
 

4 ani de nonformal 

“revolutia se petrece chiar sub ochii 

tai… nu fi spectator! implica-te!”  

Asa incepea in anul 2009 povestea 

Laboratorului de Educatie Nonfor-

mala. O poveste adevarata, cu oameni 

adevarati intr-un context inedit.  

Am plecat la drum cu marea in fata si 

cu nonformalul in inima. Am experi-

mentat metode de educatie nonfor-

mala si am ajuns sa cunoastem peste 

100 de oameni care au aceeasi 

pasiune ca si noi… educatia! 

 

De-a lungul anilor am experimentat 

peste 25 de metode de educatie non-

formala pe care le-am implementat si 

de la care am invatat multe. 

 

Am invatat de la Forum ca teatrul este 

o repetitie pentru viata, de la biblio-

teca vie ca oamenii pot fi carti 

deschise, de la photovoice ca o foto-

grafie chiar poate sa aiba 1000 de 

cuvinte rostite, de la labirint ca nu 

trebuie sa intelegi ci sa simti.  

 

Tot de la metodele de educatie non-

formal am mai invatat ca tot ceea ce 

trbuie sa se intample, se intampla.  

 

Si cu asta in minte (pe langa nonfor-

malul din suflet) mergem inainte si in 

acest an, alaturi de voi, intr-un labora-

tor special, de colectie. 

 

Sa avem cu toti un Laborator cu 

adevarat nonformal!  

 

Va salutam si va uram bun venit noi,  

Echipa 

8 motive pentru care ne place si 

facem Laboratorul de Educatie 

Nonformala 

 

Motivul 1 

 

Iubim educatia nonformala.  

 

Intr-atat de mult incat ii dedicam 

mult din timpul nostru, evenimente 

specifice si chiar si proiecte te-

matice!  

Eveniment organizat în cadrul proiectului N.O.N.F.O.R.M.A.L., implementat de FDSC în parteneriat cu ANPCDEFP și  ISE, finanțat de 

Comisia Europeană, prin Programul Învățare pe Toata durata Vieții 

 

Program  

 

Inca din prima seara de Laborator, 

incepem procesul de nonformalizare. 

Astfel intre orele 18.30 si 20.00 va 

invitam la cina iar incepand cu ora 

20.00 si continuand pana inspre ora 

22.00 va asteptam la o activitate de 

seara care va combina o introducere 

“oficiala” in atmosfera de Laborator 

cu o sesiune de cunoastere atat a celor 

prezenti la fata locului cat si a meto-

delor de educatie nonformala 
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