
Curs de formare „Schimb de tineri Bi-Tri-Multi”, Bonn, Germania 

 

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie am participat la cursul de formare 

„Schimb de tineri Bi-Tri-Multi”, în Bonn, Germania, ca reprezentant al 

Asociației Regionale pentru Educație și Dezvoltare (ARED) Suceava.  

Cursul s-a desfășurat în 

incinta Gustav-Stresemann-

Institut și a fost organizat de 

JUGEND für Europa, Agenția 

Națională din Germania, 

departamentul pentru tineret. 

Înainte de începerea cursului, 

toți am primit în avans lista 

participanților, cu detalii 

despre tipul instituțiilor din 

care provin, țările, precum și 

datele de contact, oferindu-ni-

se o privire de ansamblu 

asupra componenței grupului. 

De asemenea, ni s-au transmis 

prin e-mail informații 

referitoare la locație, la 

modalitățile de a ajunge la 

destinație prin toate mijloacele 

de transport, informații care 

ne-au fost de un real folos în 

organizarea deplasării.  

Activitatea a debutat  la ora 18.30, când ne-am întâlnit pentru prima 

parte a activității, care a constat în mai multe jocuri de cunoaștere ice-

breaking, după care am fost împărțiți pe grupe, prin diverse modalități, am 

lucrat în colaborare realizând activități de cunoaștere, ne-am prezentat, am 

realizat postere cuprinzând aspecte legate de background-ul nostru, de 

experiența în tematica acestui curs.  



 
Posterele au fost afișate și au rămas așa până la finalul programului, 

oferind posibilitatea participanților de a le studia. Acestea au fost realizate cu 

materiale diverse, foi colorate, markere, foi de flipchart, oferind o paletă de 

culori, de forme, de idei participanților.  

 

Programul, transmis în prealabil, a fost respectat întocmai, fără 

perturbări, respectându-se curba de efort, orarul prestabilit și tipurile de 

activități. Activitățile au început zilnic la ora 9.30 și s-au încheiat odată cu 

cina, ceea ce a oferit posibilitatea participanților să fie tot timpul în contact. 

Cei doi formatori, Jo Claeys, de la Produções Fixe Unipessoal Lda Portugalia 

și Evi Koutsospyrou, de la Kreontos 69, TK 10443, Athens, Greece, au 

interacționat cu participanții, au coordonat foarte bine cursul și au oferit 

informații complete și bine documentate asupra tematicii cursului. Formatorii 

au îmbinat continuu jocul cu activitatea propriu-zisă, munca în echipă cu cea 



în pereche și individuală, utilizând diferite modalități și metode de lucru 

precum învățarea prin joc, învățarea experiențială, studiul individual, 

învățarea prin cooperare. Pe toată durata cursului, buna dispoziție, plăcerea de 

a împărtăși informații și experiențe au fost factorul dominant al activității. Au 

fost prezente reprezentantele JUGEND für Europa, Mireille Gras, Vanessa 

Hofeditz și Claudia Henseler. Participanții au fost un număr de 31, din 

următoarele țări: Turcia (4), Spania (3), Irlanda (3), Germania (4), Grecia (2), 

Estonia (3), Latvia (1), 

UK (2), România (3), 

Franța (3), Polonia (2), 

Cipru (1). Participanţii 

din România au fost 

doamnele Isabela 

Miron, din Galaţi, 

Cristina Lerch, din 

Reşiţa şi subsemnata, 

Rodica Zimbru, din 

Suceava. Distribuţia 

noastră geografică a 

fost trunghiulară, de la 

nord la vest şi estul 

ţării. Activitatea de 

formare a răspuns întru totul nevoilor mele de formare. 

Astfel, la nivel profesional, cursul mi-a oferit noi modele de jocuri și activități 

pe care le voi putea folosi atât în activitățile de formare pe care le organizez 

ca formator național și județean, precum și în activitățile pe care le desfășor 

cu tinerii în cadrul organizației, sau ca profesor. Pe de altă parte, tot referitor 

la activitatea de formator, acest curs mi-a deschis noi  orizonturi legate de 

modul de abordare a unor tematici, într-un mod plăcut, creativ, activ-

participativ, având în vedere specificul învățării la adulți. Materialele folosite, 

locația aleasă pentru curs, felul în care cursanții au fost antrenați ca subiecți 

ai propriei formări au depășit cu mult nivelul așteptărilor mele. 

La nivel personal, faptul că am comunicat în limba engleză, modul în 

care am învățat prin joc și prin cooperare mi-au oferit o stare de bine, de 

plăcere de a fi împreună cu persoane din alte țări, cu care am schimbat 

informații din diverse domenii de activitate, ceea ce mi-a lărgit orizontul de 

cunoaștere a culturilor altor țări. Competențele dobândite la curs vor fi 

integrate într-un proiect de tineret – schimb de tineri, proiect ce a fost conceput 

împreună cu parteneri din Grecia, Turcia și Irlanda – participanți la curs, ce 

va fi finalizat și depus la deadline-ul din aprilie 2015, având ca tematică 



dezvoltarea de competențe antreprenoriale pentru tineri, în vederea evitării 

excluderii lor sociale. 

O frumoasă prezentare a programului de tineret – ca pe o călătorie cu 

trenul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Seară culturală. 



 
Cursantele din România şi formatoarea, Evi, din Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmosferă de lucru. 

 



 
Marea familie Bi-Tri-Multi 

 

 

 

   
Certificate Youthpass 


