
Grupul de lucru de-a arhitectura* a susţinut , în perioada 3-5 septembrie, un atelier de 
formare a cadrelor didactice şi a arhitecţilor implicaţi în proiectul  „De-a Arhitectura în oraşul 
meu”. Atelierul s-a desfăşurat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii 
din București, partener al OAR filiala Bucureşti în programul cultural De-a arhitectura, 
deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit. 

Atelierul de formare condus de grupul de lucru de-a arhitectura, în parteneriat cu 
Departamentul de Ştiinţele Educaţiei al FPSE, a urmărit stabilirea unei platforme de lucru 
comune arhitecţilor şi învăţătorilor pentru implementarea pilot a cursului „De-a Arhitectura în 
oraşul meu”. Acesta se va desfăşura în anul şcolar 2012-2013 în 7 şcoli de stat şi particulare 
din Bucureşti. Activitatea din şcoli va fi monitorizată de echipa de proiect pe tot parcursul 
anului şcolar. Pilotarea este o etapă importantă din procesul de acreditare cursului la 
Ministerul Învăţământului, pentru ca din anii viitori acesta să poată fi predat oriunde în 
România, ca materie opţională la clasa a III-a sau a IV-a. 

De-a arhitectura mulţumeşte învăţătorilor şi arhitecţilor care au participat la acest training şi 
care vor începe să predea din prima săptămână a anului şcolar. 

Învăţătorilor: Diana Ştefania Farcaş – Şc. Germana Hermann Oberth; Victoria Păduraru – Şc. 
139, Roxana Pricope – Şc. Anastasia Popescu; Liliana Ţigău - Şc. 23 Sf. Silvestru; Ana 
Voineag – Şc. 113. 

Arhitecţilor: Adriana Comanici, Ana Dabija, Maria Corina Dumitrescu, Monica Lăzărică, 
Şerban Marinescu, Oana Popescu, Cătălin Şandru,  

Studenţilor arhitecţi: Florina Avrămuţ, Mădălina Bold, Iuliana Costache, Alina Panait. 

şi părinţilor entuziaşti: Sevil Lăzărescu – Little London;  Monica Maurer – American 
International School of Bucharest. 

 

www.de-a-arhitectura.ro 

facebook: de-a arhitectura 

*Grupul de lucru de-a arhitectura: coordonator program cultural: arh. Mario Kuibuş, coordonator proiect: arh. 
Mina Sava, arh. Corina Croitoru, arh. Miruna Grigorescu, arh. Vera Marin, arh. Eliza Yokina, coordonator 
training: arh. Claudia Pamfil, consultanţi ştiinţele educaţiei: Cătălina Ulrich, Mihaela Stîngu, identitate vizuală: 
arh.Veronica Sava 

 

 

 


