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GHIDUL TĂU PENTRU UNCONFERENCE 

CE ESTE UNCONFERENCE-UL? 

Mai este cunoscut și sub numele de metoda Open Space. În întâlnirile unconference-ului, participanții își crează și 

își administreaza propria agendă de sesiuni paralele care gravitează în jurul unei teme de importanță pentru grup.  

Participanții sunt invitați să propună teme de care sunt pasionați sau pentru care vor să-și ia responsabilitatea de a 

modera discuțiile. Acest proces asigură faptul că timpul investit în discuții este eficient și relevant pentru 

participanți. 

DE CE AM ALES SĂ FOLOSIM ACEASTĂ METODĂ ? 

Unconference-ul este una din cele mai potrivite metode pentru evenimentele în care se dorește împărtășirea de 

bune practici și schimbul de idei și informații. Participanții la astfel de evenimente în care s-a folosit unconference-

ul susțin că au câștigat foarte mult având multiple oportunități de interacțiune și posibilități de învățare.   

 În partea de unconference din cadrul evenimentului nostru este șansa ta de a:  

 Împărtăși informații despre activitățile de interes pentru tine ;  

 Lansa provocări cu care tu te confrunți și de a primi opinii și sfaturi de la colegii tăi traineri din alte județe; 

 Expune idei și viziuni pentru viitorul training-ului în bibliotecile din România;  

 Găsi un grup de persoane care să înceapă o discuție pe o temă care poate fi de interes și pentru alții;  

 Alege să participi doar la sesiunile care sunt relevante pentru obiectivele și interesele tale pentru această 

conferință ; 

 Învăța de la alți colegi de-ai tăi despre activități pe care aceștia le desfășoară, despre provocări 

întâmpinate și soluțiile găsite la acestea, și despre planurile lor de viitor în ceea ce privește centrul de 

formare din cadrul Bibliotecii Județene. 

CUM SE ÎNTÂMPLĂ  

 

În dimineața zilei de vineri, 9 decembrie, vom da startul sesiunii de unconference construind împreună agenda 

acesteia. Ca metodă de construire a agendei vom ruga participanții să propună teme specifice pe care le vom 

adauga în programul unconference-ului. Fiecare dintre voi va primi un post-it mare pe care vă veți trece 

propunerea temei de discuție pe care o aveți, iar dedesupt treceți și numele vostru. Veți lipi acest post-it pe foaia 

de flipchart rezervată unconference-ului de pe unul din pereții sălii de conferință. Vom sorta ideile în funcție de 

timpul avut la dispoziție și de similaritatea temelor. Apoi unconference-ul poate incepe. 

 

Vor fi 3 runde de câte 30 de minute, fiecare rundă având un număr limitat de teme. Există și un aspect concurențial 

în sensul că în cadrul unei runde vor fi mai multe sesiuni de discuții în același timp, participanții având libertatea de 

a alege. În timpul pregătirii programului unconference-ului, vei avea oportunitatea:   

  să propui sesiuni pe care ai dori să le conduci ca lider  

  să asculți despre sesiunile pe care le propun ceilalți  
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  să alegi sesiunile la care vrei să participi.   

 Temele propuse vor fi împărțite în număr egal pentru fiecare dintre rundele unconference-ului.   

 

 

În fotografie poți vedea un exemplu de agendă de unconference care se construiește într-un mod colaborativ. 

  

CUM VA ARĂTA O SESIUNE DE UNCONFERENCE?  

Sesiunile de unconference vor fi ținute într-un format foarte simplu: Liderul și participanții la sesiune vor sta 

împreună formând un cerc cu scaunele. Această abordare a fost deseori comparată cu o cafenea: un loc în care 

poți avea o conversație și împărtași gânduri cu colegii. 

Nu vor exista microfoane, videoproiectoare sau prezentări powerpoint. Fiecare poate lua propriile notițe.Liderul de 

grup poate alege după conferința să împărtășească rezultatele discuției pe grupul de discuții (yahoogroup-ul 

trainerilor bibliotecari) dacă consideră că informațiile discutate sunt de interes pentru colegi. 

IDEI PENTRU TEMELE SESIUNILOR… 

Sesiunile pot fi pe orice temă care are legătură cu partea de training, bibliotecă, centrul de formare și alte subiecte 

conexe.  
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 De exemplu, un lider poate alege ca temă : cursuri de IT pentru copii, altul marketingul cursurilor din bibliotecă și 

altul cum putem vinde un curs către comunitate.  

 FII ÎNDRĂZNEȚ !  Propune o sesiune și alege un format prin care să-ți atragi participanții. Încearcă să 

convingi un membru al unui alte echipe să-ți devină partener în discuție. Provoacă-ți participanții prin oferirea unei 

experiențe diferite în cadrul sesiunii conduse de tine. Dacă alegi să fii participant, ieși din spațiul de comfort și 

caută sesiuni nu atât de accesibile. 

Dacă ai nevoie de ajutor să înțelegi ce înseamnă să fii lider de sesiune, întreabă pe unul din staff-ul IREX. Rolul 

nostru este acela de a te susține.   

 

CUM ESTE ORGANIZATĂ O SESIUNE 

 Sesiunile de unconference pot avea diferite structuri. Cele mai reușite sesiuni sunt de obicei cele care încurajează 

interacțiunea și participarea audienței. Sesiunile ar trebui să aibă ca mod de comunicare mai degrabă discuția 

facilitată, în locul prezentării și să încurajeze schimbul de idei și informații.  

 Poți crea ce format îți dorești pentru sesiunea ta. Poți încerca intr-o sesiune să primești răspunsuri și sfaturi în 

legătură cu o provocare (problemă) cu care tu te confrunți. Sau din contră, poți împărtăși o problemă pe care ai 

avut-o și oferi soluția ta și celorlalți.  

 Sesiunile de unconference sunt foarte interactive. Ele nu sunt organizate în cadrul relației ierarhice lider-

participanți.   

 Sesiunile de unconference nu se judecă după numărul de participanți, după cât durează sau alt factor. Dacă 

cineva simte nevoia să susțină o sesiune în care să adreseze doar o întrebare sau să-și împărtășească o experiență, 

sesiunea se poate încheia în momentul în care s-a găsit un răspuns sau experiența s-a povestit.  

 Sesiunile de unconference pot avea diferite formate. În continuare vă prezentăm câteva exemple de formate: 

 

 Conducerea unei sesiuni 

În acest format, vei identifica o tematică și îi vei invita pe ceilalți să participe la sesiunea ta. 

 Susține o scurtă prezentare urmată de o discuție în grup  

Poți începe sesiunea cu o scurtă parte informală, de 5-10 minute, urmata de o discuție interactivă.   

 Adresează o întrebare  

Poți adresa o întrebare,despre un aspect important legat de formare, care te frământă sau la care nu găsești 

soluție și îi poți invita pe ceilalți să te ajute să o rezolvi iar răspunsul îl poți împărtăși, ulterior, și cu ceilalți 

colegi! 

 Împărtășește un aspect al experienței tale (sau „arata și spune”)  

Poți avea un proiect interesant pe care l-ai implementat sau pur și simplu ai ceva ce vrei să împărtășești cu 

ceilalți. Această prezentare poate servi ca un început pentru o conversație care poate urma în restul timpului 

rămas din sesiune.   
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 Invită-i pe alții să arate și să spună” 

 Poți identifica o un subiect legat de training, și sa ii inviți pe ceilalți să împărtășească experiențele lor legate 

de acesta. 

 Învață-i pe ceilalți cum să facă ceva 

Poți propune o sesiune în care îi poți învăța pe colegii tăi cum să facă ceva. Adu-ți echipamentul și resursele de 

care ai nevoie și fă-ți un plan care îți va permite să înveți 5, 10 sau 15 persoane în același timp. 

AMINTEȘTE-ȚI - NU TE PREGĂTI EXCESIV. Obiectivele formatului de unconference sunt că sesiunile să fie 

relevante pentru participanți, și că liderii ar trebui să se folosească cunoștințele și experiența tuturor celor 

prezenți. Te poți baza pe ceilalți să ajute lăsând loc liber discuțiilor, contribuțiilor, adresând întrebări sau oferindu-

ți perspectivă sau experiență asupra respectivului subiect! 

METODA UNCONFERENCE ARE 4 PRINCIPII SI O LEGE  

CELE PATRU PRINCIPII SUNT: 

 Cine participă la sesiune este exact persoana potrivită – important este cine este prezent la sesiune, nu câte 

persoane sunt la sesiune. 

 Orice s-ar întâmpla este cel mai bun lucru care se putea întâmpla – aceasta este o reamintire a faptului că 

trebuie să acceptăm ceea ce se întâmplă în acel moment și să nu ne concentrăm pe ce ar fi putut fi, am fi 

putut face sau s-ar fi putut întâmpla. 

 Când începe este exact momentul potrivit – nu tot timpul poți controla creativitatea. 

 Când se termină, se termină. – unele sesiuni vor fi mai scurte, altele un pic mai lungi. Dacă sunteți participanți 

la o sesiune care se termină mai devreme te poți muta la o alta. 

 

 LEGEA UNCONFERENCE-ULUI SE NUMEȘTE ȘI “LEGEA CELOR 2 PICIOARE:  dacă o sesiune nu îți satisface 

nevoile și așteptările de a contribui sau de a învăța, folosește-ți cele 2 picioare și deplasează-te la o altă 

sesiune. 

Structura unui unconference facilitează o interacțiune plină de relevanță pentru participanți. Dacă mai ai întrebări 

despre unconference-ul din cadrul Conferinței naționale a trainerilor bibliotecari te rugăm să iei legătura cu cineva 

din echipa IREX. 

RESURSE:  

Open Space Technology, Harrison Owen and Anne Stadler 

Pentru mai multe informatii legate despre formatul unui “unconference” va rugam sa vizitati:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Space_Technology 

http://www.albany.edu/cpr/gf/resources/OpenSpaceTechnology.html 
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