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Denumirea evenimentului: Laboratorul de Educaţie Nonformală, ediţia 2010 
 
Perioada evenimentului: 27 iunie – 4 iulie 2010 
 
Locaţia evenimentului: Gura Portiţei, judeţul Tulcea 
 
Număr de personae resursă: 14, Număr de participanţi:  42  
 
Organizator:  Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale prin programul Tineret în Acţiune 
 
Date de contact: Calea Şerban Vodă 133, sct 3, Bucureşti, 040205 
 
Email:  agentie@anpcdefp.ro, Website: www.anpcdefp.ro, www.llp-ro.ro, www.tinact.ro  
 
 
Organizaţii participante:  Centrul de Resurse pentru Comunitate, Centrul de Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere Antidrog Satu Mare, Asociaţia Culturală Z.A.M, Asociaţia familiilor şi copiilor 

infectaţi hiv\sida ”O rază de lumină”, Centrul Europe Direct Botoşani, Colegiul Naţional ,,Mircea 

cel Bătrân” Constanţa, Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Baroul Timiş 2008, Asociaţia ARIA, 

Asociaţia Mysotis România, Asociaţia de Tineret Ecotim, Asociaţia Kolping Moldova, Asociaţia 

TONAL, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate, Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Potenţialului Uman - OMNIMIND, Organizaţia Salvaţi Copiii România, Fundaţia Principesa 

Margareta a României, Centrul de Resurse pentru organizaţiile nonprofit din Oltenia – CRONO, 

Asociaţia Română Anti SIDA filiala Iaşi, TVRCultural, Asociaţia Tinerilor Rromi Vâlcea, 

Alternativa Socială şi Capital Uman - A.S.C.U., Liceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj(LDV), 

AIESEC Craiova, Societatea Studenţilor Europenişti, Asociaţia Eco Rodna, Asociaţia Şansa 

Romani, Asociaţia YMCA Baia Mare, Asociaţia Alternative Sociale, Asociaţia Babel Education, 

Asociaţia Rom pentru Rom, Lume Bună, Fundaţia pentru Tineret Buzău, Asociaţia Sprijinirea 

Integrării Sociale, A.S.I.S., Fundaţia Muncii Hunedoara, Organizaţia Naţională “Cercetaşii 

României”, Federaţia Forumul Donatorilor din România, Penitenciarul Bacău, Fundaţia Noi 

Orizonturi, Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Sociale, Asociaţia Epsilon III, Asociaţia 

Andreea, Asociaţia Partner pentru Tine, OPAC, ARCS, Asociaţia CREATIV, Asociaţia Centrul 

de Dezvoltare SMART, Universcons Buzău, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, 

Teatrul Fără Frontiere, Asociaţia Vasiliada, CeRe, ART Fusion. 

Descriere generală a evenimentului 
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Acest eveniment organizat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale prin programul Tineret în Acţiune a avut ca scop promovarea 

educaţiei nonformale prin metode inovative pentru a creşte calitatea proiectelor de tineret. 

În cadrul acestui eveniment ne-am propus să experimentăm metode de învăţare în context 

nonformal pentru a creşte vizibilitatea acestor metode în cadrul proiectelor de tineret, pentru a 

oferi o platformă pentru schimb de bune practici şi pentru a crea un cadru de desfăşurare şi 

dezvoltare ulterioară a acestor metode. 

Modalitatea în care s-au întâmplat lucrurile în cadrul laboratorului a fost simplă: a existat o 

selecţie iniţială pentru persoane resursă care aveau de propus anumite metode de învăţare în 

context nonformal care să fie experimentate şi preluate de către alte persoane selectate ca 

participanţi şi care nu cunoşteau aşa de bine acest context al metodologiei învăţării nonformale, 

participanţi care lucrează în organizaţii cu şi pentru tineri, care sunt “susceptibili de a prinde 

repede “virusul” acestor metode. 

Metodele de învăţare în context nonformal care au fost selectate au urmărit să fie metode de 

învăţare nonformală generale, dar care pot fi aplicate şi în lucrul cu tinerii cu oportunităţi reduse, 

să fie metode de învăţare nonformală cu caracter participativ, să fie metode de învăţare 

nonformală cu caracter experienţial, care să aibă obiective de învăţare clare, să fie active, creative 

şi interactive, să aibă un caracter inovativ (nu fac parte din categoria “metode clasice”) şi să aibă 

un grad de aplicabilitate mare în sensul în care după eveniment, cei care au intrat în contact cu 

metoda să poată să fie capabili să o replice în comunităţile lor. 

Persoanele resursă avute în vedere pentru acest eveniment trebuiau să implementeze metode 

aplicabile de învăţare nonformală şi să fie capabile să le transmită uşor şi eficient şi altor 

personae, să fie dispuse să participe activ în cadrul laboratorului, să fie dispuse să ajungă cu o zi 

mai devreme la faţa locului, să provină din diferite colţuri ale ţări şi să reprezinte diferite 

organizaţii. 

Participanţii căutaţi pentru acest eveniment trebuiau să fie motivaţi şi deschişi la a experimenta 

noi metode de învăţare nonformală; să fie implicaţi (activ) în organizaţii şi proiecte cu şi pentru 

tineri, să aibă capacitate de diseminare şi de lucru în reţea; să fie dispuşi să fructifice experienţele 

din cadrul laboratorului pe termen lung şi să fie dispuse să participe activ pe întreaga perioada a 

laboratorului, să provină din diferite colţuri ale ţări şi să reprezinte diferite organizaţii. 

Introducere 
 



Laboratorul de Educaţie Nonformală, Gura Portiţei, 2010 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte aplicaţiile primite atât pentru personae resursă cât şi pentru participanţi, 

situaţia a stat astfel: au fost primite în total 323 de aplicaţii, dintre care 55 pentru personae resursă 

şi 268 pentru participanţi. Dintre aceste aplicaţii 14 au fost selectate pentru personae resursă şi 40 

pentru participanţi.  

Ca răspândire geografică, cea mai mare parte a aplicaţiilor au venit din Bucureşti (22% - 72 de 

aplicaţii), Cluj (11% - 36 de aplicaţii) şi Iaşi (8% - 26 de aplicaţii).  

După aceste judeţe urmează Constanţa (5% - 15 aplicaţii), Prahova şi Timiş (4% - 14 aplicaţii), 

Bacău, Galaţi şi Tulcea (3% - 10 aplicaţii).  

În jur de 6 – 8 aplicaţii (2%) au venit din judeţele Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, 

Dolj, Hunedoara, Suceava, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.  

Celălalte judeţe rămase au avut în jur de 2 – 4 aplicaţii (1%) iar din judeţele Covasna şi Harghita 

nu s-a primit nici o aplicaţie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date generale despre eveniment  
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Alba Arad Arges Bacau
Bihor Bistrita - Nasaud Botosani Brasov
Braila Bucuresti Buzau Caras - Severin
Calarasi Cluj Constanta Covasna
Dambovita Dolj Galati Giurgiu
Gorj Harghita Hunedoara Ialomita
Iasi llfov Maramures Mehedinti
Mures Neamt Olt Prahova
Satu Mare Salaj Sibiu Suceava
Teleorman Timis Tulcea Vaslui
Valcea Vrancea
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Localităţile de proveninenţă ale organizaţiilor din care persoanele resursă şi/sau participanţii care 

au aplicat la eveniment au fost în mare parte reşedinţele de judeţ (în jur de 50%), restul fiind în 

mare parte oraşe mici şi mijlocii. Organizaţiile aplicante provin din aproximativ 100 de oraşe 

reşedinţe de judeţ, oraşe mici şi mijlocii şi mediul rural din Romania. Ponderea urban/rural de 

provenineţă a organizaţiilor care au aplicat la eveniment a fost de 80/20.   

Deşi multe din aplicaţiile primite au avut mai mult de o persoană care să provină de la aceeaşi 

organizaţie, numărul organizaţiilor din partea cărora s-au primit aplicaţii pentru eveniment a fost 

în jur de 250.  

La nivel de participanţi şi persoane resursă prezente la laborator lucrurile au stat în felul următor : 

din Bucureşti au fost 18 participanţi, în mare parte persoane resursă (9 participanţi), din Cluj 

Napoca, Craiova şi Bacău au fost câte 3 participanţi, iar din Buzău, Timişoara şi Iaşi câte 2 

participanţi. Din celălalte oraşe au fost câte un participant – Dr. Turnu Severin, Reşiţa, Satu Mare, 

Hunedoara, Deva, Braşov, Mangalia, Botoşani, Eforie Sud, Bârlad, Slatina, Tulcea, Olăneşti, 

Năsăud, Tg. Frumos, Baia Mare, Panciu.  

La nivel naţional, eveniment a adus participanţi din 23 de judeţe, deci un pic mai mult de jumătate 

din totalul de judeţe (55% judeţe acoperite).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizibilitate – la nivel pre şi post eveniment a fost după cum urmază : 

- pe listele de discuţii – marea parte a comunicării şi a promovării acestui eveniment s-a 

desfăşurat online, în special pe grupuri de discuţii (în jur de 100 de astfel de grupuri) ; 



Laboratorul de Educaţie Nonformală, Gura Portiţei, 2010 

- pe facebook, loc în care s-a creat o pagină a evenimentului, au fost invitate aproximativ 2000 de 

persoane, dintre care 572 nu şi-au exprimat nici o opţiune de participare sau neparticipare, restul 

exprimându-şi o părere (fie particip, fie e posibil să particip fie nu particip) 

- pe forumul de pe site-ul Agenţiei - www.anpcdefp.ro - cele două topicuri despre eveniment au 

avut in total 309 vizualizări pe perioada evenimentului 

- pe site-ul programului – www.tinact.ro  

- pe blogul evenimentului – http://nonformalii.wordpress.com au fost aproximativ 16000 de 

vizualizări unice în patru luni (aprilie – iulie), cu o medie de 130 de vizualizări pe zi.  

- online s-au putut observa apariţii pe principalele medii de diseminare a informaţiilor în cadrul 

ONG-urilor (ştiriong, formare.info, infoong, lumebună, româniapozitivă, resurse-tineret) cât 

şi informaţia preluată pe diverse siteuri şi bloguri personale; de asemenea au fost postate 

comunicate de presă care au fost preluate de câteva dintre publicaţiile online (ziare.com, 

evenimentul zilei) 

- la nivel de presă scrisă, radio şi TV nu au fost realizate statistici 

 

Câteva din articolele şi apariţiile online despre laborator: 

http://www.formare.info/formare/articol/laboratorul-de-educatie-nonformala-gura-portitei-jud-
tulcea-28-iunie-4-iulie-2010-1.html  
 
http://www.stiriong.ro/pagini/anpcdefp-laboratorul-de-educatie-nonfor.php 
 
http://startub.unibuc.ro/laboratorul-de-educatie-non-formala-%E2%80%93-editia-2010/ 
 
http://www.romaniapozitiva.ro/educatie/laboratorul-de-educatie-nonformala-28-iunie-4-iulie-
2010/ 
 
http://www.resurse-tineret.ro/index.php/laboratorul-de-educatie-nonformala.html 
 
http://www.info-ziare.ro/locale/stiri-din-braila/laborator-de-educatie-nonformala.html 
 
http://www.evenimentul.ro/rss_article/laborator-de-educatie-nonformala.html 
 
http://www.hr-romania.ro/comunitate/articole/evenimente/laboratorul-de-educatie-nonformala-
gura-portitei-jud-tulcea-.html 
 
http://www.ziare.com/focsani/educatie/laborator-de-instruire-nonformala-a-tinerilor-1382019 
 
http://www.niuzer.ro/Valcea/Laboratorul-de-educatie-nonconformala-1012637.html 
 
http://www.ziare.com/suceava/educatie/laborator-de-educatie-nonformala-1385137 
 
http://www.infoong.ro/index.php/Stiri/Laboratorul-de-educatie-nonformala.htm  
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Programul Laboratorului de educaţie nonformală a fost astfel conceput încât să faciliteze o cât 

mai bună experienţă de învăţare nonformală. Astfel, programul a arătat în următorul fel: 

 
Mar ţi, 29 iunie 2010 

8.00 - 9.00 - mic dejun 

9.30 - 11.00 - sesiune I 

9.30 - 10.00 - cunoaştere în plen 

10.00 - 11.00 - calup 1,2 

11.00 - 11.30 - pauză de cafea 

11.30 - 13.00 - sesiune II 

11.30 - 13.00 - calup 3, 4, 5 

13.00 - 15.00 - prânz 

15.00 - 16.30 - sesiune III 

15.00 - 15.30 - concluzii sesiuni I şi II  

15.30 - 16.30 - grupuri de lucru partea 1 

16.30 - 17.00 - pauză de cafea 

17.00 – 18.30 – sesiune IV 

17.00 - 18.00 - grupuri de lucru partea 2 

18.00 - 18.30 - animaţie stradală 

18.30 - 19.00 - evaluarea zilei  

19.00 - 20.00 - cina 

de la 21.00 - activităţi de seară 

 

În prima zi a laboratorului au fost prezentate cinci metode de învâţare în context nonformal: 

cafeneaua publică, photovoice, biblioteca vie, open space şi metoda SMART. Acestea au fost 

prezentate în prima parte a zilei de către cele cinci persoane resursă către toţi participanţii separat 

în cinci calupuri a câte 30 de minute (carusel), iar în cea de-a doua parte a zilei fiecare dintre 

participanţi a avut ocazia de a alege şi de a se înscrie la câte un atelier dedicat fiecărei metode în 

parte, atelier în care în primul rand s-a aprofundat discuţia despre metoda respectivă şi în al doilea 

rand s-a pregătit punerea în aplicare a metodei. După terminarea atelierelor şi înainte de evaluarea 

zilei a fost prezentată în plen, pentru toată lumea, metoda animaţiei stradale.     

 

Miercuri 30 iunie 2010

8.00 - 9.00 - micul dejun 

9.30 - 11.00 - sesiune I  

11.00 - 11.30 - pauză de cafea 

11.30 - 13.00 - sesiune II  

13.00 - 15.00 - prânz 

15.00 - 16.30 - sesiune III  

16.30 - 17.00 - pauză de cafea 

17.00 - 18.30 - performing teatru labirint 

18.30 - 19.00 - evaluarea zilei 

19.00 - 20.00 - cina 

de la 21.00 - activităţi de seară 

Programul evenimentului 
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În cea de-a doua zi a evenimentului au fost experimentate trei metode de învăţare în context 

nonformal - teatrul labirint, teatrul forum şi improvizaţia. Modalitatea a fost mult mai simplă, în 

sensul în care toţi participanţii au fost împărţiţi încă de la începutul zilei în trei grupe care au 

lucrat în paralel pe toată perioada zilei. La sfârşitul zilei grupa care a lucrat pentru metoda 

teatrului labirint a prezentat rezultatul atelierului din ziua respectivă. 

 

Joi, 1 iulie 2010 

8.00 - 9.00 - micul dejun 

Prima parte a zilei a fost liberă 

13.00 - 15.00 - prânz 

15.00 - 16.30 - sesiune I  

16.30 - 17.00 - pauză de cafea 

17.00 - 18.30 - sesiune II  

18.30 - 19.00 - evaluarea zilei 

19.00 - 20.00 - cina 

de la 21.00 - activităţi de seară 

 

În prima parte a celei de-a treia zile de laborator a existat un timp liber pentru toţi participanţii, 

programul reluându-se după amiază, când, în cele două sesiuni planificate, participanţii au fost 

împărţiţi în cinci grupuri care au lucrat în paralel la cinci metode de învăţare în context 

nonformal: green drama, inside outside, ready-mades, animaţie socio-educativă şi circ adaptat.  

 

Vineri, 2 iulie 2010 

8.00 - 9.00 - micul dejun 

9.30 - 11.00 -  performing cafenea publică 

11.00 - 11.30 - pauză de cafea 

11.30 - 13.00 - performing improvizaţie  

13.00 - 15.00 - prânz 

15.00 - 16.30 - performing teatru forum 

16.30 - 17.00 - pauză de cafea 

17.00 - 18.30 - performing living library 

18.30 - 19.00 -  evaluarea zilei 

19.00 - 20.00 - cina 

de la 21.00 - activităţi de seară 

 

Ziua de vineri a fost rezervată exclusiv prezentărilor de metode, prezentări carea u fost realizate în 

atelierele desfăşurate în prima zi a laboratorului. Astfel în prima parte a zilei s-au desfăşurat 

cafeneaua publică şi reprezentaţia de improvizaţie iar în a doua parte a zilei a fost prezentată piesa 

de teatru forum şi s-a desfăşurat biblioteca vie.  

Seara, grupa care a lucrat la atelierul de circ adaptat a prezentat pentru toată lumea rezultatele 

atelierului. 
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Sâmbătă, 3 iulie 2010 

8.00 - 9.00 - micul dejun 

9.30 - 11.00 - open space 

11.00 - 11.30 - pauză de cafea 

11.30 - 13.00 - sesiune de followup 1 

13.00 - 15.00 - prânz 

15.00 - 16.30 - sesiune de followup 2 

16.30 - 17.00 - pauză de cafea 

17.00 - 18.30 -  evaluare finala 

18.30 - 19.00 - timp liber 

19.00 - 20.00 - cina 

de la 21.00 - activităţi de seară 

 

Penultima zi a evenimentului de la Gura Portiţei a fost dedicată unei sesiuni de open space în care 

participanţii şi-au constuit idei şi ini ţiative de continuare şi multiplicare a experienţei şi metodelor 

prezentate în cadrul laboratorului, zi încheiată cu evaluarea finală. 

Seara a fost organizat flashmob-ul “Astăzi este o zi bună pentru nonformal“, la care au participat 

o mare parte dintre cei prezenţi la laborator.  

 

Dumincă, 4 iulie 2010 

9.00 - 10.00 - micul dejun 

10.00 - plecare 
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Metodele de învăţare în context nonformal propuse în cadrul celei de-a doua ediţii a Laboratorului 

de Educaţie Nonformală au fost în număr de 14 – photovoice, cafeneaua publică, biblioteca vie, 

open space, metoda SMART, animaţia stradală, teatrul labirint, teatrul forum, improvizaţie, circ 

adaptat, animaţie socio-educativă, Green Drama, metoda Inside Outside şi Readymades. În plus 

faţă de aceste metode s-a experimentat şi metoda flashmob. Descrieri pe larg ale acestor metode 

se vor regăsii în broşura de diseminare a rezultatelor proiectului, în cadrul prezentului raport fiind 

prezentate pe scurt.  

 

Photovoice 

… este o metodă folosită pentru cei care au cel mai puţin curaj şi pricepere de a se impune şi de a 

solicita „revendicări” publice. În aceste condiţii, fotografii pot fi: romii, grupuri etnice minoritare; 

refugiaţii; copiii străzii; oameni cu dizabilităţi fizice, psihice şi motorii; femeile abuzate; 

prostituatele; copii exploataţi; tineri şi adulţi sinistraţi… 

 

Cafeneaua Publică 

… se organizeză într-un spaţiu cât mai asemănător unei cafenele, sau chiar într-o cafenea. 

Atmosfera relaxată a unei cafenele stimulează gândirea liberă şi creatoare, implicarea în dialog a 

tuturor participanţilor, chiar şi a celor mai timizi… posibilitatea de a interacţiona cu toţi aceştia şi 

generarea de idei noi sunt avantaje evidente ale folosirii metodei…  

 

Biblioteca Vie (Living Library)  

… funcţionează ca o bibliotecă obişnuită, cititorii vin şi împrumută cărţi pentru o perioadă 

limitată de timp, după ce citesc cărţile, le returnează în bibliotecă, şi dacă vor, pot să mai 

împrumute o carte; singura diferenţă fiind: cărţile sunt fiinţe umane care intră într-un dialog 

personal cu cititorul… 

 

Open Space Technology 

… presupune crearea de către participanţi a propriei lor conferinţe. Metoda este utilă în aproape 

orice context, de la discuţii libere pe subiecte de interes, împărtăşirea mai multor perspective şi 

Metode de învăţare în context nonformal 
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experienţe sau aprofundarea anumitor teme până la un proces finalizat prin definirea direcţiilor 

strategice, viziunea asupra viitorului… 

 

Metoda SMART 

… este o combinaţie de participare online şi offline, ce are ca scop implicarea cetăţenilor în 

furnizarea de soluţii valoroase, fezabile şi sustenabile la problemele de interes public. Metoda le 

permite tinerilor să semnaleze orice fel de problemă de interes public la care doresc să se găsească 

o soluţie şi care ulterior să fie pusă în practică de către autorităţi… 

 

Animaţie Stradală  

… constă în practicarea unor tehnici de animare a grupurilor prin folosirea unor elemente de 

jonglat şi de mânuire a poi-urilor (printre altele). Această metodă este puternic vizuală, în sensul 

că atrage foarte repede atenţia iar mesajele dorite se pot transmite cu mai multă uşurinţă.… 

 

Teatrul Forum  

… teatrul celor opresaţi implică un spectator ce primeşte locul actorului şi care invadează 

personajul şi scena. Acesta va ocupa spaţiul şi va oferi soluţii. Făcând aceasta, spect-actorul, va 

realiza conştient un act responsabil, scena fiind o reprezentaţie îmbinată a realităţii şi a ficţiunii… 

 

Teatrul Labirint  

… o metodă performativă participativă care presupune implicarea directă a spectatorului în 

experienţa propusă, prin parcurgerea unui traseu alcătuit dintr-o succesiune de momente 

dezvoltate în general pe o anumită temă. Este un proces interactiv care produce o schimbare în 

modul de reprezentare a realităţii şi de percepţie a propriei persoane…  

 

Improviza ţia 

… ajută participanţii să-şi dezvolte spontaneitatea, imaginaţia, intuiţia şi flexibilitatea, să 

gândească pozitiv, să capete încredere în ei înşişi şi să-şi consolideze relaţiile cu cei din jur. Toate 

acestea se petrec într-un mediu distractiv, lipsit de concurenţă, în care fiecare îşi poate explora 

latura artistică… 

 

Circ (adaptat) 

… se adresează participantului pe trei planuri: cap – informaţii teoretice care trebuie reţinute în 

primă fază, corp – mişcarea propriu-zisă coordonată pe baza informaţiilor primite, suflet – ceea ce 
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transmiţi cu ajutorul aptitudinilor dobândite, atitudinea creativă la care se face apel prin 

intermediul spiritului artistic cultivat… 

 

Animaţia socio-educativă 

…permite corectarea într-o manieră lejeră a anumitor carenţe, fiind ca şi tip de intervenţie un fel 

de asistent cultural care completează lipsurile formării şi educării, readaptând inadapatabilităţile şi 

integrându-i pe cei neintegraţi şi marginalizaţi, reducând într-o anumită măsură aşa-zisele 

“deficienţe sau handicapuri culturale”… 

 

Green Drama 

… o metodă care implică pe fiecare în parte. Nu performanţa teatrală se află pe primul loc ci 

lucrul în echipă, parteneriatul activ, experienţa personală. Învăţarea experienţială prin intermediul 

acestei metode se bazează pe cunoştinţele şi experienţele anterioare ale partenerilor… 

 

Metoda de (auto)reglare prin dans (INSIDE – OUTSIDE) 

…învăţarea şi exersarea unor suite ritmice de paşi de dans stimulează şi energizează întregul 

sistem format din corp, minte şi emoţii… dansul creează corpuri mai puternice, care au o 

coordonare mai bună, care sunt mai disciplinate şi care îşi pot exprima individualitatea cu o 

uşurinţă mai mare… 

 

Readymades 

…este un excelent ‘spărgător de gheaţă’ în grupuri de o diversitate nedefinită dar cu un interes 

comun, fie că e vorba de hobby-ul unor IT-işti sau de un succint jam-session în cazul creatorilor 

maturi… existenţa unui produs finit într-un interval de timp exagerat de scurt este, în sine, un 

factor încurajator… 

 

Flasmob 

... un flashmob este un eveniment social, manifestat printr-un grup mare de oameni care se adună 

brusc într-un loc public, face ceva neobişnuit care să atragă atenţie pentru o scurtă perioadă de 

timp, apoi se dispersează rapid, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat...  
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În ultima zi a evenimentului de la Gura Portiţei s-a realizat o sesiune amplă de continuare şi 

multiplicare a informaţiei şi experienţei dobândite în cadrul evenimentului prin intermediul unei 

sesiuni de open space. Ziua a încput de fapt cu o expoziţie de photovoice, rezultat al atelierului cu 

acelaşi nume care s-a derulat la începutul sâptămânii.  

Sesiunea de open space a avut mai multe topicuri de discuţie.  

 

Astfel, unul din grupurile de discuţii a abordat aspecte care ar putea fi realizate ca urmare a 

laboratorului, utilizând experienţele personaelor prezente la eveniment. La nivel individual 

participanţii de la laborator pot, în primul rând, să facă o selecţie personală pe bază de interese vis 

a vis de metodele de învăţare în context nonformal, de posibili parteneri în viitoare proiecte prin 

contact direct cu persoanele interesate şi prin folosirea persoanelor resursă în aceste proiecte. 

Pentru viitoare iniţiative o comunicare eficientă este esenţială astfel se pot folosii mediile online 

cum ar fi facebook, messenger, twitter etc, iar promovarea proiectelor se poate face pe 

www.tinact.ro. La nivel de grup ar putea să existe o listă de contacte a tuturor participanţilor plus 

o listă de discuţii yahoogroups – se poate ultiza platfomra care există deja sau/şi se poate crea o 

platformă nouă Portiţa 2010, unde se pot împărtăşi şi încărca metode, resurse, CV-uri, iidei 

commune de proiecte, se pot programa întâlniri, se pot face invitaţii la evenimente. 

 

O tematică propusă spre discuţie a fost dezvoltarea abilităţilor de viaţă prin metode nonformale. 

Astfel în cadrul acestei discuţii s-au identificat care dintre metodele de învăţare în context 

nonformal pot să contribuie la dezvoltarea câtorva abilităţi de viaţă:  

Autocunoaştere – Teatrul Labirint, Inside Outside 

Comunicare – Teatrul Labirint, Teatrul Forum, Improvizaţia, Inside Outside, Animaţia Socio-

Educativă 

Ascultare activă – Cafeneaua Publică, Open Space 

Empatie – Teatrul Labirint, Photovoice 

Încredere în sine – Teatrul Labirint, Teatrul Forum, Improvizaţia, Inside Outside, Animaţia 

Socio-Educativă, Cafeneaua Publică 

Încredere în ceilalţi – Animaţia Socio-Educativă, Readymades 

Continuare şi efect de multiplicare 
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Lucrul în echipă – Inside Outside, Teatrul Labirint, Photovoice, Biblioteca vie, Animaţia Socio-

Educativă, Readymades 

Rezolvarea de probleme – Readymades, Teatrul Forum, Open Space, Cafeneaua Publică, metoda 

SMART, Photovoice, Green Drama 

Managementul timpului – Readymades 

Managementul stresului – Inside Outside, Teatrul Labirint, I 

Stil de viaţă sănătos – Inside Outside, Circ Adaptat, Animaţia Socio-Educativă, Animaţie 

Stradală, Green Drama 

Voluntariat – toate metodele de învăşare în context nonformal 

 

Câteva proiecte de viitor care ar putea să includă metode de învăţare în context nonformal ar fi, 

printre altele,  realizarea unui parteneriat în vederea organizării unui festival care să includă 

teatrul labirint, inside outside, improvizaţie,  implementarea metodei SMART la nivel local plus 

coordonare a platformei, constituirea unei reţele, proiecte depuse în cadrul programului Tineret în 

Acţiune, un festival de teatru nonformal, proiect care să implice vârstinicii singuri şi tinerii prin 

bibleotecă vie şi/sau improvizaţie, proiect care să ajute la dezvoltarea abilităţilor de viaţă (dans şi 

improvizaţie), alte parteneriate cu ONG-uri din România. Pentru toate aceste idei de proiecte şi 

iniţiative se vor necesita întâlniri perioadice. Tot la nivel de proiecte, o idee ar putea să implice 

tinerii din licee şi din consiliile locale ale tinerilor prin proiecte realizate în cadrul programului 

Tineret în Acţiune. Câteva dintre problemele cu care se confruntă acest grup ţintă ar fi lipsa de 

informare (eg. asupra voluntariatului), lipsa consilierii profesionale educaţionale etc, iar printre 

soluţii la aceste probleme se pot număra activităţile de promovare şi informare, realizarea de 

ateliere (cafenea publică, biblioteca vie, animaţie stradală etc) atât pentru elevi cât şi pentru 

profesori.  

 

O altă discuţie s-a axat pe tematica teatru labirint şi teatru forum, diferenţele şi asemănările de 

abordare a celor două metode şi modalităţi în care acestea pot fi folosite. Referitor la perioada 

propice pentru o formare în cele două metode s-a menţionat că un sunt suficiente minim două 

săptămâni pentru deprinderea acestor metode, fie prin intermediul unui modul de formare de 

formatori fie prin formarea echipei care va implementa metoda/metodele. Metodele teatru forum 

şi labirint au ca obiective principale dezbaterea/conştientizarea participanţilor şi a publicului, 

respectiv sensibilizarea lor cu privire la diverse aspecte care se translatează în cadrul pieselor. 

Metodele nu implică valenţe artisitce deosebite iar actorii nu trebuie să fie profesionişti. Durata 

unui spectacol de teatru labirint poate să fie de minim 20 min. iar de teatru forum între 20 min. şi 
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o oră. Pentru echipa de teatru labirint nu există limită de număr, pe când în cadrul echipei de 

teatru forum vor trebui implicaţi suficient de mulţi participanţi încât să nu deruteze spectatorii.  

În cadrul teatrului labirint accentul va fi pus pe sensorial, condiţiile de siguranţă ale 

participanţilor, modul de concepere a labirintului pentru grupul ţintă (dizabilităţi, copii etc). În 

ceea ce priveşte teatrul forum, accentul se va pune, printre altele, pe joker, pe seturile de reguli 

care trebuie să fie clare, pe existenţa relaţiei opresor/opresat, pe construirea de scene scurte. 

 

Câteva resurse utile: Asociaţia Epsilon III - epsilon3@gmail.com, Asociaţia ART Fusion – 

art_fusion_romania@yahoo.com, Asociaţia Vasiliada – anca.stefan@asociatiavasiliada.ro 

Augusto Boal – Jocuri pentru actori şi non actori, Adrian Jakson – Rainbow of desire, CYNEFIN, 

IWAN BRIOC, http://minotaurdefocsani.blogspot.com, http://povestesc-focsaniul.ning.com, 

www.teatruforum.ro  

 

Un alt grup de discuţii s-a concentrat pe propunerea de idei concrete de continuare a experienţei 

din cadrul laboratorului la nivel de Bucureşti şi naţional. Astfel s-au propus spre realizare 

activităţi de formare pe metode de învăţare în context nonformal la voluntarii din cadrul 

organizaţiilor, pilotarea metodelor în cadrul proiectelor proprii, prezentări ale metodelor în cadrul 

organizaţiilor, activarea foştilor participanţi la Laboratorul de Educaţie Nonformală 2009, 

implementarea metodei SMART la nivele locale, prezentare de metode la un curs de master în 

cadrul facultăţii de psihologie din Universitatea Bucureşti, publicarea de articole online cu/despre 

metodele de învăţare în context nonformal –  eg Inovaţia Socială, ICCV, revista Infoscount. O 

idée care a apărut în urma discuţiilor este de a realiza un radio nonformal. Metodele pot fi 

prezentate şi în cadrul unor activităţi deja planificate spre realizare.  

 

Concluziile finale ale discuţiilor din cadrul sesiunii de open space au fost sumarizate la sfârşitul 

zilei, ajungându-se la următoarele concluzii: realizarea unei zile / unui festival nonformal, 

realizare de microlaboratoare (eventual pe regiuni geografice) de educaţie nonformală, realizarea 

unei caravane de educaţie nonformală, organizarea săptămânii participării cetăţenilor, eveniment 

la care se vor promova şi metode de învăţare în context nonformal, o revistă online de educaţie 

nonformală, o emisiune la radio România Cultural, o emisiune la TVRCultural. Pentru realizarea 

celor mai sus menţionate este benefică o comunicare cât mai eficientă şi folosirea mediilor online 

de comunicare şi de promovare, printre altele – blogul http://nonformalii.wordpress.com, 

facebook – grupul nonformalii, grupul de discuţii nonformalii@zahoogroups.com, site-ul 

programului Tineret in Acţiune - www.tinact.ro. 
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Chestionarul de evaluare al evenimentului a fost dat participanţilor spre completare în ultima zi a 

evenimentului. Acest chestionar a urmărit în general reacţia celor prezenţi la Gura Portiţei la nivel 

de utilitate a evenimentului, aspecte logistice, metode prezentate în cadrul evenimentului şi parte 

de continuare. Chestionarul a fost completat de 50 de persoane în întregime.  

 

Astfel, cu referire la utilitatea evenimentului 94% dintre participanţi au apreciat ca foarte util 

acest Laborator, iar restul de 6% ca fiind util. Din comentariile regăsite la această întrebare se 

subliniază că experienţa trăită a fost extrem de utilă, atât laboratorul în sine cât şi relaţionarea cu 

ceilalţi participanţi, că evenimentul a fost foarte util/practic/concret, că utilitatea a fost direct 

concentrată pe rezultate, că lumea şi-a îmbogăţit cunoştinţele în ceea ce priveşte educaţia 

nonformlă, că s-au găsit o gamă largă de metode care pot fi aplicate în organizaţiile fiecărora.  

 

Referitor la locaţia aleasă pentru eveniment, situaţia este asemănătoare ca şi cea legată de utilitate 

– 94% au apreciat foarte mult locaţia aleasă şi 6% au apreciat doar bine locaţia. Din comentariile 

făcute de către participanţi reiese că locaţia a fost extraordinară, foarte bună, cea mai bună, 

inspirată.  

La această întrebare a existat şi o recomandare şi anume de a realiza excursie organizată în Delta 

Dunării 

 

Modul de organizare per ansamblu al evenimentului a fost apreciat ca fiind foarte bun de către 

76% dintre participanţi, restul de 24% dintre aceştia apreciind evenimentul ca fiind bine 

organizat. Cele mai apreciate aspecte au fost cele legate de cazare, masă, calitatea trainerilor, 

menţionându-se că s-a observat experienţa în organizare de evenimente, rigoarea, seriozitatea, 

profesionalismul, flexibilitatea, respectul pentru cei din jur şi că a fost un proces planificat 

strategic. 

S-a apreciat că zilele au fost încărcate, că unele ateliere puteau fi coordonate un pic mai bine, că 

au mai existat mici probleme organizatorice, dar per ansamblu a fost ok, însă nu s.au oferit soluţii 

pentru îmbunătăţire.  

 

Cu privire la detaliile logistice oferite înaintea laboratorului propriu zis, 68% dintre participanţi au 

apreciat ca foarte bune aceste detalii, 28% au apreciat ca acestea fiind bune iar 4% că aceste 

Evaluarea evenimentului 
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detalii au fost suficiente/satisfacătoare. Comentariile menţionează că detaliile logistice au fost 

extraordinare, foarte multe, clare, în cele mai mici detalii. De asemenea, la polul opus se apreciază 

mai utile mai multe informaţii legate de vreme şi furnizate mai devreme. 

 

Promovarea realizată pentru acest laborator a fost apreciată ca find foarte bună de către 54% 

dintre participanţi, în timp ce 28% dintre aceştia au apreciat ca bună promovarea realizată şi18% 

ca aceasta a fost suficientă/satisfacătoare. Multe dintre comentariile realizate la această întrebare 

au  reliefat faptul că nu s-a observat să existe promovare, că s-a aflat absolut întâmplător de 

laborator, că dacă nu se găseau detalii pe internet probabil nu se afla despre eveniment.  

Comentariile reliefează deasemenea că promovarea a fost foarte bună, că evenimentul a fost 

intens promovat, dovada fiind numărul mare de aplicaţii primite, că informaţia s-a găsit în şi în 

presa locală şi în cea naţională, pe site-uri, pe mail, pe newslettere, că folosirea grupurilor de 

discuţii a fost foarte eficientă.  

La această întrebare a existat şi o recomandare şi anume de a realizat promovarea şi în presa radio 

şi TV.  

 

La aprecierea generală a laboratorului 90% dintre participanţi au notat cu foarte bine laboratorul 

iar restul de 10% cu bine. Din comentariile care reies din chestionare, participanţii au apreciat ca 

fiind foarte bună idea şi că e foarte ciudat că e doar a doua ediţie şi nu s-a gândit cineva mai 

devreme la acest lucru, că laboratorul a fost excelent, util, dezvoltant, de suflet, de viaţă, că este 

un eveniment care îţi permite să simţi pulsul ONG în România mai bine ca oricare altul, că este 

100% util, organizat coerent, bine pregătit, şi cu trainineri foarte buni. 

 

Participanţii au apreciat că în urma participării la acest laborator în primul rând vor transmite 

informaţiile căpătate aici către toţi membrii asociaţiei şi le vor promova şi altor organizaţii şi vor 

implementa o parte/mai multe din metodele prezentate aici (vezi partea de metode) prin activităţi 

de de formare pe educaţie nonformală, specifice grupurilor lor ţintă, prin integrarea metodelor în 

evenimente şi traininguri specifice organizaţiilor, cu ajutorul relaţiilor stabilite în cadrul 

evenimentului, realizând prin intermediul unor viitoare parteneriate noi proiecte care să fie depuse 

în cadrul programului Tineret în Acţiune şi să folosească persoanele resursă de la laborator pentru 

a fi implementate în comunităţi şi astfel de a juca un rol important în comunitate. 

 

Mai concret, marea parte a participanţilor au menţionat că vor implementa metodele prezentate în 

cadrul laboratorului în diferite evenimente, de exemplu photovoice, green drama, teatru forum cu 
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beneficiarii organizaţiilor, cafenea publică cu ONG-uri din Deva, teatru labirint ca metodă de 

lucru în sociodramă şi psihodramă cu voluntarii fundaţiei. O parte dintre participanţi au menţionat 

că vor realiza activităţi care să includă metodele de invăţare în context nonformal în lucrul cu 

voluntarii din cadrul asociaţiilor şi cu grupul ţintă specific (persoane cu dizabilităţi). 

 

Alte iniţiative menţionate în chestionarul de evaluare au fost depunerea de proiecte în cadrul 

programului Tineret în Acţiune (în special pe acţiunile 1.1 – Schimburi de Tineri şi 1.2 – 

Iniţiative ale Tinerilor), realizarea de microlaboratoare de educaţie nonformală, caravane 

nonformale, dezvoltare de reţele, manual de educaţie nonformală, promovarea de proiecte pe 

youtube, o săptămână a participării cetăţenilor cu evenimente nonformale, cursuri de metode 

nonformale pentru profesori. A fost menţionată deasemenea şi o iniţiativă personală de a aplica ca 

voluntar în cadrul Serviciului European de Voluntariat. 

 

In mare parte aproape toate metodele au fost apreciate de către participanţi, unele mai mult decât 

altele. Astfel cele mai apreciate au fost teatrul labirint, improvizaţia, photovoice, cafeneaua 

publică şi biblioteca vie, trei sferturi dintre participanţi considerând aceste metode ca fiind foarte 

utile. Restul de metode au fost apreciate mai scăzut, însă toate metodele au primit aprecieri. Cele 

mai puţin apreciate metode care au rezultat în urma chestionarului au fost metoda SMART, Green 

Drama şi Readymades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivaţiile pentru care au fost alese metodele se pot rezuma la faptul că participanţii au 

considerat metodele interesante, utile, de impact, care implică participare activă, creativitate, 

spontaneitate, flexibilitate, că pot atrage atenţia societăţii într-o anumită direcţie şi facilitează 

comunicarea, că te pot face să te adaptezi, că se pliază foarte bine pe obiectivele organizaţiilor, că 

Care dintre metodele prezentate în cadrul laborator ului vi s-au 
părut cele mai pu ţin interesante/de impact?
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sunt cele mai potrivite pentru grupul ţintă al organizaţiilor prezente, că sunt aplicabile cu uşurinţă 

în medii diverse, sunt permisive şi plăcute.  

 

Dintre metodele care au fost considerate cele cu mai puţin impact sau cele mai puţin interesante 

au fost Green Drama – 38% şi Metoda SMART – 19%. Restul metodelor au fost considerate puţin 

intersante într-o marjă de 0 – 7 %. Motivaţiile principale pentru aceste consideraţii au fost în 

principal că metodele respective au mai puţină priză la potenţialul grup ţintă – tinerii, că nu sunt 

aplicabile organizaţiei, că nu s-a înţeles exact care a fost idea, că au fost slab prezentate, că sunt 

prea rigide, că nu a fost creat contextul în care a exista ocazia de a intra în contact cu ele.  

 

La partea de aspecte pozitive s-au menţionat multe idei. Cele mai pregnante care au apărut cel mai 

adesea în comentariile din evaluări au fost cele legate de locaţie, organizare şi program ale 

evenimentului, networking-ul între participanţi, metodele alese pentru a fi prezentate cât şi 

persoanele resursă alese să le prezinte, selecţia participanţilor şi de aspectul nonformal al 

întregului eveniment.  

 

Alte aprecieri pot fi însumate astfel : învăţare, spirit de echipă, dezvoltare personală, trăire, 

dezvoltarea creativităţii, autocunoaştere, comunicare, noutate, dinamism, competenţă, empatie, 

fuziunea participanţilor, proces, furtună de idei nonformale, impact al aplicării metodelor, practic, 

idei interesante, energie, dăruire, abordare, atmosferă, experienţe create în grup, claritate, 

relationare pozitivă, intensitate, diversitate, timp eficient folosit, profesionalism, unitate, utilitate.  

 

Alte comentarii s-au referit la facptul că este singurul eveniment de promovare de metode şi 

aprofundare teoretică pe lângă cea practică, că vizează creşterea calităţii şi multiplicarea 

exemplelor de bună practică, că se crează ocazia de a cunoaşte ONG-uri la nivel naţional, crează 

contextul interacţiunii directe cu profesionaliştii, oferă pârghii informaţionale şi motivaţionale 

pentru dezvoltarea de noi proiecte în asociaţiile prezente.  

 

La partea în care participanţii au fost rugaţi să enunţe aspecte ce ar trebui să fie îmbunătăţite  

pentru acest laborator au reieşit destul de clar anumite aspecte: participanţii şi-au manifestat doriţa 

în repetate rânduri de a participa la toate atelierele şi de a experimeta toate metodele prezente la 

laborator, iar dacă acest lucru nu ar fi posibil măcar să existe concluzii de la toate atelierele care s-

au desfăşurat, astfel încât toată lumea să vadă concret fiecare metodă în parte, laboratorul să 

dureze mai mult (unii au dat chiar varianta de a dura o lună) fiindcă s-a resimţit lipsa timpului 
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liber, concentrarea programului şi managementul timpului care în anumite circumstanţe poate fi 

îmbunătăţit considerabil, pe perioada serilor să se organizeze un program structurat. Legat de 

promovare, unii dintre participanţi au menţionat că s-ar putea face publicitate în rândul liceenilor 

pentru acest laborator şi pentru metodele prezentate. Legat de continuarea evenimentului 

participanţii si-ar dori o structurare mai clara a concluziilor şi paşi concreţi pentru viitor. La nivel 

de dinamică de grup şi-ar dori mai multe jocuri de cunoaştere pentru toţi participanţii eventual 

sesiuni de team-building între participanţi. La nivel logistic un suport de curs teoretic ar fi 

apreciat, un CD cu filme şi poze de la eveniment, precum şi materiale pe educaţie nonformală şi 

să nu se mai permită participanţi din afară (iubit, soţ etc). 

La această întrebare a existat şi o recomandare şi să existe o mediere a conflictelor dacă acestea 

apar 

 

La această întrebare au mai existat câteva comentarii la care nu s-au oferit soluţii sau alte 

detalieri, astfel vor fi luate ca atare: s-a menţionat că au fost prea multe metode prezentate, că se 

dorea selectarea unor metode mai diverse, că ar fi trebuit o mai mare atenţie la selecţia 

persoanelor resursă, la selecţia participanţilor, la selecţia pe grupuri de lucru, la structura 

sesiunilor, la flexibilitatea organizatorilor. De asemenea s-a menţionat că organizatorii ar fi trebuit 

să ofere sprayuri pentru ţânţari. 

 

Ultima întrebare a chestionarului de evaluare a fost o întrebare deschisă în care toată lumea a fost 

invitată să adauge orice altceva în plus faţă de întrebările mai sus menţionate. Astfel, din 

comentariile exprimate s-a aflat că pentru participanţi a fost o experienţă extraordinară, care i-a 

ajutat să evolueze ca oameni dar în acelaşi timp şi-au dezvoltat anumite abilităţi, că participarea la 

acest laborator îi va ajuta foarte mult în activitatea de zi cu zi la serviciu, din mai multe puncte de 

vedere, că vor pleca de la laborator marcaţi pozitiv, că totul se poate face în joc nimic în joacă. 

 

De asemenea, participanţii au preferat să fie succinţi şi să exprime doar un simplu “mulţumesc” 

(pentru tot, pentru şansa de a participa la acest eveniment etc), 20% dintre aceştia preferând acest 

cuvânt descriptiv.  

 


