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Treningowy kurs w Poiana Negri w Rumunii w którym miałam okazję uczestniczyć, odbył się
06-16 grudnia 2015 roku. Wzięli w nim udział uczestnicy z Polski, Litwy, Łotwy, Grecji,
Włoch, Chorwacji, Bułgarii, Portugalii, Holandii i Palestyny. Tematem treningu była edukacja
nieformalna: jej promowanie, pokazanie korzyści jakie płyną z pozaformalnych metod
uczenia się. Projekt ten wzmocnił świadomość jak bardzo wykorzystywane metody wpływają
na jakoś nauki.

W skład programu wchodziły zadania, które wykraczały poza standardowe, oklepane matody, np.
Babel Tower, kiedy nie znając języka danej narodowości, używaliśmy języka ciała, naszą mimikę.
Innym przykładem skutecznej nauki, była wycieczka do Vatra Dornei, gdzie pogrupowani, mieliśmy
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Innym przykładem skutecznej nauki, była wycieczka do Vatra Dornei, gdzie pogrupowani, mieliśmy
według instrukcji, znaleźć konkretne obiekty, dowiedzieć się pewnych informacji o tym terenie.
Myślę, że zapamiętaliśmy o wiele więcej, niż gdybyśmy podążali za przewodnikiem. Dzięki
urozmaiconym zajęciom, jakie zostały przeprowadzone w trakcie trwania treningu, mogliśmy zdobyć i
utrwalić wiedzę w interesujący sposób. Podczas treningu pracowaliśmy przeważnie w małych
grupach. Dzięki temu, uczestnicy ćwiczyli umiejętność chodzenia na kompromisy , pracy nad
wspólnie obranym celem. Praca w takich zespołach była dużym wyzwaniem z powodu konieczności
przełamania barier językowych, ale też odmiennych światopoglądów, celów, pomysłów.

Podczas treningu nauczyłam się lepiej wykorzystywać swoje talenty artystyczne. Wszelkie dziedziny
sztuki mają oczywiście funkcje również edukacyjną. U osób, które uczestniczą w zajęciach
kreatywnych, wykształca się u nich poczucie estetyki, wrażliwość, umiejętność radzenia sobie z
problemami. Zainspirowało mnie do kreowania własnych projektów i podróżowania, współpracownia
z osobami innych krajów. Uważam, iż bardzo ważnym etapem treningu była integrowanie się
uczestników. Przez pierwszych kilka dni, zawsze na początku zajęć, przypominaliśmy sobie nasze
imiona, poprzez różnego rodzaju zabawy, np. rzucaliśmy piłkę do osoby mówiąc jej imię i po kolejce
mieliśmy odrzucić ją osobie, która nam wcześniej ją podała, oczywiście zwracając się po imieniu;
inna zabawa, to kiedy byliśmy podzieleni na dwie grupy, gdzie będąc zasłonięci kurtyną, nie
widzieliśmy siebie nawzajem. Kiedy kurtyna opadła, osoba wybrana przez grupę, mała jak najszybciej
powiedzieć imię osoby drużyny przeciwnej. Oczywiście, czas dzielenia się w małych grupach,
codzinne podsumowania, ćwiczenia integrujące, ułatwiły poznanie siebie nawzajem, przełamanie
blokad i pozwoliły poczuć się swobodnie w swoim towarzystwie. Lepszy kontakt i poznanie się
uczestników projektu, wpłynęły pozytywnie na efektywność przeprowadzanych zadań.

Uczestnicy byli zaangażowani w zadania i skupieni na ich jak najlepszym wykonaniu. Towarzyszyła im
dyscyplina i wysoka motywacja. Można było zauważyć, że zależało im na zwiększeniu swojej wiedzy i
umiejętność. Oczywiście nieodłączną częścią programu, były wieczorki kulturalne, podczas których
uczestnicy prezentowali swoje kraje. Mogliśmy, dowiedzieć się ciekawostek na temat
prezentowanego kraju, a nawet posmakować tradycynych produktów. Prezentacje były urozmaicone
pokazem zdjęć i lmów.

Podczas NGO Market każdy z nas prezentował swoje organizacje. Dzięki temu poznaliśmy działania
innych i zostaliśmy bardzo zachęceni do współpracy. Wiedza i umiejętności, które zdobyłam dzięki
udziałowi w treningu wykorzystam podaczas prowadzonych zajęć z młodzieżą i dziećmi. Staram się
również, dzielić nimi z moimi przyjaciółmi, rodziną, osobami z mojej uczelni. Bezcenną zdobyczą są
przyjaźnie jakie zawiązałam podczas trwania projektu. Czas spędzony w Rumunii uważam za jeden z
najpiękniejszych i owocnych okresów w moim życiu!
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