
Pojďte s námi do laboratoře! Budeme experimentovat, zkoušet, objevovat, improvizovat a možná i žonglovat. V naší laboratoři 
sice chybí testovací baňky, pipety i výbušné chemikálie, místo toho vám ale již podruhé nabízíme inspiraci, motivaci a inovaci             
v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže. Naživo i virtuálně, ve třech jazycích.

Brány laboratoře se otevírají ve čtvrtek 11. 6. 2020.  Registrace startuje ve 14:15, zamykáme v 19:00 hodin.
Celý harmonogram najdete zde.

Naživo: Laboratoř jsme pro vás připravili v prostoru pro všechny generace H40, v Pražské tržnici, v hale č. 40, v Praze - Holešovi- 
cích. Pro všechny zájemce, kteří by nový komunitní prostor chtěli prozkoumat blíže, je možnost komentované prohlídky ještě před 
zahájením konference.

Virtuálně: Po přihlášení od nás získáte odkaz, přes který bude vámi vybraný workshop probíhat. Nebojte se, je to jednoduché. Stačí 
kliknout a jste s námi.

Vybírejte z pestré škály workshopů od zkušených lektorů, naživo nebo virtuálně.

NAŽIVO

Řidičák neformálního vzdělávání

Dobrovolnictví jako inspirace k rozvoji kompetencí 

TěloCIRK aneb cirkus pro všechny

EduScrum

Sejdeme se na planetě B

Neformální dramatická výchova

Podrobnější informace o jednotlivých workshopech, lektorech a časovém harmonogramu najdete na
https://www.anev.cz/konference/

Jak se přihlásit?
Chceme se s vámi hlavně vidět, užít si společný čas, něco nového se naučit. Pokud se uvidíme naživo, pak vás vstupné vyjde na 500 
Kč. U online varianty vás jeden workshop vyjde na 300 Kč, za dva vybrané workshopy zaplatíte 500 Kč. Vstupenky můžete zakoupit 
přes GoOut.

Za bezpečí při laboratorních experimentech ručí ANEV a tým zkušených lektorů.

Těšíme se na vás!

Laboratoř neformálního vzdělávání se koná
pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

VIRTUÁLNĚ

Umíš vařit? A podle čeho to poznáš?

We are all storytellers

Úvod do vizuálneho myslenia

Co umím, aneb všechno se může hodit

Laboratoř 
neformálního 
vzdělávání
Inspirace,motivace,inovace

Testováno
na lidech

Laboratoř neformálního vzdělávání je pořádána v souladu s aktuálními 
nařízeními Vlády ČR vztahující se na konání společenských a vzděláva-
cích akcí. Asociace neformálního vzdělávání se zavazuje při pořádání 
akce k dodržení souboru hygienických pokynů vydaných MŠMT, pod 
jehož záštitou se mini konference pořádá.

11.6. 2020

https://goout.net/cs/jine-akce/laborator-neformalniho-vzdelavani/ifepf/+klyiq/
https://h40.cz/
https://www.anev.cz/konference/



