Școala din Ghindeni continuă învățarea non-formală la
CONNECTOR 2016
În ultimii ani, vacanța de vară vine cu surprize nenumărate pentru pasionații
de învățarea non formală. La începutul lunii iulie are loc cel mai imporatant
evenimment de educație non formală din România, CONNECTOR 2016, organizat
de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale, în cadrul programului Erasmus+.
Conceptul de non formal își propune să promoveze învățarea într-un context
neconvențional, cu o structură flexibilă, cu metode flexibile.

Ediția din acest an a adus împreună participanți din mai multe țări, formatori și
facilitatori, profesori, lucrători de tineret, unii dintre ei aflați la a doua participare,
semn că experiența anilor precedenți a fost mai mult decât pozitivă.
Între aceștia s-au aflat și profesorii de la Școala Gimnazială Ghindeni, școală
care coordonează un proiect Erasmus+ de educație non formală, „Open Doors for
Non Formal”. Cei trei profesori, Simona Negru, Dana Luca și Daniela Firescu au
participat la atelierele organizate timp de două zile la Universitatea Româno-

Americană ( „Living news- paper and story telling”, „Visual theatre”, „Imaginary
languages in theatre”) și la reprezentațiile susținute la Muzeul Țăranului Român.
Toate atelierele au utilizat diferite tehnici teatrale – dramatizarea unei
probleme sociale (the living newspaper), pantomimă și efectete vizuale (vizual
theatre) scriere și spectacol colectiv (imaginary languages în theatre), etapele
parcurse au inclus exerciții de team building, explorarea realității sau ficțiunii,
alegerea unei teme, stabilirea caracterelor și a conflictului, repetiții și în final
reprezentația.
Direcțiile de acțiune ale ediției 2016 s-au concentrat nu numai pe învățare și
ulterior performare, dar și pe ideea de cooperare, împărtășire. Aceasta s-a
concretizat în sesiunile de open space din prima zi dar și în activitățile propuse în
cadrul manifestărilor de la Muzeul Țăranului Român, de la strategiile de personal
branding sau comunicare non violentă la atelierul de networkability în cadrul căruia
pe un poster uriaș au fost adunate la un loc oferte, cereri, soluții.
Oferta propusă de profesorii școlii din Ghindeni, coordonator al proiectului
Open Doors for Non Formal, este un ghid de bune practici „How to use non formal
methods în formal education”.
Cea dea treia ediție Connector a demonstrat încă o dată potențialul creativ al
învățării nonformale și mai ales modul în care lecțiile asimilate anterior sunt puse în
aplicare.
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