
Ce se intampla azi in cadrul programului de Laborator? 

Suntem deja inspre mijlocul Laboratorului. Intram in esenta. Intram in ziua 

dedicata voua!  Va asteapta 5 ateliere ce se intind pe intreaga perioada a zilei 

si dintre care trebuie sa optati pentru unul.  

Stim, este greu, insa aveti in vedere ca toate ateliere din aceasta zi vor avea un 

asa numit “performance” - adica in zilele ce urmeaza vi se va prezenta metoda 

chiar de catre participantii de la ateliere.  

Seara pregatiti-va deja pentru primul performance - cel de Teatru Labirint! 

8 motive pentru care ne place si facem 

Laboratorul de Educatie Nonformala 

 

Motivul 4 

 

Oamenii ne motiveaza! 

 

Peste 100 de oameni participanti la Labora-

tor, peste 100 de povesti, peste 100 de mo-

tive de a continua ceea ce facem.  

Metodele zilei 

Animatie socio-educativa 

Termenul de animator 

provine din cuvantul latin 

“animus” care se traduce 

prin “suflet”. Animatia 

socio-educativa reprezinta o 

modalitate, un instrument 

de relationare cu oamenii, 

folosindu-se de activitati de 

tip social, cultural, fizic si 

sportiv  
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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  

19.30 – 21.00 – Cina  

21.30 – … Performing Teatru Labirint 

Dans contemporan 

Metoda presupune atat 

antrenament fizic, ce are 

drept scop constientizarea si 

sensibilizarea corpului, cat si 

jocuri si improvizatii, 

concentrandu-se pe 

spontaneitate si autenticitate, 

pentru a putea debloca 

propriile resorturi creative si 

pentru a se dezvolta 

capacitatea de a “vorbi” prin 

Teatru Forum  

Personajul este liber, nu 

este prins in replicile 

obisnuite, teatrul forum este 

un teatru al improvizatiei, al 

trairilor sufletesti, un teatru 

in care TU poti intervenii si 

poti schimba actiunea piesei 

astfel incat situatia sa 

devina una favorabila, cu 

final fericit.  

Teatru de Improvizatie 

Improvizatia este abilitatea 

de a crea, de a canta, de a 

juca, dansa sau vorbi, ca 

reactie spontana la ceea ce 

se intampla in jurul nostru 

sau ca reactie la propriile 

noastre ganduri sau 

sentimente. In acest mod 

reusim sa cream noi moduri 

de gandire, noi structuri, 

noi practici . 

Teatru Labirint 

Pentru a putea fi inteles pe 

deplin, teatrul labirint trebuie 

experimentat, trait, simtit. Este 

o metoda performativa si 

participativa, care presupune 

implicarea directa a 

spectatorului in experienta 

propusa, prin parcurgerea unui 

traseu alcatuit dintr-o 

succesiune de momente 

dezvoltate, in general, pe o 



Laboratorul in imagini - ziua 3 Edtorial 

Si suntem in cea de-a treia zi a Laboratorului. Experimentand experimentam exper-

imente si astazi experimentam din nou. Astazi se schimba din nou paradigma insa. 

Experimentam mult (o zi intreaga) si experimentam cu noi. 

Ne oprim si vom mirosi trandafirii. Vom repeta pentru viata. Ne vom juca. In joc si 

nu in joaca. Ne vom schimba perceptia despre dans. Ne vom antrena creativitatea si 

flexibilitatea.  

Si trebuie sa va impartasim un secret. Ziua de azi este cadoul pentru voi. Asa ca 

bucurati-va de el pentru ca vi-l oferim cu cel mai mare drag.  

Sa continuam experimentul! Cu disponibilitatea de care va povesteam :)  
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Repartitia pe ateliere 

Teatru labirint                     Dans contemporan              Improvizatie 

Cordos Andra Camelia         Birsan Catalin Ionut              Arghire Adriana 

Dvorski Monica                    Ciocoiu Ioana                        Cucliciu Maria  

Griga Mihaela                       Floroiu Andreea                    Dobos Ana-Maria 

Gruia Mihaela                       Gheorghita Alina                   Mighiu Corina 

Iosif Anca                              Gotcu Mihaela                      Septimius Parvu 

Livadariu Oana                      Matei Romina                       Vieru Catalina 

Maltezeanu Bogdan               Petrea Elena          Locatie—terasa plaja 

Olaru Razvan                         Romonti Mihaela                    

Pertea Alina Maria                Pavel Iuliana Adriana        

Goanta Alina                         Stepan Carmen Daniela       

Tache Daniela                       Stefana Popa                          

Vechiu Mihaela       Locatie—Sala Mare  

Locatie—Sala cu nisip (langa receptie)                                                                                                           

                  

Teatru forum                                                 Animatie socio-educativa 

Dobrean Maria Viorica                                   Balan Lacramioara 

Doncean Ionela - Diana                                   Borontis Daniela 

Hazincop Irina Adriana                                   Cocic Doina Olguta 

Hotnog Iulia                                                    Ion Gabriela Mihaela  

Man-Paraschiv Teodora                                  Luntraru Adelina  

Spita Mirela                                                     Nicolae Mirela 

Timofte Mona Silvia                                       Nitulescu Ozana Raluca 

 Locatie—foisor, Egreta                               Stetco Mirela  

                                                                        Mitrea Simona 

                   Locatie—Zona ponton Egreta  

Motto / cuvant / impresie 

Toata lumea este la locul potrivit si la timpul potrivit.  

Vremea / vremurile 

Se pare ca soarelui ii place de noi si ne va insoti si astazi pe parcursul intregii zile. 

Va aduce cu el 25 de grade Celsius, numai bune pentru atelierele de astazi si, per-

fecte pentru testarea marii, in momentele de pauza, mai ales seara. 


