
Ce se intampla azi in cadrul programului de Laborator? 

O zi plina se anunta in cadrul Laboratorului.  

In prima parte a zilei vom aprofunda experientele din seara care tocmai a trecut si vom 

incerca sa ne cunaostem (si) mai bine. Dupa aceea intram direct in paine, cu scurte 

prezentari ale atelierelor din aceasta zi - un atelier = o metoda de educatie nonformala. 

In a doua parte a zilei fiecare dintre noi ne vom alege sa participam la un singur atelier 

in care vom invata cum sa punem in practica o metoda de educatie nonformala pentru 

ceilalti, care nu au participat la atelier.  

Seara, dupa cina, ne vom cunoaste si mai bine, intr-o activitate structurata si direc-

tionata de networking.  

Zilnic, vom avea deasemenea un moment dedicat pentru a reflecta asupra experientei 

propuse. 

8 motive pentru care ne place si facem 

Laboratorul de Educatie Nonformala 

 

 

Motivul 2 

Credem in potentialul de schimbare pe 

care il are educatia nonformala.  

Atat la nivel personal cat si comunitar. 

Demonstrabil. Si de impact.  

 

Metodele zilei 

ProAction Café  

 

Acest tip de cafenea re-

prezinta un spatiu de conver-

satie creativa si orientata 

inspre actiune in care partici-

pantii sunt invitati sa isi 

aduca toate intrebarile/

nelamuririle/proiectele/ideile 

in discutie.  
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Luni,  

03 septembrie 2012 

Programul zilei: 

08.00 – 09.30 – Mic dejun 

09.30 – 10.30 – Sesiune de lucru  

10.30 – 11.00 – Pauza de cafea 

11.00 – 13.00 – Sesiune de lucru  

13.00 – 15.00 – Pranz (+ timp liber) 

15.00 – 16.30 – Sesiune de lucru pe ateliere 

16.30 – 17.00 – Pauza de cafea  

17.00 – 18.30 – Sesiune de lucru pe ateliere  

18.30 – 19.00 – Grupuri de reflectie  

19.00 – 20.30 – Cina 

21.00 – 22.00 – Sesiune de lucru  

22.00 – … Program de seara  

Photovoice  

 

Este o metoda de 

sensibilizare a decidentilor 

prin prezentarea de 

„fotografii vii” realizate de 

membrii grupurilor 

defavorizate care nu au 

deprinderea de a determina 

intoducerea pe agenda 

Debate  

 

Este o forma structurata 

de dezbatere educa-

tionala, compusa formal 

din echipe cu un numar 

egal de membri, pusi in 

situatia de a pune in 

valoare “pro” si “contra” 

diferite argumente. 

Biblioteca Vie  

 

Functioneaza ca o 

biblioteca obisnuita in 

care CARTILE sunt 

FIINTE UMANE si 

acestea intra intr-un 

dialog direct cu citi-

torul. 

Storytelling  

 

Reprezinta materializ-

area evenimentelor 

cotidiene/zilnice in 

cuvinte, imagini si 

sunete, de multe ori 

folosind tehnici de 

improvizatie  



Barfa … nonformala  

Pentru ca suntem de parere ca barfa este de fapt o metoda eficienta de invatare… informa-

la ce-i drept… vrem sa o ridicam la gradul nonformal. Astfel, asteptam intotdeauna de la 

voi astfel de barfe, spre pulicare aici! 

Laboratorul in imagini —ziua 0 

 

 

Interviu 

Prim interviu din seria interviuri de Laborator—Miruna Covaci, organizator ANPCDEFP: 

I: Miruna, cum ai descrie, pe scurt Laboratorul de Educatie Nonformala? 

MC: Un “ceva” in care dai si primesti si care iti poate da energie pentru a schimba lucru-

rile in bine, odata ce ai lasat Gura Portitei in urma.  

I: Ce iti place cel mai mult la Laborator? 

MC: Oamenii si lucrurile cu care vin: metode, experiente, idei, emotii... 

I: Ce ai recomanda persoanelor prezente ca sa poata sa se bucure  mai mult de procesul pe 

care il propunem? 

MC: Sa fie deschise la tot ce inseamna aceasta experienta, sa se lase surprinse, sa se im-

plice si sa creada in Laborator.  
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Mini editorial 

Ce inseamna un proces de Laborator? Putem sa il disecam si sa il explicam pe indelete, insa 

nu vrem sa o facem. In primul rand pentru ca ar lua prea mult timp si in al doilea rand 

pentru ca despre acest proces nu se vorbeste. Acest proces se experimenteaza. Pe etape, in 

grup, individual, vazand, auzind, simtind, mirosind…  

In proces se intra, bineinteles, doar cu intentie. Astfel, el are efect doar daca te lasi purtat de 

experienta si vrei sa inveti si sa primesti ce iti ofera. 

Sa vedem cum ne vom nonformaliza experimentand in aceasta saptamana! 

Motto / cuvant / impresii 

Suntem impresionati. De punctualitate. Si ne aducem aminte de spusele lui Richard Cecil 

care era de acord ca “daca trebuie sa ma intalnesc cu cineva iti datorez punctualitate pentru 

ca nu am dreptul sa iti irosesc timpul chiar daca fac asta cu timpul meu” 

Vremea / vremurile 

24 grade Celsius, cu o usoara criza de Sud—Est si soare toata ziua. Se anunta astfel o zi 

buna pentru nonformal. Pe seara vremurile ne aduc multe legaturi din toate cele patru zari 

ale tarii. Fiti pe faza… 


