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Marti,
11 septembrie 2012
8 motive pentru care ne place si
facem Laboratorul de Educatie Nonformala

Ce s-a intamplat in cadrul Laboratorului de Educatie Nonformala?

Motivul 8

Am invatat despre metode de educatie nonformala. Am invatat cum sa le aplicam
si cum sa le oferim celor din jurul nostru.

Credem in oameni!

Multe lucruri. Multe lucruri frumoase. Multa invatare. Mult sharing. Multa
disponibilitate. Multa ingaduinta. Multa expunere. Multa experienta.

Am invatat despre noi si despre ceilalti. Am invatat cu mintea si cu inima.

Si nu am face Laboratorul daca nu ar
exista oameni frumosi, motivati, inteligenti, participativi, activi, creativi, intrun cuvant minunati…
precum VOI!

Am reflectat. Si din aceasta reflectie deriva tot ce este mai important in cadrul
Laboratorului—propriul proces de invatare.
Am invatat cum sa stim, sa facem, sa fim. Si, speram, si cum sa devenim.
Cu mult drag, echipa voastra de organizatori

Laboratorul de Educatie Nonfromala in cuvinte cheie
animatie bogatie captiv soc provocare creatie artistic surprindere semnificatie scepticism curiozitate emotii ras
implicare liniste fericire atins energizare amestec entuziasm impacare intensitate frustrare epuizare experimente
descoperire redescoperire traire solicitare fascinatie frustrat relaxare incantare genial distractie minunat invatare atentie
motivatie asteptare energie dinamism moderare receptivitate tentatie curiozitate implicare bucurie eliberare bogatie superbulversare oboseala de oferit activare valorizare securizare interiorizare odihna pasnic utilitate introspectie liniste solicitare
antrenare tensionare duiosenie concentrare amestec aerian
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Laboratorul in imagini
(din ultima zi)

Editorial
Dupa Laboratorul de Educatie Nonformala 2012

Prezentari de buna practica =
Incubator 107—cu Stefana

Dupa a 4-a editie a Laboratorului de Educatie Nonformala tragem linie si concluzionam:
Laboratorul este o idee buna pentru ca motivele

Fidbec!

pentru care facem acest eveniment ne impulsioneaza
sa mergem mai departe cu scopul de a promova educatia nonformala in Romania.
Laboratorul este o idee buna pentru ca reprezinta un

Spectacol de dans… epuizant

context perfect de invatare pentru cei care participa
cat si pentru cei care vin mai apoi in directa legatura
cu acesti participanti.
Show exploziv de animatie cu

Laboratorul este o idee buna pentru ca procesul din
cadrul evenimentului este in asa fel construit incat se
poate adapta oricarei persoane si oricarei organizatii
astfel incat fiecare sa poata sa isi ia exact de ce are
nevoie atat personal cat si profesional
Laboratorul este o idee buna!
Si mai mult fidbac!

foc in ultima seara a
Laboratorului—cu Loredana,
Cosmin si Bogdan

Follow-up
In cel mai scurt timp (adica pana la sfarsitul saptamanii) vom trimite un e-mail cu informatii promise
referitoare la lista de participanti, discutiile din ultima zi etc
In cel mai scurt timp deasemenea ramanem in legatura cu referire la evenimentul de la sfarsitul lui Septembrie = ZEN!
Deci, sa tinem stranse legaturile!

Vremea / vremurile
Si Portita isi ia ramas bun de la
noi pentru acest an. Si noi de la
ea. Si speram sa o revedem cat
mai curand!

Ramanem tot cu educatie!
Nonformala

La Gura Portitei vremea este la fel cum am lasat-o,
daca nu mai buna. Desi sfarsit de sezon oficial, temperaturile de peste 24 de grade Celsius ne arata ca
mai puteam ramane cel putin o saptamana acolo!
Ne intoarcem?
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