
   În septembrie nonformalul iese în stradă! Ce se întâmplă?   

Ziua Educaţiei Nonformale 

Dacă ai între 6 şi 70 de ani şi – 

preşcolari, elevi, cadre didactice şi 

oricare persoane interesate de arta 

transformării hârtiei te aşteptăm să 

te înscrii la  

ATELIERUL DE 

CREATIVITATE A 

NONFORMALILOR 

(Târnăveni, cart. 1 Decembrie 1918 – la CLUBUL 

PENSIONARILOR) pentru a descoperi o nouă lume, o lume de 

vis  într-o foaie de hârtie colorată. 

Dacă îţi place ideea vino cu noi într-o 

aventură rulată şi viu colorată în 28 – 

29 septembrie 2012 prin implicare, 

voluntariat, efort comun şi 

dedicaţie! De ce? Pentru că 

nonformalul merită să fie şi în 

comunitatea ta! 

Ieşi din casă!Fii alături de noi şi porneste într-o 

aventură rulată şi colorată! 
Voluntar, prof. înv. primar Deteşan Mirela 

Voluntar, prof. înv. primar Medeşan Cristina 

Voluntar, asistent medical gen. Buda Dana 

Voluntar, studenta Ciulea Claudia  

Voluntar, student Marcu Claudiu 

 Voluntar, prof. înv. primar Brătian Adina   

 Voluntar, prof. înv. primar Moldovan Corina         

 Voluntar, prof. înv. primar Horvath Angela   

 Voluntar, prof. înv. primar Stoica Maria 

 Voluntar, prof. înv. primar Molnar Margareta 



 

Educaţie nonformală 

Tot educaţie. Nonformală 

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR NOFORMALE ALE 

ATELIERULUI DE CREATIVITATE A NONFORMALILOR 

„Arta plierii şi răsucirii hârtiei în domeniul educaţiei nonformale“ 

 
VINERI, 28 septembrie 2012: 

Ora 16:00 – 18:00 – Amenajarea spatiului (doar voluntarii) 

Ora 18:00 -18:15  

Primirea copiilor si-a persoanelor implicate in activitati 

Inscrierea altor doritori de-a invata lucruri noi, copii sau adulti 

Organizare si discutii de intrare in atmosfera evenimentului 15 minute 

Ora 18:15 – 21:00 

Activitati pe  3 ateliere de lucru.  

Sugestii de produse ce pot fi realizate: 

 obiecte ornamentale, tablouri, rame de tablouri, rame foto, felicitări 

*Necesar materiale copii: reviste sau orice hartie reciclata colorata pe care o putem reutiliza, foarfeca, lipici 

Loc de desfăşurare: Târnăveni, cart. 1 Decembrie 1918 – la CLUBUL PENSIONARILOR 

Intrarea gratuită 

 

SÂMBĂTĂ, 29 septembrie 2012: 

Ora 14:00 – 18:00 

Activitati pe  3 ateliere de lucru 

*Necesar materiale copii: reviste sau orice hartie reciclata colorata pe care o putem utiliza, foarfeca, lipici 

Ora 18:00 – 19:00 

Amenajarea expoziţiei; Poze din timpul evenimentului 

Ora 19:00 – 20:00 

Încheierea activităţii 

Realizarea unei expoziţii tematice: 

„Arta plierii şi răsucirii hârtiei în domeniul educaţiei nonformale“ 

Loc de desfăşurare: Târnăveni, cart. 1 Decembrie 1918 – la CLUBUL PENSIONARILOR 

Intrarea Gratuită 

Program de vizitare a expozitie: în perioada 1-5 octombrie, între orele 17:00-18:00 

 

Locaţie  pusă la dispozitie de catre Primaria Municipiului Tarnaveni –PRIMAR  jrs. MEGHESAN NICOLAE  SORIN 

Serv. Public de Asistenţă Socială – Dir.exec. MUTH  HORATIU ROMULUS 

Eveniment organizat în cadrul Zilei Educaţiei Nonformale de către voluntar DETEȘAN MIRELA 

Ziua Educaţiei Nonformale -28 – 29 septembrie 2012 

http://nonformalii.wordpress.com/

