mare impact, care ar putea avea un efect de schimbare. 
 
De ce educaţie nonformală? Pentru că trebuie! Pentru că este o componentă vitală a educaţiei pe 
întreg parcursul vieţii şi pentru că merită să fie expusă publicului larg. A venit acest moment!!! 
 
Sperăm că această prima ediţie a laboratorului de educaţie nonformală să fi fost doar primul dintr-
un lung şir de evenimente care mai de care mai nonformale! 
 

Nu fiţi spectatori! Implicaţi-vă! www.nonformalii.wordpress.com

Astazi este o zi buna pentru nonformal! 
 

Despre laboratorul de educatie nonformala



Acest eveniment realizat de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul 
Educatiei si Formarii Profesionale prin programul Tineret in Actiune a avut ca scop promovarea 
educatiei nonformale prin metode inovative pentru a creste calitatea proiectelor de tineret.  
Ca si obiective s-a avut in vedere cresterea vizibilitatii metodelor de educatie nonformala pentru 
proiecte de tineret; asigurarea unei platforme pentru schimb de bune practici; crearea unui cadru 
de desfasurare si dezvoltare ulterioara a metodelor de educatie nonformala.  
Modalitatea in care s-au intamplat lucrurile in cadrul laboratorului a fost simpla: a existat o 
selectie initiala pentru persoane resursa care aveau de propus anumite metode de educatie 
nonformala care sa fie aplicate si invatate de catre alte persoane care nu cunoasteau asa de bine 
acest context al metodologiei invatarii nonformale, dar care aveau potential in a se dezvolta pe 
acest plan.  
Metodele de educatie nonformala propuse in cadrul primei editii ale Laboratorului de educatie 
nonformala au fost: 
 
Animatia socio – educativa – jocul si activitatea ludica 
… jocul si activitatile ludice sunt instrumentele de lucru in metoda animatiei socio-educative; 
ceea ce se poate spune despre aceasta metoda este faptul ca jocul este o activitate placuta, 
voluntara, cu reguli mai mult sau mai putin stricte, activitate in cadrul careia participantii se simt 
liberi, isi exploreaza si isi pun in valoare abilitatile cunoscute si mai putin cunoscute, propria 
fiinta … Metoda propusa de CREATIV prin Alisia D. 

Invatarea prin Experienta 
… provocarea si aventura vin din utilizarea mediilor nefamiliare, cu scopul de a indemna 
participantii spre trairea unor experiente provocatoare mentale si emotionale, si utilizarea si 
gestionarea riscurilor potrivite in cadrul unor astfel de experiente; se va constata o ‘re actualizare‘ 
a sinelui cat si a compasiunii catre altii... Metoda propusa de AVATAR prin Vera U. 

Cultura jocului ca un nou tip de act cultural si social 
… jocul, însoţit de pasiune si constiinciozitate, de libertate si fantezie, ofera participantilor 
posibilitatea de a descoperi jocurile si joaca ca o modalitate armonioasa si o alternativa de 
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dezvoltare personala, de invatare, dar si de distractie si totodata de relaxare… Metoda propusa de 
Centrul de Jocuri Mirakolix prin Ioana B. 

Teatrul educational  
… presupune dramatizarea unor evenimente actuale, realiste si reprezentative si se imbina cu alte 
metode active si formative: jocul de rol, tehnicile creative (brainstorming, brainwriting, sinectica, 
scamper etc.), tehnici de comunicare; pot fi obtinute o serie de rezultate concrete, atat la nivelul 
participantilor, care isi dezvolta abilitatile creative, de comunicare, de colaborare, starea de buna-
dispozitie, de incredere in sine si în ceilalti, cat si la nivelul comunitatii, prin dezvoltarea 
modalitatilor culturale de organizare a timpului liber pentru tineri … Metoda propusa de 
Universitatea din Bacau prin Liliana M.

Teatrul celor opresati 
… teatrul celor opresati implica un SPECTATOR ce primeste locul ACTORULUI si care 
invadeaza PERSONAJUL si SCENA. Acesta va ocupa spatiul si va oferi solutii. Facand aceasta, 
SPECT-ACTORUL va realiza constient un act responsabil, scena fiind o reprezentatie imbinata a 
realitatii si a fictiunii; insa SPECT-ACTORUL nu este de natura fictiva; exista si pe scena si in 
afara ei intr-o realitate duala … Metoda propusa de Salvati Copiii – filiala Mangalia prin Luciana 
P. 

Teatrul Labirint 
… este numele dat unui proces creativ si a unui produs artistic; procesul creativ consta in 
construirea in echipa a unui circuit interactiv; spectatorul intra singur in acest circuit, trecand prin 
seria de experiente pregatite anterior de membrii echipei; disponibilitatea si atentia spectatorului 
sunt activate de această calatorie individuala care devine strict personala …  Metoda propusa de 
Epsilon III prin Stefana P. si Bogdan N. 

Mentorat 
… este un proces, nu doar o metoda, care se desfasoara in mai multe etape: cunoasterea valorilor, 
intereselor, viselor celor 2 parti implicate – mentor / participant; din perspectiva aceastor etape ne 
putem rezolva problemele in mod constructiv, suntem capabili sa acceptam valoarea si importanta 
celorlalti si putem relationa asertiv cu acestia; in plus, putem avea succes in munca noastra, in 
relatiile cu ceilalti si ne putem indeplini obiectivele…  Metoda propusa de CENTRAS Constanta 
prin Andreea I. 



Life Coaching 
… reprezinta o sinteza a unor diferite principii, metode, teorii si tehnici de succes preluate din 
psihologie, management, dezvoltare personala si sport de performanta; scopul principal este 
implinirea fiecaruia dintre noi ca indivizi, pe multiple planuri (profesional, financiar, afectiv, 
spiritual etc.), prin definirea unor obiective concrete si gasirea cailor optime pentru atingerea lor 
… Metoda propusa de Cedes prin Elena T. 

Strategia Walt Disney 
… procesul creativ prelucreaza informatii cat mai elaborate pentru a opta, in definitiv, pentru 
solutiile cele mai eficiente; in acest sens, aceasta strategie permite gasirea de solutii optime pe 
plan creativ, care sa ofere congruenta interna oricarui individ; a lucra sub aceasta strategie pentru 
a obtine rezultate eficiente implica distingerea clara si coordonarea celor trei sub-procese, 
abordari sau pozitii perceptuale ale individului: Visator, Realist si Critic … Metoda propusa de 
Asociatia Nationala pentru Programare Neuro-lingvistica prin Alina T. 

Grup Suport pentru Public speaking 
… participantii pot deveni speakeri mai buni, prin exersarea vorbitului in public; formatul are in 
mare o structura de tipul: un speach amplu, de 30 de minute, feedback, speech-uri scurte, 
feedback si joculete intercalate intre acestea; este important sa stii sa vorbesti in public, dar si sa 
stii sa asculti si sa acorzi feedback; se creeaza un mediu sigur in care poti gresi, poti experimenta 
si ai alti oameni alaturi care iti spun parerea lor … Metoda propusa de Junior Chamber 
International prin Razvan D. 

Photo voice  
… sau fotografia participativa, poate dura de la cateva saptamani la cateva luni sau un an…. la 
nivelul celor care iau parte la aceasta metoda se poate observa ca devin mai constienti de 
problemele reale cu care se confrunta: discriminare, excluziune sociala, etc precum si cauzele si 
efectele lor; doresc sa continue aplicarea metodei si eventual suplimentarea cu alte metode care sa 
duca la rezolvarea unora dintre problemele care au fost identificate … Metoda propusa de CeRe 
prin Florina P. 

Open space 
… presupune crearea de catre participanti a propriei lor conferinte; aceasta are o serie de reguli 
specifice, printre care una din cele mai importante este ca participantii pot fi albinute sau fluturasi 



– pot sta la o tema sau se pot plimba de la o tema la alta, atunci cand simt ca tema nu ii mai 
intereseaza; orice subiect poate fi propus iar subiectele vor fi prioritizate automat de catre 
participanti …  Metoda propusa de FDSC prin Adriana P. 

Living library – Biblieoteca Vie 
… functioneaza ca o biblioteca obisnuita, cititorii vin si imprumuta carti pentru o perioada 
limitata de timp, dupa ce citesc cartile, le returneaza in biblioteca, si daca vor, pot sa mai 
imprumute o carte; insa: CARTILE sunt FIINTE UMANE care intra intr-un dialog personal cu 
cititorul; cartile din biblioteca vie sunt oameni reprezentand grupuri care se confrunta sau se pot 
confrunta cu prejudecati sau stereotipuri (de gen, varsta, educatie, meserie, etnie, rasa, religie etc) 
si care ar putea fi victime ale discriminarii sau excluderii sociale, sau pot fi oameni cu povesti 
care ar da cititorului o experienta unica de invatare…  Metoda propusa de A.R.T Fusion prin 
Maria N. 

Animatie stradala 
… o metoda dinamica care se poate desfasura oriunde, in spatii mai putin conventionale unde 
publicul nu este obisnuit sa vada spectacole: pe asfalt, pe nisip sau pe iarba, intr-o parcare, in 
mijlocul orasului, la metrou; animatia stradala include forme diferite de exprimare artistica cum ar 
fi teatru, muzica, circ, clovnerie, dans, carnaval, pirotehnica si multe altele…  Metoda propusa de 
A.R.T. Fusion prin Oana G. 

Metoda TRANSCEND 
… propune analiza unei anumite probleme din prisma conflictelor care o genereaza si analiza 
conflictelor din prisma liniilor de falie care le produc; se face o diferentiere intre conflict si 
violenta, identificand posibilitati de a transforma conflictele nonviolent si de a evita orice forma 
de violenta (structurala, directa sau culturala)… Metoda propusa de PATRIR prin Andra T 

Programul/activitatile realizate in cadrul evenimentului au reflectat obiectivele propuse. Astfel : 

Luni, 06.07.2009, a fost ziua de sosire, in care atat persoanele resursa (care au ajuns cu o seara 
mai devreme) cat si participantii la laborator si-au exprimat asteptarile si temerile.  
 
Asteptari: Sa cunosca oameni noi, oamenii sa discute constructiv, sa aiba viitoare 
proiecte/parteneriate, sa afle chestii noi, sa cunosca oameni nonformali si metode asemenea, sa fie 



un mediu de lucru relaxat si prietenos, sa devina Jedi cu o mantie nonformala, sa invete metode 
utile/idei practice, sa se distreze, sa nonformalizeze plaja si marea, sa isi largeasca zona de 
confort, sa isi dezvolte abilitati de a lucra cu oameni noi si receptivi, sa cunoasca proiecte si 
asociatii noi, prezentarile sa fie pe intelesul tuturor, sa nu existe conflicte/violenta, sa fie multe 
jocuri noi si voie buna, sa se distreze si sa munceasca, sa aiba feedback de 360 de grade, sa poata 
disemina metodele, sa afle secretul succesului pt a fi trainer, sa se nonformalizeze la greu, sa 
pastreze legatura dupa eveniment, sa afle o comparatie a educatiei formale vs educatia 
nonformala, obiectivele sa se coreleze cu metodele, sa faca schimb de experienta, sa existe 
creativitate intre oameni faini, sa fie informatii utile si lucruri concrete, sa participe toata lumea la 
toate laboratoarele 
 
Temeri: Sa nu ma plictisesc, persoana mea, vreme proasta joi, lipsa timpului liber, socializare 
fortata, vreme nasoala, sa nu fac plaja, sa nu inghit un tantar, fete de la cibernetica, sa ma inec sau 
sa ma tai in scoici, sa nu ma bronzez, dezechilibru intre distractie de dragul distractiei si distractie 
de dragul nonformalului, lipsa timpului pt baie, sa nu fac fata programului, sa fac insolatie, sa nu 
am sufficient timp, sa pierd lucruri, sa intarzii, tsunami, timpul alocat sa fie prea scurt, o eventuala 
alergie solara, sa calc pe o broasca in drum spre camera, sa nu imi placa mancarea, prea putin 
timp pentru a cunoaste toti oamenii, sa nu fim presati de timp, neintelegeri/conflicte, ma tem ca 
nu ma voi face inteleasa in prezentarea metodei, perceperea gresita a unor mesaje transmise, 
grupuri nesudate, prea multa teorie/prea putina practica, sa nu treaca o zi sis a nu invat ceva 
nonformal cap coada, ca nu pot participa la toate metodele, frica de penibil, sunt sesiuni blocate, 
nu ”experti” ci EXPERTI, nu stat la training all day long – pt ca nu voi mai ajunge aici, ca unii nu 
or sa participe la tot programul, sa invat sis a aprofundez multe metode, sa experimentez aceste 
metode, prea putin timp individual pentru procesul de internalizare si invatare, ca unii participanti 
nu au capacitatea de a disemina rezultatele laboratorului, numar prea mare de participanti, ca nu 
ajung sa ii cunosc pe toti, atentia pierduta spre sfarsitul zilei, lipsa de concentrare, program prea 
theoretic/obositor, sa fie pierdere de vreme 
 
Marti, 07.07.2009, am avut ziua de jocuri. Inainte ca ziua sa inceapa propriu zis a existat zona de 
experiential, in care oricine a putut sa vina cu propuneri matinale – de exemplu lumea a fost la 
jogging in aceasta zi. 
O prima sesiune de jocuri de cunoastere pentru toti participantii a fost la fel de matinala iar dupa 
aceasta parte de cunoastere la comun am trecut pe laboratoare de lucru. Ziua a fost impartita in 
trei ateliere care s-au desfasurat in paralel cu trei grupuri diferite, grupuri care au trecut prin toate 



atelierele pe parcursul zilei. Amavut: un atelier de jocuri de dezvltare personala cu Alisia 
(CREATIV), un atelier de jocuri de societate cu Ioana (Miracolix) si un atelier cu metode 
experientiale cu Vera (AVATAR). Fiecare sesiune (3 la numar) a avut cate 1 ora juma de 
desfasurare. In fiecare seara a existat zona de nonformal, care, dupa evaluarea zilei, a fost 
acaparata de Oana (ART Fusion) si Bogdan (Epsilon III) cu un show de animatie stradala – poi, 
farfurii, Diablo. 
 
Miercuri, 08.07.2009, am avut ziua de comunicare. Ziua a debutat ca de obicei cu zona de 
experiential, in care s-a facut gimnastica acvatica, multumita lui Ioana). Aceasta zi a fost 
structurata un pic altfel, si anume au existat patru ateliere, dintre care unul a durat toata ziua, deci 
s-a desfasurat cu un singur grup cap coada, iar celalalte trei ateliere au avut doua sesiuni in prima 
parte a zilei, sesiuni care s-au repetat in a doua parte a zilei pentru alti participanti. Astfel am avut 
laboratorul de Life Coaching cu Elena (Cedes), cel de NLP – strategia Walt Disney cu Alina 
(ARONLP), Transcend cu Andra (PATRIR) si mentorat cu Andreea (Centras Constanta). Dupa 
evaluarea zilei, in zona de nonformal am avut-o din nou pe Oana (ART Fusion) care i-a invatat pe 
participanti sa isi construiasca un poi si sa il si “manuiasca” – multi au si reusit 
 
Joi, 09.07.2009, am avut ziua libera de open space. In prima parte a zilei, in zona de experiential 
am avut pilates, din nou multumita lui Ioana. Dupa aceasta prima parte a zilei am avut parte de o 
binemeritata pauza: unii au preferat o pauza activa – adica o excursie prin Delta, altii o pauza total 
pasiva, adica au dormit sau au dormit la plaja. In a doua parte a zilei toata lumea a experimentat 
metoda de open space technology, adusa de Adriana (FDSC). Dupa evaluarea zilei, in zona de 
nonformal lumea s-a relaxat, urmand ca seara sa avem o noapte de proiectii video pe plaja (cu 
Miruna si dj Dragos) 
 
Vineri, 10.07.2009, am avut ziua de teatru. In prima parte a zilei, in zona de experiential, au fost 
din nou oameni la pilates. In aceasta zi au existat 3 laboratoare de teatru care s-au desfasurat in 
paralel pe toata perioada zilei cu aceleasi grupe tot timpul – teatru educational cu Lili (Univ din 
Bacau), teatru forum cu Luciana (Salvati Copiii Mangalia) si teatru labirint cu Bogdana – aka 
Stefana si Bogdan (Epsilon III). In zona de nonformal am facut tot teatru, pt ca lumea s-a implicat 
cu pasiune. 
 
Sambata, 11.07.2009, am avut ziua mixta.Dupa o zi epuizanta de teatru, am avut, din nou, pilates 
si aquagym in zona de experiential. Dupa ppartea de experiential a zilei am avut ultimele 



laboratoare,  in numar de trei – bibleoteca vie cu Maria (ART Fusion), Support Grup pt Public 
Speaking cu Razvan (JCI) si Photovoice cu Flroina (CeRe) – laboratoare care s-au desfasurat 
dupa modelul primei zile. Ultima sesiune a fost rezervata pt evaluarea zilei, a saptamanii, ealuarea 
finala a evenimentului. Seara, dupa cant si foc de tabara pe plaja, am avut din nou mixaje video de 
la Miruna. 
 
Program Laborator de educatie nonformala, editia 2009 
 
Ziua 1 – Luni, 6.07.3009  
> 18.00 - Sosire 
18.30 – 19.30 – Cina 
19.30 – 20.00 – Zona libera 

20.00 – 21.30 – Deschiderea oficiala 
21.30 - ... – Laborator after hours - “Bine ati 
venit” 

 
Ziua 2 – Marti, 7.07.2009 – Zona de jocuri 
7.00 – 8.00 – Zona de experiential 
8.00 – 9.00 - Mic dejun 
9.30 – 11.00 – Laborator de jocuri  
11.00 – 11.15 – Pauza de cafea 
11.15 – 12.45 – Laborator de jocuri  
13.00 – 14.00 – Dejun 
14.00 – 15.00 – Zona libera 
15.00 – 16.30 – Laborator de jocuri  

16.30 – 16.45 – Pauza de cafea 
16.45 – 18.15 – Laborator de jocuri  
18.30 – 19.30 – Cina 
19.30 – 20.30 – Zona libera 
20.30 – 21.30 – Zona de nonformal 
21.30 - ... – Laborator after hours – Petrecere 
tematica “Verdele din Delta” 

 
Ziua 3 – Miercuri, 8.07.2009 – Zona de comunicare 
7.00 – 8.00 – Zona de experiential 
8.00 – 9.00 - Mic dejun 
9.30 – 11.00 – Laborator de comunicare si 
coaching – partea I 
11.00 – 11.15 – Pauza de cafea 
11.15 – 12.45 – Laborator de comunicare si 
coaching – partea I bis 
13.00 – 14.00 – Dejun 
14.00 – 15.00 – Zona libera 

15.00 – 16.30 – Laborator de comunicare si 
coaching – partea II 
16.30 – 16.45 – Pauza de cafea 
16.45 – 18.15 – Laborator de comunicare si 
coaching – partea II bis 
18.30 – 19.30 – Cina 
19.30 – 20.30 – Zona libera 
20.30 – 21.30 – Zona de nonformal 
21.30 - ... – Laborator after hours – Seara de 
filme 



Ziua 4 – Joi, 9.07.2009 – zona libera de open space 
7.00 – 8.00 – Zona de experiential 
8.00 – 9.00 - Mic dejun 
9.30 – 13.00 – Zona libera 
13.00 – 14.00 – Dejun 
14.00 – 15.00 – Zona libera 
15.00 – 16.30 – Laborator de open space  
16.30 – 16.45 – Pauza de cafea 

16.45 – 18.15 – Laborator de open space 
18.30 – 19.30 – Cina 
19.30 – 20.30 – Zona libera 
20.30 – 21.30 – Zona de nonformal 
21.30 - ... – Laborator after hours – Petrecere 
la alegere 

 
Ziua 5 – Vineri, 10.07.2009 – zona de teatru  
7.00 – 8.00 – Zona de experiential 
8.00 – 9.00 - Mic dejun 
9.30 – 11.00 – Laborator de teatru- partea I 
11.00 – 11.15 – Pauza de cafea 
11.15 – 12.45 – Laborator de teatru- partea II 
13.00 – 14.00 – Dejun 
14.00 – 15.00 – Zona libera 
15.00 – 16.30 – Laborator de teatru- partea 
III 

16.30 – 16.45 – Pauza de cafea 
16.45 – 18.15 – Laborator de teatru- partea 
IV 
18.30 – 19.30 – Cina 
19.30 – 20.30 – Zona libera 
20.30 – 21.30 – Zona de nonformal 
21.30 - ... – Laborator after hours – 
Petrecere… nonformala 

 
Ziua 6 – Sambata, 11.07.2009 – Zona mixta  
7.00 – 8.00 – Zona de experiential 
8.00 – 9.00 - Mic dejun 
9.30 – 11.00 – Laborator mixt  
11.00 – 11.15 – pauza de cafea 
11.15 – 12.45 – Laborator mixt 
13.00 – 14.00 – dejun 
14.00 – 15.00 – zona libera 
15.00 – 16.30 – Laborator mixt 

16.30 – 16.45 – pauza de cafea 
16.45 – 18.15 – Concluzii, evaluare, follow-
up 
18.30 – 19.30 – Cina 
19.30 – 20.30 – Zona libera 
20.30 – 21.30 – Zona de nonformal 
21.30 - ... – Laborator after hours – Petrecere 
“Ramas bun” 

 
Ziua 7 – Duminica, 12.07.2009  
7.00 – 8.00 – zona de experiential 
8.00 – 9.00 mic dejun 

9.00 < Plecare 

 



Se va acorda un punctaj de la 1 – foarte prost până la 5 – foarte bine.  
 
1. Cum apreciaţi acest laborator din punct de vedere al utilităţii? 
5 – 79% 
4 – 17%  
3 – 2% 
2 – 2% 
 
Comentarii: 
am aflat metode noi si cam ce pot aplica, am cunoscut oameni noi; nu steam ca ONG-urile sunt 
atat de faine 
excelent, am invatat enorm de mult, tot respectul organizatorilor 
cu micute si nesemnificative chestiute, a fost foarte bine 
util, prin metodele despre care am aflat 
ar fi fost mai util sa fie un nuamr mai ic de persoane si sa fie  mai mult un schimb de metode.....si 
poate sa fie si o selectie mai buna  a persoanelor resursa 
consider ca unii experti nu se pot numi experti; metodele acestora  au fost de o simplitate jenanta 
consider ca mult timp voi/vom folosi rezultatele de aici 
laboratorul a fost foarte util, multe metode non formale, multe experiente personale si de grup, 
multe informatii oferite 
au fost cuprinse multe metode/tehnici de lucru, acre pot fi folosite in activitate, ceea ce este foarte 
util 
foarte util pentru imbogatirea informatiilor despre educatia non formala 
chiar simt ca ce am invatat aici pot aplica in asociatia mea 
extrem de multe idei, metode, jocuri, organizatii, mai mult accent pe debreefing creste utilitatea 
au existat metode diversificate, orice organizatie poate implementa macar una dintre ele, au fost 
multe noutati 
personal, nu mi-am dat seama decat dupa ce am vazut, simtit, trait, cat de utila poate sa fie o 
actiune de genul; un BUM de motivare si incredere 
informatii noi, oameni potriviti, ce sa mai zic, EXCELENT! 

Evaluarea laboratorului de educatie nonformala 

Cum apreciati acest laborator din punct de vedere al 
utilitatii?

2%
2%

17%

79%



a fost cu adevarat folositor 
am aflat multe lucruri utile legate de educatia non formala; am cunoscut persoane utile pentru 
realizarea de parteneriate 
consider ca nu toate modulele au fost prezentate astfel incat sa plecam acasa cu idei exacte despre 
cum se aplica si se folosesc 
se simtea nevoia crearii unui network intre institutiile care activeaza in domeniul dezvoltarii 
activitatilor pentru si cu tineret; laboratorul a fost bine venit 
il consider foarte util, deoarece toate metodele de educatie non formala pot fi aplicate in orice 
organizatie 
nu reuseste sa implementeze neaparat metodele prezentate dar faciliteaza facand conexiuni intre 
participanti 
metodele non formale au fost multe si diverse 
este foaret important in formarea mea 
cu siguranta mi-a fost de mare ajutor laboratorul pentru ca am aflat multe lucruri noi pe care le voi 
aplica in urmatoarele proiecte 
laboratorul a fost foarte util datorita diversitatii 
este foarte util in dezvoltarea personala, in crearea unei noi perspective de a vedea lucrurile si de a 
duce mai departe unele metode invatate in cadrul laboratorului 
am invatat mai mult decat in primul semetru de masterat 
 
2. Cum apreciaţi locul ales pentru acest eveniment? 
5 – 74%  
4 – 21%  
3 – 5% 
 
Comentarii: 
a permis mobilitatea si adaptabilitatea grupurilor in functie de neviole identificate, chiar si in 
timpul atelierelor 
daca bucataria ar fi fost fara muste, gainat si chelneri paraleli 
perfect 
foarte bun pentru seminariile pe acre le-a avut 
locatia a fost extraordinara si spectaculoasa 
bun, retras, linistit, plin de inspiratie 
servire la masa reprosabila, umiditate in camere si viermi in mancare 

Cum apreciaţi locul ales pentru acest 
eveniment?

5%
21%

74%



super locatie, mediu ideal de invatare non formala 
locul e un unul foarte bun datorite lipsei populatiei excesive, precum si pentru diversitatea 
peisajistica si de petrecere a timpului 
masa a lasat de dorit si cazarea in casutele de lemn 
locatiaa fost perfect aleasa, loc linistit, cazare buna, foarte putin aglomerat, masa buna 
mi se pare o idee foarte buna sa fim izolati aici, intr-un fel de comunitate cu scopuri comune 
conditiile de cazare au fost foarte bune, mancarea si servirea nu prea, locul in sine nu este cine stie 
ce (vant, tantari) 
super 
am dat 4 deoarece nu sunt o fana a marii, dar privelistea si atmosfera au fost de vis 
ne-a tinut in ofrma soarele si marea cand informatia din laboratoare/ateliere ameninta sa dea pe 
langa 
locatia a fost extraordinara, nu putea fi aleasa mai bine 
recunosc ca numele PORTITA (am mai fost) a  fost cuvantul din email-ului care mi-a atras atentia 
cel mai tare, un loc inspirat 
minunat, nici nu stiam ca exista pana la voi 
as fi preferat un loc cu mai multe locuri pentru petrecerea timpului liber 
se incadreaza in conceptul non formalului 
wonderfull; mi-a dat prolejul sa ma relaxez si sa ma concentrez asupra procesului de formare 
acest loc este unul foarte potrivit pentru astfel de evenimente, unde lumea munceste dar se si 
distreaza 
cred ca a fost cea mai buna alegere posibila 
select, locatie de elita, preturi piperate la bar 
locul este OK 
locatia a fost splendida, sper sa ne reintalnim tot aici in viitorul apropiat 
genial 
locul ales este foarte potrivit si a intensificat tarirea din cadrul anumitor ateliere 
 
3. Cum apreciaţi modul de organizare? 
5 – 46%  
4 – 41%  
3 – 9%  
2 – 4%  
 

Cum apreciaţi modul de organizare?

4% 9%

41%

46%



Comentarii: 
eu nu am avut nici o problema cu masa, am de comentat la programul zilei de Vineri 
au fost unele probleme cu timpul, dar per ansamblu a fost bine 
o echipa completa, sunteti minunati: Vlad e amuzant, Mihaela e linistita, Andrei este puternic, 
Cornel intelegator 
foarte bun 
organizarea ar fi putut fi mai buna ca incadrare in program a activitatilor in probleme logistice 
gap-uri de organizare la nivel de moderare a sesiunilor, la pastrarea timpului, la comunicarea 
dinaintea atelierului si...la masa (lipsuri la care s-a rezumat cu ia primul....restul nu) 
omul resursa pentru servirea mesei de o lejeritate permanenta, participanti si experti amestecati 
prea mult 
au facut tot ce le-a stat in putinta, apreciem 
bun, chiar daca au existat uneori neplaceri, ele desi erau aparent organizatoriece, consider ca nu 
era asa 
organizarea a fost foarte buna, organizatorii au fost deschisi, cu simtul umorului, adaptabili la 
siutatiile inedite aparute 
totul a fost bien pus la punct, singurele probleme care au aparut nu depindeau de noi (mancarea) 
organizarea a fost super, v-ati ocupat de toate aspectele, felicitari 
profesionist, foarte concentrat 
4, deoarece cred ac implica si cantina si ar fi trebuit sa va impuneti punctul de vedere mai mult 
mi-a plcut coordonarea si ludicul pe care l-au perpetuat organizatorii pe parcursul saptamanii 
organizarea a fost peste asteptari pentru mine, iar micile scapari nu cred ca    s-ar putea pune pe 
seama organizatorilor 
poate au aparut mici inconveniente, dar carde ca doar pentru ca ati vrut sa ne cocolositi prea tare 
si ne-am obisnuit cu prea mult bine 
poate daca ar fi fost mail mult, dar nu-i nimic, nici un lucru nu e perfect 
au fost multe, depasiri ale programului, probleme cu masa, cu laboratocrele 
bravo 
apreciez la 4 din prisma problemelor cu masa care putea fi, cred eu, evitate, si astfel nu decalam si 
programul 
nu ma asteptam sa fie atat de bine organizat, dar in acelasi timp flexibil 
a fost foarte bine pus la punct, a fost organizat chiar mai bine decat ma asteptam 
timpul a fost mereu o presiune uneori ai apasatoare, alteori nu, insa cand timpul nu e o presiune? 
organizarea a fost foare buna, super traineri 



din pacate nu am putut parcurge toate metodele, mi-as fi dorit foaret mult 
vezi mancarea 
 
4. Cum apreciaţi comunicarea de dinaintea laboratorului propriu zis? 
5 – 66%   
4 – 17%  
3 – 13% 
2 – 4%  
 
Comentarii: 
mi-a placut sa primesc telefon, doar pentru confirmarea selectiei; si mesajele de pe email; 
multumesc Vlad 
suficiente mail-uri, detaliate, data viitoare trebuiesc 4 flipchart-uri 
am primit toate informatiile de care aveam nevoie 
OK 
super OK, Vlad s-a ocupat admirabil chiar si de crearea unor legaturi intre participantii din 
aceleasi zone geografice 
nu  a fost foarte clar programul detaliat pentru participanti 
au lipsit detalii cerute de noi, nu au fost oferite 
a fost OK, dialog pe lunga distanta 
benefica, dar poate usor exagerata 
buna, sper sa comunicam bine si dupa laborator si sa primim si noi fotografii,filme, ghid, de la 
acest laborator 
mi-a placut ca ma fost constant tinuti la curent si ca v-ati gandit sa e dati tot felul de indicatii utile 
inainte de laborator 
venita la timp, blog excelent 
nu am reusit sa iau legatura cu nici un participant desi am dat mail-uri si am lasat off-line-uri 
nu am comunicat personal 
am fost anuntati foarte tarziu  ca ma fost acceptati, eu simteam nevoia si de prezentarea agendei 
dinainte 
au existat mici lipsuri, am simtit ca nu imi este destul de clar, dar nu stiu cum ar fi trebuit sa s 
efaca altfel, nu am solutii (doar zic ce am simtit) 
imi cer din nou scuze daca v-am stresat cu intrebarile, dar chiar m-au ajutat si a mers totul OK 

Cum apreciaţi comunicarea de dinaintea 
laboratorului propriu zis?

4% 13%

17%

66%



era mai bine daca se incepea “formarea” comunitatii de participanti macar pe un grup yahoo 
dinainte 
foarte OK, am avut toate detaliile, mi-ar fi fost util sa stiu cine sunt participantii 
a fost OK, am inteles ce atributii  avem si cu ce scop venim aici 
am avut toate informatiile de care am fi avut nevoie, iar organizatorii au fost deschisi solicitarilor 
noastre; felicitari 
a fost buna, numai ca inainte asteptam un pic pana sa  primim lamuriri 
nu s-a comunicat direct cu mine, dar se pare ca a fost perfect (asa mi s-a spus) 
blog-ul a fost o idee foaret buna 
am comunicat suficient 
am fost pusi la curent cu tot ceea ce era necesar, ceea ce am apreciat foarte mult 
multe explicatii, multe detalii 
 
5. Cum apreciaţi promovarea realizata pentru acest laborator? 
5 – 42%    
4 – 42%  
3 – 10% 
2 – 6% 
 
Comentarii: 
nu stiu la ce se refera, nu am studiat prea mult; am vazut un mesaj pe Eurodesk si am aplicat 
nu am idée cum s-a promovat 
am aflat din prima zi despre acest eveniment 
chiar tare 
buna, a fost foarte bine promovat in mediul ONG-urilor 
OK 
pentru moment a fost slaba, dar cred ca veti folosi toate resursele de aici pentru promovare pe 
viitor 
nu prea stiu cum a fost promovat 
daca nu as fi fost inscrisa pe grupul TIA, probabil ca nu as fi aflat de eveniment; foarte buna ideea 
cu blog-ul 
pana la momentul de fata cred ca a fost excelenta 
buna, blog-ul este interesant si destul de actual 
cred ca multa lume a aflat despre, iar cei care au venit pe cont propriu o dovedesc 

Cum apreciaţi promovarea realizata pentru acest 
laborator?

6% 10%

42%

42%



am apreciat deschiderea manifestata de organizatori catre cei care doreau sa vina pe cont propriu 
Nu mi s-a parut a fi o promovare prea mare, cel putin dac anu as fi primit mail ca va avea loc, nu 
as fi stiut nimic despre 
am fost informata si mi s-a promovat laboratorul prin “relatii personale”, cu alt gen de promovare 
nu am intrat in contact 
cei ce cautam astfel de evenimente, cu soguranta am aflat, la mai mult de-atat nu stiu daca s-a 
ajuns 
cred ca  nu s-a reusit sa se transmita axact ceea ce urma sa fie prin promovare 
sa nu va lasati, de fapt sa ne lasam, deoerece chiar trebuie promovare, multa cu adevarat 
a fost o promovare buna, l-am gasit pe multe grupuri yahoo 
desi nu sunt inscrisa in grupuri de discutii numarul pewrsoanelor inscrise si a celor alese spune tot 
foarte bine, iar noi am incercat sa o facem si mai vizibila; desigur, cand vom ajunge inapoi acasa 
vom face tot posibilul sa promovam si noi 
foarte buna, utila, interesanta 
cred ac trebuia sa fie facuta mai multa publicitate 
au fost mail-uri atragatoare pe grupuri de discutii, date din timp 
promovarae a fost una reusita, atragand cat mai multi oameni spre laborator 
blog-ul a fost updatat zilnic 
 
6. Cum apreciaţi acest laborator în general? 
5 – 80%  
4 – 16% 
3 – 4% 
 
Comentarii: 
super, m-a ajutat sa constientizez cat de important e sa te joci, sa simti si sa fii copil 
util, interesant, educativ, non-formal 
mereu elemente de noutate 
pentru mine a fost o experienta utila, chiar si prin prisma lucrurilor care nu au mers neaparat bine 
valorile au ramas mult la nivel declarativ, nu extrem de util dar placut...participantii au avut 
entuziasm (5)...organizare asas si asa (2)…traineri diversi 
foarte frumos, cel mai frumos laborator din viata mea 
foarte foarte util, atat participantilor cat si tuturor activitatilor din Romania 

Cum apreciaţi acest laborator în general?

4%
16%

80%



diversitatea metodelor foarte mare, timp alocat fiecarei metode suficient pentru o informare 
initiala 
poate ar fi bine ca metodele alese sa fie chiar metode, unele mi s-au parut a fi doar tehnici de 
lucru despre care era de ajuns sa vorbim pe scurt (open space, public speaking, jocuri de societate) 
astept editia nr. 2 
a fost super, chiar am simt mandra ca am fost aleasa, extraordinar 
mi-a adus extrem de multe esperiente si learning 
mi-au placut foarte mult metodele living library, photo voice si teatru forum 
GENIAL 
deci, fara cuvinte 
mi-a placut per ansamblu foaret mult 
pe placul tuturor, fara strategii, pla nificari….formale 
provocator si foarte educativ 
unul foarte util unde am invatat sa fac diferite lucruri (metode) care pana acum nu le-am cunoscut 
magic 
ingenios 
unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au intamplat 
a fost o experienta din care cu siguranta am invatat multe lucruri interesante 
super mega tare 
m-a inspirat, m-a ajutat sa ma cunosc mai bine, sa-mi depasesc limitele, sa-mi dezvolt abilitatile 
 
7. Care sunt beneficiile organizatiei pe care o reprezentati in urma participarii la acest 
laborator? 
 
voi propune living library, coaching si jocurile; vor avea o persoana mai exeprimentata, mai 
linistita 
o sa aplic destule metode pe care le-am descoperit aici, astfel incat organizatia se va dezvolta 
multe de povestit si de pus in aplicare 
cred ca implementarea unor noi metode in proiectele noastre si chiar idei de proiecte pentru noi 
retea de organizatii, organizatia noastra poate va fi implicata in proiecte...poate va fi mai 
cunoscuta 
vom vedea 
are o persoana resursa pregatita sa implementeze niste metode minunate 



au un om non formal, pus pe realizat treburi mari; pe deasupra, acest om este si periculos, 
foloseste cu indemanare poi-ul, ori cu mana sranga, ori cu mana dreapta 
imbogatirea cu noi metode care pot fi aplicate in proiectele noastre 
sunt convins ca va primi toate informatiile si o vor folosi din plin 
am invata ca exista metode noi, pe care la pot coordona cu activitatile organizatiei si in cadrul 
proiectului pe care intentionez sa-l realizez 
vom organiza o serie de cursuri de formare folosind materialele prezentate si care vor avea ca 
beneficiari peste 30 de voluntari si 5 profesionisti (psihologi, asistenti sociali) 
nu stiu inca, astept reantalnirea si dicutia despre lucrurile concrete care ar putea fi aplicate 
ne vom imbogati, diversifica si profesionaliza activiatea 
posibilitatea diseminarii, metodele de educatie non formala, networking cu persoane resursa si 
ONG-uri 
pai, in primul rand cred ac as putea organiza cateva labotratoare prezentate si aici, cum ar fi 
publik speacking, photo voice si alte multele 
(AIESEC: jocuri, metode, idei noi), infiintarea pe viitor a unei organizatii care sa lucreze in 
educatia non formala, the networking was super, thanks! 
o sa le propun colegilor mei sa implementam cele 3 metode descise mai sus, am luat contacte de 
la mai multe ONG-uri, am aflat de multe proiecte de-ale lor 
utilizare in proiecte actuale si viitoare 
un voluntar iese dintr-o usoara nesiguranta legata de rezultatele muncii lui si bagat intr-o priza 
nebuna; dorinta de implicare 
toate informatiile primite vor ajunge si la alte persoane si la randul lor ele vor putea disemina 
pot desvolta proiecte mai bune, pot realiza noi proiecte (living library de exemplu) 
vom folosi in diverse proiecte cunostintele dobandite la laborator; teatru educational, labirint, 
forum, metode experientiale, public speaking 
schimb de experienta, proiecte noi.... foarte OK 
am aflat metode noi care s-ar cupla perfect cu cee ace facem noi si m-ar ajuta in proiecte, 
festivaluri, etc 
metodele experimentate aiai vor fi aplicate, in parte, in organizatia in care lucrez 
se vor manifesta mai multe dimensiuni ale activitatilor pe care le vom  desfasura in continuare 
vom crea in cadrul organizatiei mai multe proiecte, pe teme de educatie non formala 
contactarea noilor cunostinte facuat aici pentru unele proiecte 
cunostinte si abilitati noi 



formarea mea este importanta, iar jocurile si metodele de educatie non formala pe care le-am 
invatat aici imi vor fi de mare ajutor in lucrul cu copiii 
vom avea o gama variata de metode pe care sa le folosim in a atrage voluntari; voi sustine un 
traning, cu scopul de a transmite mai departe tot ce am aplicat aici 
am putut face reclama la programul pe lifeskills ; multe metode pe care le uitasem sau le-am 
experimentat acum pentru prima oara 
metodele de educatie non formala invatate aici vor fi implementat acasa 
dezvoltare organizationala si o mai buna relationare intre membrii 
cred ca ceva se va reflecta in mod sigur in teza mea de doctorat si in activitatea didactica 
n-am aplicat proiecte pe TIA, vom implementa metode in alte programe 
metodele experimentate in cadrul laboratorului le voi pune in practica si voi innoi metodele de 
lucru cu pacientii (psihologie) 
voi aplica metodele invatate 
eu aduc noutatile, cu siguranta vor fi valorificate in cadrul organizatiei, insa peste un an 
constientizarea comunicarii intre oameni 
ramane de vazut; am invatat multe metode pe care intentionez sa le  aplic in ONG-urile din care 
fac parte 
experienta 
dezvoltarae organizationala, abordari noi 
se vor aplica metodele in cadrul proiectelor 
proiecte, energie, idei, viitor 
vom aplica o parte din ele, vom face parteneriate 
multe metode invatate care au ca rezultat o comunicare si mai buna cat si interactiune mai 
dezvoltate 
 
8. Cum apreciaţi metodele prezentate in cadrul laboratorului din toate punctele de vedere  
Jocuri de dezvoltare personala (Alisia) 
5 – 31%  
4 – 20%  
3 – 22%      
2 – 9% 
1 – 2% 
nu am participat – 16% 
 

Jocuri de dezvoltare personala (Alisia D)

16%

2%
9%

22%20%

31%



Comentarii: 
super 
metodele bune, stilul Alisiei ca trainer lasa de dorit, nu stie din pacate sa comunice 
focurile se pot practica si cu adulti 
putina rigiditate a treinarului 
stiam bine despre ce este vorba, era interesant daca aveam mai mult timp la dispozitie 
rigida si nu tocmai inovatoare 
foarte multe jocuri, multa veselie, timp si jocuri utile pentru noi 
super, Alisia a fost extraordinara, foarte calda si receptiva la participanti, iar jocurile prezentate 
sunt de mare aplicablitate 
foarte bune pentru teambuilding 
interesant....dar jocurile, cel putin pentru mine, au fost mult prea copilaresti 
persoana inchisa, nu a zambit deloc, foarte formal totul, nu a interactionat, lipsa de toleranta 
metodele nu au fost prezentate intr-o maniera prietenoasa, nu le-am inteles si constientizat foarte 
bine 
poate prea putina interactiune 
nu mi-a placut, banal as putea zice 
consider ac erau jocuri de dezvolatre personala mai mult pentru copii dar totodata  au avut un mic 
impact 
jocurile au fost noi, cu aplicabilitate in urmatoarele activitati ale organizatiei pe care o reprezint; 
atitudinea Alisiei a fost usor in atac, exces de contrl si rigurozitate 
prea stresata si imbufnata 
jocurile acestea au fost foarte bine prezentate si le consider o metoda foarte buna de educatie 
am aflat de multe astfel de jocuri, ceva nou, foarte interesant 
cu siguranta voi utiliza jocurile facute la acest atelier 
mi-ar fi placut sa se faca debriefing si/sau o mica parte de teorie despre joc 
foarte antrenant, jocuri utile 
 
Jocuri de societate (Ioana) 
5 – 39%  
4 – 22%  
3 – 22% 
2 – 6% 
nu am participat – 11% 

Jocuri de societate (Ioana)

11%
0%
6%

22%

22%

39%



Comentarii: 
am experimentat doar doua jocuri 
interesante 
OK, interesante 
foarte interesante, dar nu s-a facut legatura cu aplicabilitatea 
foarte tare, si mai tare daca am fi avut timp sa le jucam pe toate 
foarte atractive si tari 
putina lipsa de rapiditate dar foarte dedicata (poate de aici si lipsa vitezei) 
timp insuficient pentru jocuri (1-2 jocuri jucate si acelea doar cateva minunate) 
nu cred ca era necesar o sesiune pentru asa ceva, Ioana nu a gestionat prea bine grupul, iar ce ne-a 
prezentat ea puteam sa citesc si eu de pa cutia jocului 
foarte utile pentru socializare 
supeeeeeeeeeeeeeeeeer, altceve nu am ce sa zic 
captivante, diverse, involving 
nu am inteles totusi relevanta lor in educatie, adica nu s-a explicat si punctat acets lucru cu 
exemple, prea putin timp 
nu am avut timp sa joc mai multe tipuri de jocuri 
mi-a placut mult 
a fost fain, prinde lumii si merita aplicat in alte contexte, proiecte 
jocurile au fost atractive, nu le stiam 
mi-au placut foarte mult, m-au ajutat sa interactionez si sa ma apropii foarte mult de persoanele cu 
care « lucram » 
a adus foarte multe, dar nu am avut ocazia sa cunosc mai mult de 2,3 
ceva necunoscut, pe care il voi aplica cu siguranta 
din pacate nu avem resursele materiale pentru a prezenta metoda altora, insa voi incerca sa 
adaptez 
 
Jocuri experientiale (Vera) 
5 – 27%,   
4 – 36%  
3 – 20%  
2 –
1 – 2% 
nu am participat – 15% 

Jocuri experientiale (Vera)
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27%



Comentarii: 
neinspirate 
am avut ce sa invatam din aceasta metoda 
OK, a fost o experienta utila si pentru integrarea acetsui joc in proiectele noastre 
mi-a placut felul ei de a lucra cu noi 
pe alocuri plictisitor pentru cei acre nu au fost legati 
m-a facut sa ma pu in pielea unor persoane cu dizabilitati si sa imi dau seama de foarte multe 
ingenioasa 
destul  de bine, ma asteptam sa implice mai multa lume si sa fie jocurile mai diverse 
cea mai buna metoda de a-la intelege pe celalalt 
nu mi-a prezentat nimic nou 
calitatea slaba ainformatiilor oferite, interactiune foarte slaba cu publicul, jocuri lipsite de interes 
putini membri implicati, putin debrieefing, efect de invatare mediu 
trainerul nu mi s-a parut foaret implicat, astfel nici metodele nu au avut impact; altfel prezentat 
cred ca ar fi fost foaret utile 
chiar m-a facut sa ma gandesc si din alte perspective 
interesante 
mi-a placut, insa jocurile puteau fi grele pentru a-ti da seama ce simte o presoana cu dizabilitati 
nu s-au punctat destul anumite experiente 
m-a invatat ca lucrurile sunt sunt mult mai complicate decat par pentru persoanele cu dizabilitati 
mi-au trezit un interes foarte mare fata de persoanele cu dizabilitati si m-au facut sa incerc sa 
cunosc mai multe persoane 
foarte interactiv si util pentru viitoarele training-uri din organizatie 
ceva dramatic, dar in acelasi timp foarte relevant 
am invatat cat de greu le este persoanelor cu dizabilitati sa se descurce in viata de zi cu zi 
pentru unele exemple se puteau gasi jocuri mai complexe 
 
Life coaching (Elena) 
5 – 7%  
4 – 13%  
3 – 4%  
1 – 4% 
nu am participat – 72% 
 

Life coaching (Elena)
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Comentarii: 
ma ajuta ascultarea activa si atingerea obiectivelor 
a fost OK, am aflat de o metoda despre care nu stiam prea multe; a fost putin static, dar probabil 
asa e “procedura”. 
extrem de frontal, putin interactiv, foarte informativ, profesional si competent 
foarte complexa metoda pentru a fi prezentata intr-o singura zi; exercitiul de la sfarsit mi s-a parut 
nepotrivit 
exercitiul de la sfarsitul atelierului mi s-a parut nepotrivit pentru ca nu au existat multe persoane 
potrivite pentru a fi coach, iar acest lucru pe mine m-a facut sa ma simt prost in momentul in acre 
a trebuit sa  vorbesc despre lucruri intime 
deci...super tare, chiar m-a ajutat 
nu mi-a placut deloc, plictisitor 
foarte profund 
poate ca a fost cam multa teorie si foarte solicitant; cred ca ar fi putut introduce si cateva jocuri de 
destindere 
 
Mentorat (Andreea) 
5 – 4% 
4 – 9% 
3 – 11% 
2 – 4%  
1 – 4%  
nu am participat – 68%  
 
Comentarii: 
intentie buna, dar comunicarea nu a decurs tocmai forte, de lucrat la interactivitate 
nu foarte stapana pe sine, poate cu usoare lacune 
cunosteam multe din cele spuse, atelierul s-a referit mai putin la mentorat cat la comunicarea 
efectiva 
nu mi s-a parut potrivit stilulo metodei, era mult prea artificiala si prea lipsita de sentimente 
pentru mine 
cunostinte noi si utile 
 

Mentorat (Andreea)
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Metoda Transcend (Andra) 
5 – 38%  
4 – 11%  
3 – 2% 
2 – 2%  
nu am participat – 47% 
 
Comentarii: 
excellent; util, cu aplicabilitate in munca mea cu voluntarii 
educativa 
OK ca metoda, foarte bine ca si modalitate de prezentare si abilitati de comunicare cu grupul 
foarte utila, dar greu de realizat practic 
OK 
foarte tare, am invatat cum sunt in diferite situatii de conflict 
genial atelier, plin de lucruri noi si captivante, cu o atmosfera splendida 
timp suficient, animatie buna a grupului, formator prezent, dinamic 
mi-au placut jocurile si informatiile furnizate 
excelent, model de urmat in analiza expertilor, deschidere, toleranta, zambet 
mi-a palcut teribil atelierul, nu-mi dau seama exact in ce context as simti necesar un atelier de 
genul, sa de fapt crad ac fiind pacea un lucru asa de general, nu prea vad materializarea 
super, am invatat lucruri noi despre conflict 
fain, am descoprit noutati despre mine si sper sa reusesc sa transmit mai departe ce am inteles 
coerenta, cu o structura logica, cu jocuri practice, folositoare 
mi s-a parut foarte interesanta, foarte utila, cu multe informatii noi, care ma vor ajuta sa ma 
dezvolt ca persoana 
interesant 
 
Metoda Walt Disney (NLP – Alina) 
5 – 41%  
4 – 13%  
3 – 2% 
2 – 2% 
1 – 2% 
nu am participat – 40%  
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Comentarii: 
exceptionala 
buna, dar prea structurata 
trebuie exersata 
se vede experienta, am invatat multe si stiu ca pot sa aplic mai departe, felicitari 
speechless 
interesant 
foarte clara si bine structurata, cu utilitate practica 
mi s-a parut o metoda destul de greu de aplicat, dar extrem de interesanta 
metoda este excelenta, din pacate nu si expertul, tot timpul atitudine superioara fata de public, nu 
a explicat, nu a raspuns la intrebari 
foarte foarte prost, un mod de prezentare extrem de slab, trainer inflexibil 
o consider o metoda cu un foarte mare mpact, unde am avut ocazia sa ma simt mult mai apropiata 
de o persoana 
era nevoie de cea mai mult timp 
 
Open Space (Adriana) 
5 – 41% 
4 – 33%  
3 – 13%  
2 – 4% 
nu am participat – 9%  
 
Comentarii: 
foarte interesanta si o tehnica cu un potential enorm 
OK 
democratica, lejera si flexibila 
timp scurt....temele s-au atins sumar, deci beneficiile nu cred sa fie foarte solide iar follow-up-
ul...desi entuziast...nu e bine conturat 
interesant tot parcursul 
fluturas nu mai ai aripioare 
e super metoda, scoate la iveala multe lucruri interesante, initiative; respecatrae principiilor 
cu usoare ezitari, dar a iesit foarte bine acest open space 
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nu am inteles prea bine despre ce e vorba, inainte sa “sarim in apa” 
a stimulat grupul 
nu o consider o metoda in sine, e doar o tehnica destul de interesanta, poate Adriana se putea 
implica si apropia de participanti mai mult, oricum, prea mult spus metoda 
stimuleaza egalitatea opiniilor 
mi-a placut ideea cu albinutele si fluturasii 
cu mult mai multa impliacre se poate, ajunge la un rezultat excelent 
dar am facut aici exercitiul prpus de Alina, carea  fost extrem de revelator 
mi-a placut foarte mult metoda cat si stilul Adrianei de a prezenta, au fost niste discutii foarte 
productive; timpul ne-a presat totusi 
foarte utila si atat de simpla, naturala, care foloseste un potential care poate nu stii ca il poti gasi 
asa de usor 
e o metoda excelenta, merita folosita 
super 
metoda e tare, am inteles conceptul, pacat insa ca  nu toate metodele propuse au prins grupului 
interesanta, noua pentru mine 
este foarte utila, am avut ocazia sa impartasesc opinii si pareri cu toti ceilalti participanti 
multe, multe idei, sper sa nu s e risipeasca; sa apara o brosura si sa fie utilizatenoi orizonturi 
o metoda foarte buna de utilizat in cadrul organizatiei pentru viitoare idei de proiecte 
 
Teatru educational (Lili)  
5 – 6% 
4 – 6% 
3 – 2% 
nu am participat – 86%  
 
Comentarii: 
a fost utila, usor de aplicat pe grupuri de tineri, Lili s-a descurcat admirabil de bine 
OK…lucrul pe o metoda clasica de teatru….7,8 personaje in cautarea unui scenariu… 
 
Teatru forum / celor oprimati (Luciana) 
5 – 19% 
4 – 6%  
nu am participat – 75%  
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Comentarii: 
e in topul preferintelor mele; o sa pastrez legatura cu facilitatorul 
mi-a placut mult metoda pentru solutiile pe care le ofera un public 
s-a lucrat excelent, o metoda care conduce spre a lua atitudine vis a vis de problemele comunitatii 
foarte placut, poate au fost oarecare ezitari pe parcurs, dar metod a fost patrunzatoare 
cred ca este o metoda excelenta de aplicat in grup 
cea mai buna prezentare, cel mai bun trainer, cea mai relaxanta discutie, cea mai multa munca in 
echipa 
m-a invatat multe lucruri despre mine si despre luarea de atitudine 
extrem de folositor, chiar a meritat 
 
Teatru labirint (Stefana + Bogdan) 
5 – 63%  
4 – 4% 
3 – 4%  
nu am participat – 29% 
 
Comentarii: 
cea mai tare experienta pe care am trait-o vreodata 
un joc de grup foarte creativ, care ne-a ajutat foarte mult sa comunicam prin toate celelalte 
simturi, mai putin cu vorbitul si vazul 
o experienta pe care nu o voi uita, cred ca toti s-au expus si am fost autentici 
fenomenal, se vede vede implicarea noastra si a lui Bogdan, munca+energie=rezultate non 
formale 
exploziv 
trairi intense, apropiere, iubire, acceptare, inefabil 
superlativ absolut, Bogdan ne-a condus admirabil si a scos ce-a mai bun din noi, emotii foarte 
intense, o metoda foarte puternica din punct de vedere al impactului 
a fost o experienta extaordinara, de mare intensitate, cum rar mai traiesti, ideea mi s-a parut noua, 
creativa, inovativa, Bogdan a fost super 
deosebit 
nu am participat dar rezultatul OAUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
depasire program, manipulare si control sin partea lui Bogdan, a tinut si  aimpus o metoda extrem 
de manipulatoare pentru public, a facut un experiment, nu cred ca e fair play 
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experienta unica si indescriptibila (life changing experience) 
incredibil, nu pot exprima aproape nimic relevant din ce a fost in cuvine; cred ac este o metoda 
teribila de a te face mai om decat esti 
profund impresionata, ce sa mai zic 
super, am simtit o multime de sentimente intr-un timp foarte scurt 
genial as zice, profund, te duce in stari noi si experiente faine, in ciuda rezultatului final, care 
poate fi periculos si frustrant 
mi-a placut din tot ce am facut la acest laborator; am invatat ca pasiunea cu care faci un lucru e 
foaret importanta, am experimentat o multitudine de trairi pe toata ziua 
cu foarte mult sentiment, o experienta cu adevarat de neuitat 
obositor, presiune prea apasatoare a timpului 
cu adevarat o experienta incredibila 
 
Living Library (Maria) 
5 – 47%  
4 – 28%  
3 – 13% 
2 – 4% 
1 – 2% 
nu am participat – 6% 
 
Comentarii: 
am pus bazele unei expozitii cu sunet+living library cu ART Fusion la Constanta 
cursantii au fost tensionati 
super metoda; mi-a placut sa am/sa gasesc resursele necesare pentru a o aplica 
OK, chiar daca s-a axat mai mult pe parte teoretica 
o metoda buna, completa, nota 10 pentru cei capabili sa gestioneze eficient o asemenea metoda de 
lucru 
idee foarte interesanta...prezentare destul de statica 
slab pregatita, emotiva, ne-a jignit numindu-ne nesimtiti, nu am aplicat nimic 
putin mai multa interactivitate, joculete si aplicabilitate 
greu de organizat, dar e ceva inedit 
unele lipsuri in prezentare si organizare, dar ca idee este superba, sper sa ajung sa iau parte la ceva 
si mai mare 
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materialul video prezentat mi-a placut foarte mult, daca si celelalte metode ar fi fost sprijinite cu 
exemplificari video, n-ar fi fost rau 
o idee foarte noua pentru mine, utila, ingenioasa 
daca nu stii ceva, intreaba la sursa 
interesant idee si nu cred ca este greu de aplicat 
metoda excelenta, expert carea transmis informatia foaret greu, ne-a facut nesimtiti, a facut 
aprecieri greu de reprodus 
participantii au intins coarda prea atre, sunt determinata sa ma implic pe viitor in asa ceva 
as fi vrut un exemplu ad hoc de carte vie si citotor, in rest, m-a prins foarte mult 
foaret faina ideea si astept ci interes sa citesc o living book 
e o metoda excelenta, chia vreau sa o diseminez 
super, este o metoda realizabila si o voi implementa ij cadrul ONG_ului meu 
Living library rull 
prezentarea a fost cuprinzatoare, clara si m-a atras pentru ca a  prezentat un proiect real in care a 
fost implicata 
o metoda foaret interesanta, cu grad mare de aplicabiliatte in toate organizatiile 
concept interesant 
neclar 
geniala ideea, vreau sa o transmit mai departe 
 
PhotoVoice (Florina) 
5 – 23% 
4 – 29% 
3 – 25%  
2 – 2% 
1 – 4%  
nu am participat – 17%  
 
Comentarii: 
mi-a placut foarte mult metoda pentru ca vroiam sa o utilizez in asociatie si nu stiam ca exista clar 
definita 
dragute imaginile realizate de niste copii 
OK, dar aplicabila unor extreme, tineri dezavantajati si defavorizati sau tineri bine familiarizati cu 
tehnica 
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cam greu, simt nevoia de aparare 
subiect foarte foarte interesant, prezentarea putea fi putin mai captivanta 
nu a fost foarte eficienta dar ca si implicare a ei, o apreciez 
au lipsit aplicatiile practice, timp insuficient 
foarte utila metoda, mi s-a parut o forma de artterapie; oricum, destul de usor de aplicat si cu 
rezultate vizibile 
interesanta metoda de a transmite un mesaj colectiv 
mi-a placut proiectul prezentat si desfasurat de asociatia lor in Malul Vanat 
a prezentat CE-RE, nu a implicat publicul, a prezentat doar un proiect si nu conceptul de photo 
voice 
prezentarea metodei a fost un pic anosta pentru mine, a existat foarte putina interactiune si 
interactivitate 
vroiam sa afcem si noi poze dupa metoda propusa, dar nu ni s-a dat ocazia 
din nou, personal, nu mi se potriveste metoda si nu a reusit sa ma atraga atelierul 
nimic nou, poate daca mai elabora tema 
extrem de plictisitor, inoportun, nu are nici o finalitate, cel mai prost 
metoda e faina, buna de aplicat, insa prezentarea cam plictisitoare 
nu am simtit ca am invatat sau experimentat ceva nou 
noutate 
trucuri noi 
o metoda buna, pacat ca nu totul s-a desfasurat intr-un ritm prea alert 
 
Public Speaking (Razvan) 
5 – 39%  
4 – 33%  
3 – 11%  
2 – 4% 
nu am participat – 13%  
 
Comentarii: 
am experimentat ce inseamna feed-back-ul pozitiv si suportiv 
probabil oboseala si timpul limitat nu au permis o dezvoltare a acestei metode, care e foarte 
importanta pentru liderii din asociatie 
am comunicat, am reusit sa ma exprim 
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buna, mai ales pentru dezvoltarea abilitatilor de comunicare 
grup mic 
interesant aspectul practic...as mai adauga niste exercitii si poate si pe scurt “what it takes for 
good public speaking” 
nu e 5 pentru ca nu am avut timp sa vorbi toti, dar feedback-ul comun a fost totusi constructiv 
pentru toti 
simplu, dar te conduce spre a putea vorbi in fata unui public 
frumos si util, nu foarte surprinzator (cunosteam metoda, cred ca erau utile mai multe exemple) 
foarte util, formator motivat, placut, energic, pacat ca a fost timp doar pentru 1-2 persoane pentru 
a sustine discursuri 
destul de bine, ma asteptam al mai multe, poate putina teorie, niste sfaturi, trucuri si mai mult 
timp, pentru ca toti participantii sa poata sa tina un speech sis a primeasca  feedback 
ar trebui sa-l urmeze toti timizii 
nu mi-a oferit detalii noi 
mai mult timp alocat atelierului 
as fi vrut sa aflu mai multe sfaturi practice si trucuri; energia a fost la nivel scazut 
foarte util, dar o abordare care poate speria la inceput prin artificializare 
chiar m-a ajutat sa imi infrang anumite temeri 
buna metoda, ne-a ajutat mult 
a fost OK, am inteles mai exact metoda si discursurile au reusit sa fie intelese 
util pentru anumite aspecte din public speaking, dar mi-ar fi placut sa experimentam ceva mai 
specific 
foarte utila in viata de zi cu zi 
interactiv 
extrem de folositor in autocunoastere, multumesc! 
am invatat pasii pe care trebuie sa-I urmez in realizarea unui discurs 
 
Animatia Stradala (Oana) 
5 – 57%  
4 – 31% 
3 – 8% 
nu am participat – 4% 
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Comentarii: 
un mod de de joaca si relaxare 
a fost OK, numai ca eu nu am abilitati de a « manevra » mingiile zburatoare 
foarte tare...lucrfuri pe care le stiam sa le fac si pe carea le-am aprofundat 
interesant, placut, relaxant 
ne-a incitat pe toti 
minunat 
Oana a explicat bine, dar e mai mult o treaba acre trebuie invatata la nivel individual 
e nevoie de multa exersare 
foarte frumos si captivant, o reusita deplina si sper ca pe viitor sa facem asta cot la cot (nu doar eu 
cu Oana-ce va gandeati) 
cam dezorganizat, dar intentiile au fost bune 
interesant, metoda e frumoasa, vizibila si de impact; e mult de lucru si ma asteptam la mai multa 
practica, ami multe scheme 
spectaculos pentru public, atarge bine atentia, limitativ din punct de vedere al persoanelor resursa 
super…..am invatat sa ma fac si eu cu chestiile alea, care nu stiu cum se numesc, iar atmosfera 
superba 
mai multa implicare si mai mult interes in a invata tehnicile prezentate 
entertaining, challenging, funny 
nu mi se potriveste foaret mult deci nu am pareciat la capacitate maxima; Oana a fost disponibila, 
a ajutat si a  explicat 
o idee simpla si buna, m-am distrat 
disponibilitate din partea trainerului in a impartasi dun experienta ei; metoda e foarte utila in 
organizatia mea si intentionez sa continui perfectonarea lor 
distractiva si educativa in acelasi timp 
am incercat sa fac ceva ce nu cred ca as fi avut ocazia prea curand sa fac 
foarte exciting 
mi-a placut foarte mult metoda 
 
9. Care dintre metodele prezentate in cadrul laboratorului au grad mare de aplicabilitate in 
activitatile organizatiei pe care o reprezentati? 
1 = Jocurile  
2 = Teatrul educaţional   
3 = Teatrul celor opresaţi



4 = Teatrul labirint  
5 = Mentoratul 
6 = Life coaching  
7 = Strategia Walt Disney    
8 = Grup Suport pentru Public Speaking  
9 = Photo voice   
10 = Open space   
11 = Living library   
12 = Animaţie stradală
13 = Metoda Transcend 

Comentarii:
toate metodele au fost OK, dar pentru copii consider ca acestea au un grad de aplicabilitate, iar 
pentru cei din organizatie toate 
altele next time 
acestea sunt cele cu grad mare de aplicabilitate, dar toate sunt utile intr-ul fel sau altul 
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Laboratorul de educatie nonformala, editia 2009 

personal m-au interesat toate metodele, dar am incercat sa ma duc la acele ateliere 
folositoare pentru organizatia mea, deci am fost si frustrat pe ici pe colo   
unele metode nu le cunosc 
mi-ar placea enorm sa ajung sa le experimentez pe toat, sper sa am cu cine 
calitate si 100% implicare pentru toti expertii, testarea exprtilor inainte de a fi invitati 
metodele de inviorare, evaluare si feed back 
acestae se aplica organizatiei mele datorita domeniului de discriminare, diversitate, 
exprimarea identitatii 
cred ca sunt asa de multe pentru ca incercam sa fim cat mai deschisi si mai ales in 
taberele de jocuri, sunt extrem de utile si alte metode 
din pacate as fi vrut sa pot lua parte la toate laboratoarele, dar e bine si asa 
va trebui sa le aprofundez mai mult si sunt incantata de ele 
acetse metode sunt foarte importante si le pot implementa in noi proiecte 
bineanteles e nevoie de contactarea expertilor pentru ca o simpla prezentare a unei 
metode nu ai cum sa devii expert 
sunt metode aplicate sau acre se vor aplica in training sau intalniri diverse in cadrul 
organizatiei 
toate imi vor fi extreme de folositoare la momentul potrivit 
as fi vrut sa particip si la celelalte ateliere 
 
10. Vă rugăm să enunţati aspectele pozitive ale acestui laborator: 
locul si unii moderatori 
persoanele-participantii, persoanele resursa, organizatorii, locatia, temele, metodele, 
tehnicile abordate, organizarea 
comunicarea si cu alte persoane care se ocupa de educatia non-formala 
metodele utilizate, posibilitatea de a invata de la altii 
interactiunea cu oameni foarte deschisi, cu care am trait experiente unice 
entuziasm, tendinta catre non-formal 
organizarea,membrii agentiei (Andrei e  super baiat), atmodfera, relatia dintre experti si 
participanti 
organizatori non formali, senzatia permanenta de nou, voia buna, bucuria intalnirii cu 
oameni ce impartasesc aceleasi interese 
intensitate pozitiva, cunostine solide, idei noi, prieteni, parteneri 
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diversitate de persoane si metode, oportunitatea crearii de contacte si colaborari, schimb 
de resurse 
oameni de calitate (formatorii, organizatorii si participantii), schimb de informatii si 
experiente foarte foarte utile 
diversitatea metodelor, a participantilor, programul divers, oeganizarea, calitatea cazariisi 
a locului ales 
multe informatii utile, organizare foarte buna, multa interactiune, schimb de experienta 
instructiv, inspirational 
faptul ca am primit multe informatii folositoare pentru noi ca si organizatie, a fost tare 
chestia ca s-au facut si meniuri speciale 
implicare din partea unor experti, aplicabilitatea metodelor folosite schimb de opinii in 
ONG-uri, locatie excelenta/networking 
diversitate din toate punctele de vedere,comunicarea intensa, organizatori si participanti 
non formali 
oamenii minunati (majoritatea) pe care vreau sa-i revad, scopuri si viziuni comune, 
discutii relevante, zambete, invatraea, motivatia, inspiratia, exemplele demne de urmat; 
Cornel-foarte saritor si amuzant, Andrei-carismatic si prietenos, Vlad-sensibil si simpatic, 
Mihaela-atenta 
util, aplicabil, de neuitat, emotii intense, relevatoare, nonformal 
vai, greu, au sunt acum intr-un extaz general si nu prae ma por aduna:oamenii, ideile, 
atmosfera, entuziasmul 
interactiv, informational, nemaiintalnit, indrumator, a oferit sanse de invatare, 
participantii, trainarii 
locatia, participantii 
locatia super, oameni de valoare, training-uri interesante, o experienta misto 
a mers pe metode inedite, au fost selectati participanti motivati si implicati 
am avut ocazia sa experimentez metode noi, din care am putut invata cate ceva fain dar 
care din pacate nu prea am reusit sa exprim in cuvinte 
multitudinea si diversitatea metodelor de educatie non formala, foarte practica, oameni 
implicati 
persoane cu bunavointa si “frumoase”, amabilitate din partea organizatorilor, activitati 
deosebit de interesante si educative, m-am deschis foarte tare pentru tot ce inseamna non 
formal 
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deschiderea de noi posibilitati in organizarea mai multor evenimente; primirea de 
informatii noi 
diversitatea metodelor, numarul mare de participanti 
nonformalitatea, cunostintele, networking-ul 
am invatat sa am mai multa increder in mine, sa vad lucrurile mai in detaliu, sa acord 
increder persoanei potrivite, sa gandesc pozitiv 
locatia foarte buna, organizarea ireprosabila 
cadrul, toti participantii, entuziasmul organizatorilor 
non formalitate 
work and fun, fun and work 
agenda, locatia, participantii si organizatorii 
a oferit o panorama a practicilor in domeniul educatiei nom formale in cadrul ONG-
urilor; foarte utila 
peste asteptari 
dezvoltare personala, un alt mod de cunoastere/intelelegere a celorlalti, schimbarea 
mentalitatii, dezvoltarea flexibilitatii, empatiei, intuitiei 
trecerea prin diverse stagii de dezvoltare 
cu greu pot alege cele 3, insa cea mai mare pondere ar avea-o stategia Walt Disney 
locatia extraordinara, dinamism 
locatia, oamenii 
diversitatea metodelor prezentate, locatia, intregul concept 
energie, inspiratie, informatie 
diversitatea experientelor traite, a informatiilor asimilate, locatia 
a fost pur si simplu extraordinar 
totul 
un loc in acre sa experimentezi senzatii, sentimente, situatii noi si vechi pentru a invata si 
a te evalua; nu multe lucruri au fost noi pentru mine dar locul in care au fost aduse a creat 
un cadru superb; o experienta de invatare in ceea ce priveste relatiile interumane; pentru 
mien un loc de rai care m-a purtat pe valuri 
calitatea de a ridica in mod spectaculos increderea in fortele proprii 
dinamic, intens, cooperare, diversitate, flexibilitate, perspectiva, curaj, responsabilizare; 
profund si cu multe emotii exprimate 
diversitatea metodelor folosite, cat si oamenii cu experienta, proveniti din multe ONG-uri 
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11. Vă rugăm să enunţati acele aspecte ce ar trebui îmbunătăţite pentru acest 
laborator: 
unele aspecte legate de masa (timp prea indelungat alocat meselor) 
o organizare in petrecerea timpului de seara 
organizarea, modul de selectara a persoanelor resursa ar trebui perfectionate 
nimic 
programul zilnic...acuratetea prezentarii programului, echilibrul intre timpul/atentia 
caordata diferitelor  sesiuni, atentia la oameni, la nevoile lor si la principiile care ar trebui 
sa stea la baza unuor astfel de evenimente 
mai mult timp si mai multa atentie la selectia participantilor 
desi nu este o constanta, unele zile au fost cam prea soliciatnte, nu ma plang, dar stiti cum 
e... pauzele lungi si dese, cheia marilor succese 
mai mult timp  alocat pentru unele metode 
n’est pas 
suprapunere de ateliere, cazare/masa 
timpul alocat atelierelor 
durata (mai lunga), progarmul prea incarcat 
nu va mai stresati atat, totul iese bine (in plus, e urat pentru participanti sa vada ca sunt 
conflicte intre organizatori; nu au fost multe momentele de genul asta; ar putea fi evitate 
complet 
probabil administrarea timpului ar fi o carenta, altceva.... nimic; sunteti extraordinari 
organizare logistica, atitudine sfidatoare din partea angajatilor complexului, responsabilul 
logistic ar fi trebuit sa emita pretentii mai mari asupra angajatilor compelxului 
time managemnet, more connecting time/free of seminars, momente de informare (seara-
evaluare) 
mi s-a parut ca au fost prea multi participanti pentru a s ecrea o echipa; pentru 
diseminarea metodelor a fost bine, pentru noi ca si comunicare, nu 
chestii minore care trebuie mentionate 
nu-mi vin in cap 
timpul 
mancarea, time schedule, trainerii 
un program mai lejer, masa, stabilirea mijloacelor de contact 
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o sugestie pentr partea de evaluare: cred ca o varianta ar fi fost sa realizam grupuri de 
evaluare de cate 5-6 persoane, fiecare dintre traineri ar fi avut cate un grup de persoane cu 
care sa discute seara 10 minute despre lucrurile intamplate pe parcursul zilei; in felul 
acesta s-ar fi creat o relatie mai stransa cu participantii 
expertii sa fie intr-adevar experti (inclusiv eu, probabil) 
atitudinea participantilor fata de conditiile de masa 
participantii nu ar trebui sa-si faca atatea griji pentru mancare (nu tine de organizatorii 
TIA), in rest good job guys! 
poate masa ar fi trebuit organizata mai bine 
mai mult timp pentru fiecare metoda; crearea unui e-grup, continuitate intr-un fel sau 
altul 
mai putini participanti 
este primul meu laborator, asa ca  nu am grade de comparatie 
crearea unui “learning groups” care sa faca evaluarea  si sa seteze obiectivele de invatare 
mancarea si masa 
participarea la toate atelierele 
sa nu intarzie cu agenda, mai mult profesionalism al formatorilor, sa putem participa la 
toate metodele 
au fost excluse muzeele; Mulzeul natioanl de Arta din Bucuresti are activitati excelente, 
de exemplu; totul s-a axat aproape in exclusivitate pe jocuri si ONG_uri de tineret, or 
educatia non formala inseamna mai mult; deci, tripul de laborator de educatie non 
formala a promis cam mult 
mancarea 
largirea ariei de participare (a domeniilor), pentru a avea acces participanti din mai multe 
domenii 
unele persoane resursa incompatibile cu mediul 
unele chestiuni legate de organizare, trainerii 
unii traineri nu au dat dovada de profesioanlism 
managementul timpului 
organizarea mai buna, sesiuni de evaluare mai serioase, facilitatori mai pregatiti 
lipsa sharing-ului intre participanti gen grupe de learning, ar fi fost bestial; in exercitii nu 
s-a pus baza pe confidentialitate si incredere 
selectarea expertilor 
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de lucrat mai mult la partea de organizare, un program mai bine stabilit, comunicare si 
mai multa integrare 
 
12. Dacă aveţi orice altceva de adăugat, aici este locul şi momentul ☺☺☺☺
alegerea metodelor prezentate (teatru labirint cred ca nu-si avea locul aici) 
sunt fericita ca am fost selectata si am putut sa experimentez non-formalul; multumesc si 
sunteti niste oameni extraordinari 
speram cu totii ca vor fi si celelalte editii la fel de bune si ne vor ajuta sa cunoastem mult 
mai multe forme de educatie non-formala 
pentru mine, cu bune si cu rele, o sursa de invatare, mai ales prin metodele despre care 
am aflat pentru prima data si am avut sansa sa le vad puse in aplicare 
felicitari 
nu vreau sa plec acasa 
plus que parfait 
super tare, multumim 
tot asa fratilor, pastrati-va si miscati-va (alaturi de noi) pentru a 2-a parte 
ati avut o idee excelenta cu acest laborator, a fost nul dinre cele mai reusite procese de 
formare la acre am participat, sunt placut impresionat de non formalii functionari  
publici din instititutia cu multe initaile, nu regret nici un minut din saptamana 
laboratorului, a fost o adevarata experienta de viata, MULTUMESC! 
va multumesc 
a fost o experienta de neuitat, mi-am explorat personalitatea, m-am redescoperit, mi-am 
dezvoltat simturile, empatia; cred ca ar trebui reluat acets laborator in niste  
editii viitoare (e un MUST), cu conditia ca trainerii si participantii sa s eoblige sa 
organizeze un seminar/cur de informare/diseminare/intruire pentru cei de acasa, pentru a 
avea in impact mai mare; crad ca asta este o conditie pertinenta, acre asigura continuitatea 
si dezvoltarea precesului de educatie non- formala; Multam 
felicitari si mult succes in continuare; keep in touch 
multumesc ca mi-ati dat sansa sa particip; nu auzisem niciodata de ANPCDEFP, iar TIA 
nu stiam cu ce se mananca; ati reusit sa imi treziti interesul, MULTUMESC 
avand in vedere ca totul a fost platit, nu inteleg de ce zilnic ne loveam de aceleasi 
probleme, poate pe viitor Cornel va fi mai eficient si va intelege mult mai usor 
problemele organizatorice, calitatea si eficienta formatorilor ar trebui verificata inainte de 
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a fi invitati la un astfel de laborator; nu este de acceptat ca Maria-living library sa 
catalogheze publicul drept nesimtit si sa respinga opinii si intrebari din partea publicului 
multumesc pentru aceasta experienta si pentru dedicatia care a facut-o posibila, mi-ar 
placea sa mai particip la urmatoarele editii, poate ca trainer pe competente interculturale 
sau ca parte din echipa de organizare 
mi-au fost depasite asteptarile, m-am convins inca o data ca suntem inteligenti, voluntari 
si ca putem schimba ceva; sper ca si voi suntei convinsi de asta; sper sa mai avem ocazia 
sa ne intalnim si daca nu, macar sa ne continuam munca 
super tare, more more more 
nu prea mai e momentul.... si nici locul, cred ca s-a cam terminat timpul pentru completat, 
ca un sfert de pagina nu-i destul; dar promit sa revin cu detalii; va pup si ne auzim; cu un 
drag inexplicabil 
va multumesc pentru o experienta de viata 
astept cu entiziasm o noua experienta asemanatoare, ceea ce am experimentat aici cu greu 
poate fi spus in cuvinte; va multumesc si sper ca proiectele urmatoare sa fie cel putin la 
fel de extraordinare; am socat toata Portita cu felul nostru de a fi si am fost uimit sa vad si 
oameni interesati; sper sa pastram legatura cu totii, sa ne facem o baza de date; viitoarele 
colaborari pot fi nonformale 
va pup si va iubesc pe toti; multumesc! 
poate ca la partea a 2-a a laboratorului de educatie non formala  ar fi mai OK ca 
participantii sa poata trece prin toate metodele, fara a fi nevoiti sa aleaga, iar pentru 
trainerii cu metode mai complicate sa fie timp pentru a-si duce atelierul la bun sfarsit, 
fara a fi presati de timp (de exemplu teatru labirint) 
as vrea sa primesc un material (tehnoredactat sau electronic) de la fiecare metoda 
prezentata 
please, keep it that way!; you are wonderfull; thank you for giving me this opportunity! 
Astept brosura/suportul de curs, cum s-o fi numind; nu a prea mers ideea cu “programul il 
facem noi”, desi a fost nonformala si OK; poate ar fi fost bun un plan de rezerva 
mi-a placut la nebunie 
se mai poate inca o data? 
dragoste si caldura 
avem cerul in palma 
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am avut senzatia initial ca participantii au venit exclusiv in vacanta; ulterior am avut si 
discutii realmente interesante, cu oameni devotati, chia pasionati; s-a vorbit cam mult in 
engleza, dar cred ca e  un simptom al societatii romanesti; mi-am atins obiectivul, m-am 
destins, am meditat, a fost o experienta placuta si utila 
poate i prima seara ceva activitati de team building, sudare a echipei, abia astept sa 
punem ideile in practica; multumesc dragutilor 
este o experienta unica, de neuitat, o initiere, o “excursie” in interiorul nostru dar si al 
celorlalti 
va multumesc pentru sansa, cunostintele si emotiile pe care laboratortul non formal mi le-
a oferit; sunteti o echipa minunata, va iubesc din tot sufletul si va respect; am ceva de 
spus, de daruit si incerc sa fiu acel profesionist in domeniile mele; sper sa ne reantalnim 
si sa ma lasati sa va ajut 
multumesc pentru oportunitate 
felicitari, a fost interesant plin de senzatii si experiente; a fost un loc al jocumul, al 
descoperirii de sine, un eveniment ce trebuie sa fie continuat; secretul e locatia; 
multumesc frumos 
posibilitatea de a participa la toate atelierele 
mai vreau; nu vrem acasa 
cadrul creat de catre voi, cei de la Agentie a fost unul genial, ca energie, directie, 
facilitare, dar din pacate aceasta viziune nu a fost transferata expertilor; a lipsit accentul 
pe procesul de invatare si dezvoltare, care a inceput cu entuziasm in prima seara, dar acre 
s-a pierdut pe parcurs; ultima zi e cea mai importanta, trebuie sa fie plina de energie si sa-
i faca pe participanti sa constientizeze prin ce au trecut; aici insa a fost o lipsa de energie 
si incredere ca proces si acets spatiu din ultima zi trebuei creat de traineri ori organizatori; 
geniala experienta pentru mine, avand in vedere ca a fost scurta; intensitatea trairilor a 
fost extraordinara; multumesc 
va multumesc 
felicitari pentru Mihaela, Andrei, Vlad si Cornel; as vrea sa continuam colaborarea 
a fost o experienta draguta; daca pana acum mai mult am criticat, aici este locul si 
momentul sa spun ca este o idee minunata, care va avea un parcurs ascendent. 
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1. În urma participării dvs. la Laboratorul de educaţie nonformală de la Gura 
Portiţei aţi implementat oricare dintre metodele prezentate în cadrul laboratorului 
în cadrul organizaţiei/comunitaţii dvs.? 
 
Da 86.4% 
Nu 13.6% 

 

2. Pe care dintre metodele prezentate aţi implementat-o / le-aţi implementat?   
Jocuri de dezvoltare personală (Alisia) 67.9% 
Jocuri de societate (Ioana) 35.7% 
Jocuri experienţiale (Vera) 28.6% 
Life coaching (Elena) 10.7% 
Mentorat (Andreea) 10.7% 
Metoda Transcend (Andra) 14.3% 
Metoda Walt Disney (NLP – Alina) 32.1% 
Open Space (Adriana) 42.9% 
Teatru educaţional (Lili) 14.3% 
Teatru forum / celor oprimaţi (Luciana) 28.6% 
Teatru labirint (Ştefana + Bogdan) 25.0% 
Living Library (Maria) 17.9% 
PhotoVoice (Florina) 21.4% 
Animaţia Stradală (Oana) 25.0% 

 

Chestionar de followup laboratorului de educatie 
nonformala 

În urma participării dvs. la Laboratorul de educaţie nonformală de la 
Gura Portiţei aţi implementat oricare dintre metodele prezentate în 

cadrul laboratorului în cadrul organizaţiei/comunitaţii dvs.? 

Da
Nu

Pe care dintre metodele prezentate aţi implementat-o / le-aţi
implementat?  
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3. În ce context aţi implementat metoda/metodele respectivă/e? 
 
in cadrul unui training de formare si in cadrul unor evenimente stradale. 
club Brain, Iasi  
am apelat la jocurile de dezvoltare personala pentru intercunoasterea voluntarilor la 
evenimentul "20 sub o umbrela", iar la Living Library  si Photo Voice pentru 
exprimarea propriilor experiente. Open Space este o metoda buna de lucru in echipe, pe 
care am aplicat-o din acest motiv. Teatrul educational este metoda non-formala de baza 
a organizatiei noastre. 
in workshopuri de dezvoltare personala, in traininguri (devoltarea carierei), in viata de 
zi cu zi :) 
activitati ale organizatiei. 
conferinta Anuala a organizatiei din care fac parte, European Peer Training 
Organization 
formarea unui grup de animatori voluntari la nivelulul unei comunitati rurale 
in cadrul activitatilor de grup cu copii si tineri. 
Festivalul Callatis Mangalia, Sesiuni de formare TIA, Sesiuni de frmare si activitati de 
coordonare voluntari Salvati copiii, Mediul scolar 
activitate in cadrul proiectelor 
Fundatia Baylor Marea Neagra a organizat in luna noiembrie o expozitie de fotografie 
cu sunet si biblioteca vie, cu tema lupta cu indiferenta, in cdrul evenimentului Exercitiu 
de comunitate 
in cadrul unor activitati de formare pe public achievement- initiative civice de succes, 
pe care le-am sustinut, cel mai bine mi-au facilitat cunoasterea grupurilor, inchegarea 
echipelor  metodele selectate. 
photovoice: ca parte al unui eveniment de dezbateri; teatru educational, teatru forum: 
eveniment pe tema discriminarii; jocuri de dezvoltare personala: la unele sedinte ale 
asociatiei; living library: in curand 
in instruirea voluntarilor 
in cadrul unui proiect de dezvoltare abilitati de viata independenta in cadrul unui centru 
de plasament. 
in diferite traininguri si workshopuri si in cadrul unei scoli de vara. 
organizare curs de animatie pentru voluntari; realizarea de activitati de animatie socio-
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educativa pt. beneficiari; demarare de noi proiecte (mentorat, abilitati de viata etc) in 
care folosim metode educationale "inspirate' si de Laboratorul de la Portita 
traininguri, evenimente publice, proiecte personale 
in cadrul repetitiilor pentru a crea echipa (jocuri) sau pentru a aprofunda unele aspecte 
ale personajelor (Walt Disney) 
in activitati cu tinerii cu varsta intre 18-20 de ani 
avand in vedere ca activitatea mea in cadrul organizatiei a scazut din cauza povestii cu 
licenta pe care o am de dat anul asta, nu cred ca poate fi vorba de o implementare in 
comunitate a metodelor prin cadrul organizatiei. dar personal am pus in practica cate 
ceva din ce s-a intamplat acolo. asta bineinteles a ”afectat” intr-un fel si pe cei din jurul 
meu. 

 
4. Ce impact a avut / au avut metoda/metodele respectivă/e în cadrul 
comunitaţii/organizaţiei? 
 
participantii au fost receptivi la metode, in cazul teatru forum si open space am reusit 
sa identificam noi solutii pentru o problema. 
foarte bun 
am observat ca jocurile de dezvoltare personala creeaza un climat pozitiv. De 
asemenea, am constatat ca Living Library  si Photo Voice ii ajuta pe tineri sa se 
exprime liber. Referitor la Open Space, am sesizat cat de usor comunica tinerii in 
cadrul grupurilor mici. Prin teatrul educational, tinerii isi dezvolta creativitatea, isi 
proiecteaza propriile nemultumiri legate de educatie, dar gasesc si solutii interesante. 
impact - rezultate> schimbari de comportament, invatare activa experientiala, 
constientizarea de tine si a unitatii-in-diversitate... 
a adus membri noi. 
a fost putina confuzie, din cauza faptului ca nu a fost aplicata pe problematica potrivita. 
ofera o activitate de baza grupului care prin joc desfasoara o serie de activitati in cadrul 
scoli prin care incearca reduca violenta in scoala. 
prin noile metode am imbogatit paleta nostra instrumentala cu tehnici participative. 
de la ..scazut ..la ridicat 
pozitiv 
am primit cereri de voluntariat din partea vizitiatorilor tineri si am constituit un grup al 
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consultantilor din comunitate carora le cerem parerea cu privire la itiativele noastre cu 
privire la proiectele pentru comunitate 
cel mai mare succes ca metoda au avut jocurile de dezvoltare personala si teatrul 
labirint. au reusit sa deschida oportunitati de cunoastere si intercunoastere, relationare 
si suport a celor care au trecut prin aceste cursuri de formare. s-a reusit formarea unor 
echipe de public achievement bine inchegate, care, la nivelul comunitatii locale, au 
reusit sa semnaleze si sa amelioreze situatii sau stari cu care se confrunta comunitatea. 
photovoice: destinderea atmosferei, o imagine obiectiva, (fotografiile au fost trimise 
participantilor) o amintire placuta; teatru educational, teatru forum: dinamizarea 
evenimentului, o perspectiva de ansamblu asupra subiectului; jocuri de dezvoltare 
personala: relaxarea si antrenarea intalnirilor 
echipa voluntarilor a fost mai coeziva 
jocurile au atras interesul copiilor si a educatorilor si au contribuit la dezvoltarea de 
abilitati de viata independenta in randul copiilor si tinerilor din centrele de plasament. 
schimbarea perspectivei de a privi lucrurile, experienta si know-how transfer 
am format peste 50 voluntari cu noi metode de educatie non-formala; asistam peste 200 
de beneficiari in cadrul proiectelor noastre (beneficiari directi ai activitatilor de 
educatie non-formala) 
au fost foarte utile, actorii au fost interesati sa afle mai multe despre NLP 
a fost un proiect international, cu schimb de experienta 
am cautat detalii despre povestea cu nlp-ul pentru ca atelierul m-a facut destul de curios 
in directia asta. pe animatie stradala am continuat (putin, din pacate) sa ma antrenez. cu 
ioana chiar am tinut legatura si am chemat-o cu diverse ocazii(cum ar fi ziua de nastere 
a stefanei) sa ne jucam. joculetele astea sunt un mod foarte bun de-a incepe o 
conversatie, ma rog, relatie, cu cineva total necunoscut. am bifat si teatru labirint 
pentru ca pe mie personal experienta de acolo cu atelierul mi-a super incarcat bateriile 
si mi-a dat incredere cumva. imi amintesc cu placere de ce s-a intamplat. acum chiar 
predau un curs aproximativ pe sistemul acelui atelier. 

 
5. Există vreun motiv pentru care nu aţi reuşit să implementaţi nici una dintre 
metodele prezentate la laborator ? Care? 
 
da, inca nu am scris proiecte mai mult decat workshopuri izolate. soon, baby.... soon! :) 
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Nu am reluat intalnirile Public Speaking Support Group 
metoda NLP - nu a fost insusita foarte bine. Nu cred ca poate fi utila in toate 
organizatiile 
da. nu am avut increder suficienta in abilitatile mele de tariner. 
lipsa cadrului in care s-ar putea dezvolta.Dar nu este niciodata prea tarziu.. 
am implementat metodele care s-au incadrat mai bine evenimentelor, posibil sa 
implementam si altele 
nu am putut sa implementez metoda PhotoVoice deoarece nu aveam materialele 
necesare: aparate foto. 
nu am primit un suport de curs (prosura tiparita privind laboratorul nu a putut fi folosit-
a deloc in acest sens). Ma interesa fiecare metoda prezentata (cu exemple, exercitii, 
teorie etc) 
nu am avut ocazia 
nu am suficienta expertiza si experienta inca sa folosesc metoda si sa fiu sigura de 
consecintele ei 

 
6. În urma participării dvs. la Laboratorul de educaţie nonformală de la Gura 
Portiţei aveţi de gând să implementaţi oricare dintre metodele prezentate la 
laborator în viitorul apropriat în cadrul organizaţiei/comunităţii dvs? 
 
Da 96.3% 
Nu 3.7% 

 

7. Pe care dintre metodele prezentate doriţi să o/le implementaţi? 
 
Jocuri de dezvoltare personală (Alisia) 44.4% 
Jocuri de societate (Ioana) 25.9% 
Jocuri experienţiale (Vera) 40.7% 
Life coaching (Elena) 18.5% 
Mentorat (Andreea) 18.5% 
Metoda Transcend (Andra) 22.2% 
Metoda Walt Disney (NLP – Alina) 25.9% 
Open Space (Adriana) 37.0% 
Teatru educaţional (Lili) 14.8% 
Teatru forum / celor oprimaţi (Luciana) 37.0% 

În urma participării dvs. la Laboratorul de educaţie nonformală de la 
Gura Portiţei aveţi de gând să implementaţi oricare dintre metodele 

prezentate la laborator în viitorul apropriat în cadrul 
organizaţiei/comunităţii dvs?

Da
Nu
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Teatru labirint (Ştefana + Bogdan) 55.6% 
Living Library (Maria) 48.1% 
PhotoVoice (Florina) 29.6% 
Public Speaking (Răzvan) 51.9% 
Animaţia Stradală (Oana) 48.1% 

 

8. Cum doriţi să implementaţi mai precis metoda/metodele şi in ce context? 
 
dorim sa aplicam metoda Public Speaking in activitatile viitoare si in colaborare cu 
organizatia care o implementeaza. 
prin ateliere interactive, locul club Brain 
unde?.. in proiecte legate de dezvoltarea persoanala, integrare pe piata muncii, 
diversitate 
sa experimetez in cadrul intalnirilor o parte din ce am facut in Delta. 
in cadrul activitatilor 
in cadrul pregatirii voluntarilor organizatie. 
animatia stradala de exemplu in cadrul targului ONG organizat in Targu Mures in luna 
mai.; Living Library trebuie sa dezvoltam o retea intre organizatiile neguvernamentale 
care sunt dornici sa participe la o activitate de acest gen. 
in cadrul unor traininguri ale ONGului din care fac parte, iar Life Coachingul pe plan 
personal. 
cu ajutorul persoanelor resursa( cei ce ne-au demonstrat metoda); este nevoie si de 
suport logistic. 
in proiectele noi 

Pe care dintre metodele prezentate doriţi să o/le implementaţi?
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pornind de la structura metodei, sa gasim persoane din domeniul juridic care sa le 
impartaseasca experienta studentilor. 
doresc sa le implementez in cadrul unui proiect pe care il voi depune la programul TiA, 
in lucrul cu tinerii din mediul rural 
in cadrul organizatiei avem un Centru de Voluntariat si as dori sa implementez aceste 
metode in lucrul cu voluntarii, pentru a crea legaturi si pentru a contribui la dezvoltarea 
lor personala. 
in cadrul evenimentelor destinate ONG-urilor si nu numai. 
cursuri pentru voluntari; activitati de educatie non-formala desvoltate in proiectele 
derulate 
ca modalitate de dezvoltare a creativitatii si de dezvoltare personala. In cadrul unui 
workshop. 
in proiectele cu tinerii 
impreuna cu actorii in pregatirea unor spectacole; impreuna cu publicul - facand parte 
din spectacol; impreuna cu elevi si studenti amatori de teatru si activitati care sa ii 
dezvolte 
intr-un viitor proiect studentesc 
mi-ar placea sa se faca schimburi de experienta internationale. e fascinant cat de mult 
poti descoperii despre oameni si diverse culturi prin genul acesta de apropiere. eu fiind 
din turda, cred ca un orasel ca acela ar avea mare nevoie de un contact prietenos cu alte 
culturi. 

 
9. De ce v-aţi hotarât mai precis asupra acestei metode? 
 
vrem sa aplicam metoda pentru dezvoltarea abilitatilor de prezentare in fata unui 
public. 
pentru ca tinerii au nevoie de astfel de experiente 
m-am decis asupra mai multor. cred in ele, le-am experimentat. 
mi se par aplicabile pentru proiectul meu si restul sunt foarte interesante, dar nu le pot 
aplica in acest proiect, poate in altelel. 
utile pentru membri. 
sunt utile in formarea si pregatirea voluntarilor. 
pentru ca aceste metode sunt foarte eficiente si inca nu am folosit in cadrul activitatiilor 
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noastre. 
Open Space pentru simplitatea dar si libertatea pe care o ofera, living library pentru ca 
se pliaza foarte bine pe domeniul organizatiei mele. 
toate ..sunt super!!! 
au rezultatul scontat 
este utila pentru dezvoltarea perspectivei studentilor 
consider ca cele 2 metode vor fi foarte utile in lucrul cu tinerii, astfel incat acestia sa 
asimileze mai bine mesajul nostru...prin intermediul celor 2 metode vom putea sa 
abordam toate stilurile de invatare ale tinerilor (vizual, auditiv, kinestezic) 
deoarece aceste metode se pliaza grupului tinta si tipurilor de activitati pe care ni le 
propunem sa le implementam. 
pentru ca am putut vedea impactul direct atat asupra mea cat si a celor din jur. 
sunt specifice proiectelor noastre (lucram cu copii scolari in centre de zi, si derulam 
mai multe proiecte de dezvoltare abilitati de viata pentru copii si tineri 
mi-a placut foarte mult. 
am ales mai multe. 
pentru ca dezvolta comunicarea si intelegerea celui de langa. 
pt ca m-ar ajuta pe mine si pe ceilalti tineri de varsta mea sa ne dezvoltam calitatile 
profesional si moral 
pentru ca ma fascineaza si mi se pare un mod foarte bun de a aduce oamenii impreuna. 
e o zona plina de necunoscut si mereu surprinzatoare. abia astept sa ma pierd iarasi in 
labirint. 

 
10. Există vreun motiv pentru care nu doriţi să faceţi acest lucru? Care? 
 
poate lipsa de informatie mai detaliata si lipsa legaturii cu cei care ne-au prezentat metoda ( 
nu avem numerele lui bogdan si stelianei) 
voi incerca sa aplic cat mai multe metode, in functie de resursele materiale, financiare, de tipul 
activitatii si de grupul tinta. 

 
11. În urma Laboratorului de educaţie nonformală aţi implementat 
activităţi/proiecte în care să folosiţi metode specifice ale educaţiei nonformale? 
 
Da 70.4% 
Nu 29.6% 

 

În urma Laboratorului de educaţie nonformală aţi implementat 
activităţi/proiecte în care să folosiţi metode specifice ale educaţiei 

nonformale?

Da
Nu
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12. Explicaţi contextul în care acestea au fost dezvoltate 
 
in cadrul evenimentului "20 sub o umbrela" au fost realizate jocuri de dezvoltare 
personala. 
am mai raspuns cred: workshopuri, traininguri 
activitatatie ale organizatiei. 
dezvoltarea unui grup de voluntari la nivelul unei comunitati rurale 
activitatile fundatiei se bazeaza pe educarea nonformala. Toate activitatile noastre sunt 
participative, interactive, creative. 
formari Tia, Intalnirile organizatiei, Mediul scoalar, Activitati Teambuilding, tabere si 
excursii scolare. 
in cadrul proiectului nostru si in alte activitati conexe ori de cite ori s-a ivit posibilitatea
in cadrul proiectelor adresate comunitatii, programe de prevenire si constientizare, mai 
exact 
conferinta-seminar despre dicriminare, concurs de dezbateri, sedinte 
in lucrul cu voluntarii din organizatie (in special in partea de teambuilding si instruire), 
am preluat elemente din jocurile invatate la Laborator si le-am aplicat 
am scris un proiect pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta pentru copiii 
dintr-un centru de plasament. In cadrul aceluiasi proiect am sustinut si un curs de 
metode nonformale pentru educatori. 
in cadrul unor activitati locale si internationale. 
in cadrul a 7 proiecte derulate in prezent de asociatie (3 centre de zi pentru copii, 4 
proiecte de dezvoltare abilitati de viata pentru copii si tineri) 
traininguri nationale, internationale, proiecte de voluntariat, actiuni si evenimente 
publice 
in comunicarea si in implementarea activitatilor cu tineri, in special cu 
studentii.Aplicarea metodelor pentru dezvoltarea profesionala a acestora. 

 
13. Aceste activităţi/proiecte au fost legate de cadrul programului Tineret în Acţiune 
? Dacă da, în ce context (proiect depus şi aprobat, proiect în parteneriat etc.) 
 
da, intre 17-24 octombrie 2009, pentru participarea la evenimentul din cadrul 
Săptămânii Naţionale a Participării Active a Tinerilor! 
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inca nu.. va urma depunere de proiecte 
Proiecte 1.2 - scoala tolerantei, daramarea zidurilor; in toate programele care se 
deruleaza in cadrul fundatiei si care au ca beneficiari copii si tineri cu oportunitati 
reduse, tineri care se afla in sistemul de protectie a copilului. 
da . formari TIA in care am participat si ca formator si ca format:) 
proiect depus "Salvati poiana narciselor" 
nu am implementat aceste metode in cadrul unor proiecte TiA, dar mi-au fost utile 
pentru adaptarea programelor de formare pe care le-am livrat beneficiarilor. 
am depus si un proiect de dezvoltare abilitati de viata independenta, in care se dorea 
utilizarea de metode nonformale (animatie stradala) dar nu a fost aprobat. 
da, proiect desfasurat in Germania. 
4.3 training aprobat - Livrare training international in cadrul YIA 

 
14. Există vreun motiv pentru care nu aţi folosit astfel de metode? Care? 
 
pentru anumite metode exista metode care nu pot fi aplicate, deoarece aplicarea lor 
necesita specialisti, precum metoda Walt Disney sau teatrul labirint. 
inca nu am avut ocazia. 
am incercat mereu sa aplic astfel de metode in activitatile in care se putea acest lucru. 
nu exista. 
le-am folosit pe cele care mi-au fost mai familiare sau am gasit informatii suplimentare 
pe internet etc; daca am fi primit un suport de curs pt fiecare metoda (asa cum ni s-a 
promis), eu as fi experimentat mult mai multe metode de la Portita (care au fost doar 
prezentate pe scurt) 
am intentionat insa nu am gasit fondurile necesare implementarii proiectului 
educational 
dorinta mea de a le folosi in cadrul unui proiect sau prin organizatie a existat si mi-ar 
placea sa fac asta odata ce voi avea timp. 

 
15. Aţi dezvoltat parteneriate cu persoanele/asociaţiile prezente în cadrul 
laboratorului? 
Da 50.0% 
Nu 50.0% 

 

Aţi dezvoltat parteneriate cu persoanele/asociaţiile prezente în 
cadrul laboratorului?

Da
Nu
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16. Ce tipuri de parteneriate şi cu care dintre organizaţiile prezente ? 
 
ART Fusion - participat in LL - Miercurea Ciuc (carte); ART Fusion, am aplicat pentru 
implicare in viitoare doua proiecte 
Patrir, Secs, 
tinem legatura, ne comunicam, ne informam cu Sara Iuliana – Active Labs si Ionescu 
Daniela Nicoleta – Asociatia Romana De Psihologie Analitica, dar nu sunt incheiate 
contracte de colaborare intre organizatiile pe care le reprezentam cu aceste organizatii 
prezentari mai aprofundae pe metoda prezentata- Teatru forum- la cererea publicului; 
Mare Nostrum; Salvat iCopiii 
lista lunga 
Asociatia Art Fusion 
cu Art Fusion, parteneriat pentru Living Library, colaborare cu FDSC, formare unui 
grup de ideas exchange pe Walt Disney Strategy si pentru dezvoltarea unui ONG 
destinat activitatii sportive. 
vrem sa lucram cu Asociatia Creativ (le-am propus sa sustina o serie de cursuri pe 
animatie socio-educativa pentru voluntarii nostri, cursuri platite de Asociatia 
ASCENDENT) 
personale transfer de know how si relatii de prietenie 
cu ioana si cu vera am pastrat legatura si m-am mai intalnit asa, ca prieteni. 
deocamdata sunt mai mult parteneriate simbolice, in vederea unor posibile proiecte 
viitoare : Miracolix, Avatar, FDSC 

 
17. Există vreun motiv pentru care nu aţi dezvoltat astfel de parteneriate ? Care? 
 
da, inca nu am scris proiecte, va urma! 
ar fi bine sa facem parteneriate, sa ne ajutam reciproc. Nu m-am gandit la asta, pe viitor 
insa poate voi face parteneriate cu o parte din organizatiile pe care le-am cunost la 
Gura Portitei 
da, eu am plecat din tara, si lucrez pentru un ONG Belgian. 
lipsa timpului.. 
distanta geografica mare 
de obicei perioada mult prea scurta de organizare a unui eveniment 
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faptul ca inca nu am reusit sa desfasuram un proiect care sa cuprinda un numar mai 
mare de astfel de metode si care sa fie la nivel mai extins, astfel incat sa putem implica 
si alte organizatii 
am mentinut legatura cu o parte din organizatiile prezente la Laborator dar nu am 
incheiat vreo colaborare pana in prezent. 
organizatiile nu le-am cunoscut si nu am facut link-ul intre ele si persoanele care le-au 
reprezentat 

 
18. Aţi diseminat informaţiile / metodele care v-au fost prezentate în cadrul 
laboratorului? 
Da 96.0% 
Nu 4.0% 

 

19. Către câte persoane / organizaţii şi în ce context? 
 
cel putin 100 la Universitatea din Bacau metodele Open space, Biblioteca vie 
prieteni 
catre ~ 60 persoane - in contextul grupurilor de interes (resurse umane, asociatii unde 
ma implic), in formarile de formatori pe care le implementez 
am vorbit despre ele cu prietenii si cunoscutii, nu pot sa va dau un numar. 
cred ca deja s-au incurcat intrebarile chestionarului. 
5 persoane / organizatia din care fac parte 
catre membrii Fundatiei Talentum (4 persoane) sub forma de informare, prezentarea 
materialelor de diseminare pentru colegi si in cadrul activitatilor cu beneficiarii; 
specialist al Asociatiei ProKarma, specialist al Asociatiei Romana Pentru Copii 
Dislexici sub forma de intalniri, informari si prezentari materiale de diseminare. 
catre 5 persoane din organizatia mea. 
in cadrul proiectelor si ori de cite ori am reusit iar ca numar de persoane in jur de 60-70 
(in cadrul proiectului de educatie montana desfasurat in scoli) 
prin formari TIA...apreciex 150 de persoane / 10 formari, in organizatie- aproximativ 
50 de persoane, in alte organizatii- 15-aproximativ 30 de persoane 

Aţi diseminat informaţiile / metodele care v-au fost prezentate în 
cadrul laboratorului?

Da
Nu
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in cadrul departamentului de servicii pentru comunitate, din care fac parte angajati si 
voluntari 
8 organizatii locale in cadrul parteneriatelor pe diverse proiecte; 40 persoane, membre 
ale acelor organizatii si 60 de cadre didactice, beneficiare ale unor programe de 
formare, oferite de asociatia noastra. 
catre toate persoanele cunoscute interesate; in concret, in asociatie, in cadrul 
evenimentelor conexe 
catre aproximativ 20 persoane momentan, colegi si voluntari din organizatie 
in primul rand colegilor mei din organizatie si in cadrul unui centur de plasament prin 
sustinerea unui curs de metode nonformale. 
intalniri de departament in cadrul ONG-ului si in cadrul diverselor intalniri cu alte 
ONG_uri. 
peste 50 voluntari ai asociatiei (in cadrul unor cursurid e formare); peste 10 angajati ai 
asociatiei (in cadrul reuniunilor de echipa); parteneri locali (3 scoli); peste 200 
beneficiari (copii si tineri) - care au beneficiat 
in jur de 5 persoane. 
35 persoane, in cadrul unui workshop organizat, special pentru a disemina informatiile 
acumulate in cadrul laboratorului 
fara numar fara numar national si international..lauda..schimb de know how 
membrii organizatiei nationale cercetasii romaniei si studentii din cadrul facultatii de 
geologie si geofizica 
am vorbit cu colegii si prietenii despre asta. nu stiu exact cu cate persoane, dar cu 
siguranta nu am tinut secret. am vorbit la un moment dat cu mihaela sirbu de la „teatrul 
fara frontiere” si a fost foarte interesata de fenomen. 
in cautarea de parteneri pentru proiectul de educatie non formala pe care am intentionat 
sa il implementez. 

 
21. Ce părere aveţi despre Culegerea de metode şi instrumente reieşită ca urmare a 
laboratorului?   
 
La nivel de informaţie: 
pentru ce sunt date dimensiunile de la 1 la 5? :) 
foarte tare 

Ce părere aveţi despre Culegerea de metode şi instrumente reieşită ca urmare a 
laboratorului?  La nivel de informaţie:

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

1 – foarte slab;

2 – slab;

3 – neutru;

4 – bun;

5 – foarte bun
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nu am cunostinta de aceasta culegere 
culegerea este buna, cred ca ar fi putut fi mai detaliate metodele...nu doar prezentarea 
generala...sa fie cu mai multe detalii legate de aplicabilitatea lor, poate un feedback de la 
participanti.... 
este vorba de brosurica tiparita? Daca da continutul informational prezentat este neglijabil 
(practic era prezentata doar o descriere de cateva randuri a fiecarei metode (importante 
erau exercitiile, jocurile, instrumentele, prezentare teorie etc) 
 

La nivel de utilitate: 
poate fi folosita.. 
aplicabilitatea de catre alte pers care nu au participat  este ff redusa 

La nivel de promovare/accesibilitate: 
lumea vrea..hartie...pe suport de hartie 
degeaba le dau linkul.. 
m-au chelit de brosuri.. 
nu mai am niciuna 
 
La nivel de design: 
Rulz! 
as fi pus niste poze mai sugestive...dar arata bine oricum 

22. Cum vi s-ar părea cel mai util să se desfășoare următoarea ediţie a laboratorului 
de educaţie nonformală? (tematici, loc de desfăşurare, număr de participanţi etc.) 
 
tematici: metode noi; loc: la munteparticipanti: grupe de cate 15 
tematici noi, loc la fel de frumos, acelasi numar de participanti 
tematici: aceleasi si altele propuse de traineri. as include si o tema cadru care sa 
prelucreze putin tema in sine (educatie nonformala) - ar putea include subiecte de gen: 
intelegerea stilurilor de invatare adulti / copii, intelegerea dinamicii grupurilor, 
concepte legate de design si evaluarea activitatilor implementate. 
locatie: de genul Portita - sa ii scoti din mediul lor.  
nr. participanti: recomand sa fie alocat astfel incat sa poti participa la TOATE 

La nivel de utilitate: 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

1 – foarte slab;

2 – slab;

3 – neutru;

4 – bun;

5 – foarte bun

La nivel de promovare/accesibilitate: 

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

1 – foarte slab;

2 – slab;

3 – neutru;

4 – bun;

5 – foarte bun

La nivel de design: 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

1 – foarte slab;

2 – slab;

3 – neutru;

4 – bun;

5 – foarte bun
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metodele. din pacate tare rau mi-a parut ca sesiunile se desfasurau in paralel. inteleg si 
factorul timp si oricum pentru mine va exista oricum o experienta viitoare, insa a fost 
frustrant :) 
Gura Portitei este un loc fenomenal si e perfect pentru asta. Proiectele prezentate au 
fost interesante. Ar fi bine ca toata lumea sa participe la toate proiectele, sa nu existe 
competitie intre proiecte. In fiecare zi sa se prezinte cateva organizatii si la final sa 
cunoastem toate organizatiile. 
2 serii, maxim 25 participanti 
locatia a fost excelenta. Tematicile au fost foarte utile si multe dintre ele necunoscute 
pt mine. Daca la urmatoarea intalnire ar aparea metode noi, ar fi excelente. Nu am 
reusit sa fiu prezent fizic la toate sesiunile de prezentare. 
ca tematici activitati pentru tineri cu oportunitati reduse, promovarea tinerilor cu 
oportunitati reduse mai ales ca suntem in anul combaterii saraciei si a excluderii 
sociale. 
ca loc de desfasurare Gura Portitei este un loc perfect, ideal. 
ca numar de participanti max 30 de persoane. 
la fel. 
toata lumea sa reuseasca SA PARTICIPE LA TOATE ATELIERELE 
la fel..tot portita..acelasi nr de formatori si participanti 
tematica: poate sa fie reluate metodele implementate deja ca urmare laboratorului si sa 
fie aprofundate/studiate, integrat feed-back-ul, un loc fara prea multe tentatii extra curs, 
grup numeros (50) persoane, dar mai cu seama format din reprezentanti ong care pot 
dezvolta proiecte in numele organizatiei, pot face intelegeri de parteneriat si mai putin 
voluntari. 
sa se aprofundeze metodele care au avut succes, loc de desfasurare, la fel de 
nonformal!!!!! 
in speta, orice metode de educatie nonformala, undeva la munte; cat mai multi 
participanti 
ca si metode, cred ca ar trebui sa existe o selectie mai amanuntita un pic...si sa se faca 
distinctia intre metode si tehnici/instrumente, pentru ca nu toate au fost metode...ca si 
locatie, poate ceva mai accesibil si cu mai putin tantari :)...numarul de participanti cred 
ca a fost ok.... 
locatia si perioada in care s-a desfasurat prima editie a laboratorului a fost foarte 
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potrivita pentru scopul cursului. Privelistea si faptul ca te izola de oras au constribuit la 
bunul mers la cursului. Cu alte cuvinte propun sa se desfasoare in acelasi loc, sa se 
prezinte alte metode nonformale, dar folosita aceeasi organizare. 
in mod categoric acelasi loc de desfasurare. Consider ca numarul de participanti a fost 
adecvat, poate totusi o filtrare mai atenta a trainerilor. Consider ca unele teme puteau fi 
abordate mai interesant si prezentate altfel. 
similar Portita, un timp mai mare pus la dispozitie pentru o metoda in parte. Toti 
participantii sa participe la toate "metodele". 
sa fie mai mult timp pentru fiecare metoda asta in functie si de complexitatea 
metodelor..unele sunt mai usor de prezentat si aplicat altele necesita mai mult timp sa 
fie intelese la nivel personal si aplicate 
-30-40 de participanti, locatia a fost de vis, ar putea ramane, daca nu sa se faca intr-o 
locatie la fel 
Gura Portitei, mai mult timp si mai multi formatori. mai putini participanti in total ca sa 
fie grupul mai unit. tematici nu stiu ce sa spun. 
ar putea sa fie cat mai multi participanti din cat mai multe medii si categorii de varsta. 
La gura portitei desigur. tematici : cautarea copilului din comunitate si din noi. 

 
23. Cum credeţi că poate Agenţia Naţională să urmărească efectele evenimentului pe 
o durată mai lungă şi cum se poate aceasta implica în activităţile de follow-up? 
 
prin pastrarea legaturilor pe baza unui acord de parteneriat cu participantii 
mai multa activitate in afara internetului 
chestionare de genul asta; raportari dedicate educatiei nonformale pe proiectele 
implementate sau raportare anuala a acestor elemente din partea organizatiilor 
aplicante; urmarire de catre voi a proiectelor implementate; on-site evaluation - mergeti 
si vedeti cum se implementeaza, prin sondaj :) 
prin intalniri periodice. Faceti evenimente care sa ii atraga pe toti participantii, macar 
pentru o zi. O conferinta pe finantare sau pe alt subiect (de exemplu o metoda de 
educatie nonfomala), o iesire la munte sau la mare. Ceva care periodic sa strang 
oamenii. Groupul de pe yahoo e o metoda destul de buna 
trimitand astfel de chestionare catre participanti si catre ONG-urile participante 
cu un chestionar similar la intervale de timp. 
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evaluarea impactului asupra beneficiarilor cu diferite chestionare, organizand seminarii 
de prezentare a bunelor practici cu metodele aplicate de organizatii. 
pur si simplu prin initiative ca aceasta, de a contacta participantii si a vedea in ce faza 
sunt cu implementarea. Mi se pare cea mai buna metoda. 
venind direct in asociatii 
habar nu am 
chestionare de elul celui pe care-l completam acum, alte materiale on-line de expediat 
dupa desfasurarea evenimentelor care implica aplicarea metodelor nonfrmale, selctia 
riguroasa a participantilor (voluntarii sunt beneficiari mobili si mai greu de monitorizat 
in pribinta raportarii) 
sa se realizeze o platforma online de informare si schimb de idei intre organizatiile 
participante. 
site/blog care sa cuprinda: baza de date a participantilor/asociatiilor (mai ales a 
trainerilor), pentru a se realiza cooperarea in proiecte tangente. a prezentarii 
evenimentului (cu atasarea chestionarellor), a prezentarii metodelor de educatie 
nonformala + contactele trainerilor, forum etc. prin activitatea de mediere de catre 
Agentie a proiectelor initiate, indirect luandu-se cunostiinta de aceste evenimente. 
cred ca o idee ar fi conditionarea participantilor ca dupa laborator sa organizeze o 
sesiune de diseminare a informatiilor...in care sa prezinte o parte din metode (cele 
retinute mai bine si la care au participat)... 
prin chestionari periodice (asemenea acestui chestionar) si prin propunerea de mai 
multe oportunitati de colaborare. 
numirea unor lideri informali si creearea din timpul laboratorului a unor cercuri de 
interese cu scopului unor intalniri viitoare. Cred ca trebuie accentuata si evaluata mult 
mai atent partea aceasta de sustenabilitate si fezabilitate. 
participantii pot face sesiuni de lucru cand se intorc in orasele lor cu ceea ce au invatat; 
cate un feedback dupa utilizarea metodelor in anumite proiecte sau dezv de noi proiecte 
initiative; organizare de evenimente publice sau campanii in licee si fac pe tema NFE si 
folosirea in realizarea lor a celor prezenti la laborator 
folosind echipe restranse de 4-5 oameni, cu care sa tina o legatura stransa 
sa refaca mai multe editii cu aceeasi participanti 
cred ca ar fi necesar ca agentia natioonala sa se implice mai mult si sa nu piarda 
contactul cu beneficiarii (formatori si formati). adica sa initieze mai multe proiecte cu 
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cei care au participat. 
 
24. Pentru alte comentarii aici este timpul şi locul! 
 
coafura rezista!:) 
help people open their minds 
multumim! va pup pe toti si pe curand! :) 
mult succes pentru editia din 2010! 
laboratorul de educatie nonformala la Gura Portitei a fost o experienta de neuitat si as 
dori sa particip si la urmatoarea editie a laboratorului de educatie nonformala. 
am invatat foarte multe la acest laborator! Felicitari! 
mai vreau odata 
parerea mea este ca trebuie sa devina o traditie..A fost un eveniment de impact, lumea a 
plecat vrajita, trebuie ..si editia a 2-a ..si a 3-a .. 
nu va lasati!! 
asteptam cu interes o continuare. 
sa reusiti editii la fel de extraordinare ca cea de la Portita. sa ramineti aceeasi echipa de 
formidabili. 
programul ar trebui facut astfel incat sa nu se suprapuna prea multe metode...pentru ca 
nu s-a putut participa la toate...mai ales la cele de acelasi tip... 
a fost o experienta de neuitat si va doresc cat mai multe editii. As putea participa si la 
viitoarele editii??? 
Great job guys! :-) 
activitati cat mai diverse si cat mai interesante, o locatie de vis si oameni cu multa 
speranta....si va fi totul ok;) 

 


