
8 motive pentru care ne place si 

facem Laboratorul de Educatie Non-

formala 

 

Motivele 5 si 6  

 

Oamenii care vin la Laborator sunt 

dispusi sa isi depaseasca limitele si sa 

invete (mai ales prin experienta) 

 

Pentru ca toata lumea invata in contin-

uu toata viata!  

Ce se intampla azi in cadrul programului de Laborator? 

Azi ne dam in stamba! 

Si nu oricum, ci cu un scop précis. Sa aratam celorlalti ce am invatat in atelierele 

la care am participat. Astfel in prima parte a zilei vom dezbate si vom discuta in 

cadre facilitate iar in a doua parte a zilei vom interactiona cu oameni citindu-i si 

vom urca pe scena sa repetam pentru viata.  

La finalul zilei ne vom delecta cu un savuros spectacol de improvizatie a la Portita. 

Va reamintim ca va asteptam pe toti la 9 jumatate in sala mare!  

Echipa 
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Programul zilei: 

08.00 – 09.30 – Mic dejun 

09.30 – 10.30 – Perfrming Debate 

10.30 – 11.00 – Pauza de cafea 

11.00 – 13.00 – Performing ProAction 

Cafe 

13.00 – 15.00 – Pranz (+ timp liber) 

15.00 – 16.30 – Performing Biblioteca 

Vie 

16.30 – 17.00 – Pauza de cafea  

17.00 – 18.30 – Performing Teatru Forum 

18.30 – 19.30 – Grupuri de reflectie  

19.30 – 21.00 – Cina  

21.30 – 22.30—Spectacol de Improvizatie 

Feedback Teatru Labirint 

Va rugam sa ne scrieti AICI daca aveti ceva sa ne transmiteti dupa ce ati trait teatrul Labirint! Pagina sa ajunga tot la Vlad, va rugam! 



Laboratorul in imagini - ziua 4 + ziua 5 Interviu—Adriana Popescu, FDSC 

I: De ce iti place Laboratorul de Educatie Non-

formala? 

AP: Imi place Laboratorul pentru ca e diferit fata de 

orice alte evenimente de profil prin cadrul si pro-

gramul propus. Se bazeaza pe experimentarea si 

aplicarea metodelor si ajuta in acelasi timp la dez-

voltarea personala si motivarea participantilor. Am 

experimentat Laboratorul si in calitate de persoana 

resursa, in anii trecuti, si am plecat acasa cu multa 

energie si idei noi. 

I: Ce crezi ca invata participantii aici? 

AP: Pai e simplu. La orice metoda ar participa, in 

afara de experimentarea metodei respective poti 

invata multe lucruri pe care le poti implementa in 

viata reala. De exemplu, la improvizatie inveti cum 

sa fii spontan si constructiv, teatru-labirint te invata 

sa daruiesti si sa primesti, iar prin planificarea unei 

biblioteci vii poti invata cum sa implementezi un 

proiect si cum sa gestionezi procesul, resursele, 

promovarea etc. Si astea sunt doar cateva exemple. 

I: Ce ai recomanda participantilor dupa ce pleaca 

acasa? 

AP: Sa aplice rapid macar o metoda care se po-

triveste contextului in care lucreaza - e o provocare. 

Si le-as mai recomanda sa fie deschisi si sa invete 

orice, in orice context, pentru a putea imbunatati 

continuu activitatile pe care le fac cu beneficiarii... 
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Motto / cuvant / impresie 

Stop and smell the roses. At least once in a while.  

Vremea / vremurile 

Asa cum ne-a obisnuit, soarele ne va insoti si azi pe 

toata durata zilei, dar nu ne va incalzi atat de tare 

incat sa ne fure atentia de la performance-urile de 

azi. 23 de grade Celsius si cer senin. :)  

Laboratorul in imagini - ziua 4 + ziua 5 

 

Barfa nonformala 

Se pare ca un caine l-a urmarit pe Catalin toata ziua 

de miercuri. Trebuie facut ceva cu fanii astia!!! 

S-au incurcat itele in seara de miercuri. La propriu.  

O iesi ceva din asta? 

Soarele face minuni. Dar dauneaza grav atelierelor.  


