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8 motive pentru care ne place si
facem Laboratorul de Educatie Nonformala
Motivul 7
Ne place Portita… ne place ca este un
loc incare se poate invata si are o energie aparte
Credem ca este locul perfect pentru a
invata1

Ce se intampla azi in cadrul programului de Laborator?
Astazi incepem usor usor sa intram in realitate, in concret. Toata ziua ne vom
concentra pe ce vom face mai departe, ce vom face cu toata experienta de la
Laborator si ce facem cu ce am invatat aici.
In prima parte a zilei vom avea cateva exemple de bune practici care pot fi
preluate la nivel local.
In a doua parte a zilei ne vom concentra pe cateva aplicatii practice care pot fi
realizate dupa Laborator, in cadrul proiectului NONFORMAL.
Haideti sa vedem cum exploatam experienta!
Echipa

Programul zilei:
08.00 – 09.30 – Mic dejun
09.30 – 11.00 – Sesiune de ateliere de bune
practici
11.00 – 11.30 – Pauza de cafea
11.30 – 13.00 – Sesiune de ateliere de bune
practici
13.00 – 15.00 – Pranz (+ timp liber)
15.00 – 16.30 – Follow-up – partea 1
16.30 – 17.00 – Pauza de cafea
17.00 – 18.30 – Follow-up – partea 2 + evaluare
19.00 – 20.00 – Cina
20.30 – 21.30 – Spectacol de dans

Povesti de la Storytelling

Nimeni nu intelegea ce se intampla. Era miezul noptii si niciun om nu putea sa doarma. Erau nervosi, copiii plangeau iar
adultii incepusera sa se certe.
Trebuiau sa doarma!!!
Mihaela si Andreea
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Laboratorul in imagini

Editorial

Laboratorul in imagi

Ultima zi. Ultima zi de Laborator, prima zi din restul
vietii de acum inainte.
O viata care speram sa fie mai imbogatita cu educatie
nonformala si cu tot ce implica ea—schimbare de
mentalitati, procesare de experiente si schimbare de
atitudini
In aceasta ultima zi avem multe propuneri pentru
voi:
ZEN = Ziua Educatiei Nonformale. O zi in care
speram sa aducem educatia nonformala in atentia
publicului larg prin activitati diverse de educatie nonformala. Sa tinem minte zilele de 28 si 29 septembrie
cand vom scoate nonformalul in strada, sau il vom
aduce inscoala… sau la o cafea
REN = Reteaua de Educatie Nonformala. O retea in
care speram sa adunam cat mai multi actori educationali care sa fie implicati sau sa se implice in educatie nonformala. Prin aceasta retea speram sa
aducem in discutie discursul tot mai important al
invatarii pe tot parcursul vietii in Romania.
Sa avem o zi … productiva!
Anunt important
Ultima seara este speciala! Avem multe surprize pentru voi incepand cu orele 20.30 in sala si continuand
pe plaja pana dimineata.
Provocarea pentru noi este sa dormim in ultima seara
pe plaja!!! Sa vedem daca se accepta!
Ca sa avem ce barfa nonformala sa cream macar in
ultima seara!

Vremea / vremurile
O zi incarcata se anunta astazi, asa ca toamna s-a
decis sa ne acorde (cel putin in pauzele dintre sesiunile de lucru) o ultima balaceala in mare acest sezon
Asadar 23 de grade Celsius si soare cat cuprinde.
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