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În luna septembrie Grupul de lucru de-a arhitectura* a început pilotarea cursului  De-a 
arhitectura în oraşul meu în 7 şcoli de stat şi particulare din Bucureşti**. Cursul este înscris în orarul 
şcolilor  participante  sub  diverse  forme:  opţional,  curs  extracuricular,  în  loc  de  educaţie 
tehnologică sau curs de „after school”. 

Echipa de proiect monitorizează şi sprijină cadrele didactice şi îndrumătorii arhitecţi pe 
tot parcursul anului şcolar. Pilotarea este o etapă importantă a procesul de acreditare cursului 
la  Ministerul  Învatamântului,  pentru  ca din  anii  viitori  acesta  să  poată  fi  predat  oriunde  in 
România, ca materie opţională la clasa a III-a sau a IV-a.

Lecţiile sunt filmate pentru a se realiza un set de filme documentare, de 15min, care să  
fie utilizate apoi ca referinţă pentru procesul de predare.

Până în momentul de faţă, elevii au studiat  Caietul 1: „Scara şi proporţiile”. Lecţiile au 
inclus o expediţie în vecinătatea şcolii lor, pentru a cerceta dimensiunile clădirilor şi ale străzilor,  
au descoperit proporţiile corpului uman şi au încercat să facă un modulor al copiilor de vârsta 
lor.

In Caietul 2, copiii vor afla ce este spaţiul urban, cum se schimbă atmosfera sa în funcţie 
de lumina sau de culorile sale, cum simt acel spaţiu folosind simtul tactil, ce ne spun formele  
clădirilor care îl înconjoară.

De-a arhitectura Hands On! este un proiect complementar, ce îşi propune să lărgească 
publicul ţintă al unor evenimente legate de arhitectură şi oraş, aducând copiii şi familiile lor în  
mijlocul acestor manifestări culturale. 

Proiectul a debutat în luna octombrie, în cadrul evenimentului „Arhitectura 5” al filialelor  
Sibiu-Vâlcea şi Brasov-Covasna-Harghita. 
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Copiii sibieni s-au jucat serios de-a arhitectura. Într-un atelier vesel şi colorat, 26 de copii  
între  6  şi  12  ani  au lucrat  în  echipe la realizarea de machete,  trăind experienţa  directă a 
conceperii şi realizării unui spaţiu public. Colegii lor din Braşov au avut şi ocazia de a schimba o 
parte din oraşul lor, de a face o propunere concretă pentru piaţeta din faţa OAR Braşov.

Mulţumim  pe  acestă  cale  copiilor  care  au  participat  şi  organizatorilor:  Arhitectura 
5,Ambient Sibiu.
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www.de-a-arhitectura.ro
http://www.facebook.com/DeAArhitectura
office@de-a-arhitectura.ro

 „De-a  arhitectura”  este  un  program  cultural  al  Ordinului  Arhitecţilor  din  România  fliala  
Bucureşti, care  urmăreşte  familiarizarea  copiilor  cu  noţiuni  de  arhitectură  şi  urbanism,  prin  
observarea directă şi aplicarea creativă a acestora de către ei, scopul fiind dezvoltarea unor  
repere  urbane  şi  arhitecturale  care  vor  forma  un  minim  bagaj  de  cunoştinţe  de  cultură  
generală în aceste domenii.

*Grupul de lucru De-a Arhitectura: arh. Corina Croitoru, arh. Miruna Grigorescu, arh.Mario Kuibus, arh.Vera 
Marin, arh. Claudia Paml, arh. Mina Sava, arh. Eliza Yokina. Grafica, DTP: arh. Veronica Sava
Parteneriat didactic cu FPSE/UB pentru inserarea în curicula şcolară a noii discipline opţionale – Educaţie  
de arhitectură şi Mediu Construit.
**  şcolile participante în proiect: Şcoala nr 23 - Sf. Silvestru, Şcoala nr.139 - Mircea Sântimbreanu,  Liceul  
greco-catolic  Timotei  Cipariu,  Şcoala  germană Hermann Oberth,   Şcoala  Anastasia  Popescu,  Şcoala  
Americană Bucureşti,  Şcoala Little London Pipera.
Parteneri media: Zeppelin, Arhiforum, Itsybitsy, Arhimania, Spatiul Construit
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