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Despre
arhitectur`
pe \n]elesul
copiilor
O ANCHET~ REALIZAT~ DE VIORICA BUIC~

de-a arhitectura. Foto: Asocia]ia “de-a arhitectura”

{coala Agatonia. Foto: Dan Borzan.

54 l martie 2013

Auzim des c` modul \n care ne construim ora[ele influen]eaz` decisiv calitatea vie]ii publice [i
individuale, dar [i func]ionarea [i imaginea societ`]ii. Cu toate acestea, simultan, asist`m la o
indiferen]` \ngrijor`toare fa]` de spa]iile
comune ale ora[ului, suntem martorii nep`s`rii
fa]` de patrimoniu [i uneori chiar a distrugerii
sale, vedem peste tot cl`diri cu arhitectur` lipsit` de bun-sim] [i de adecvare la context, ne
deplas`m cu dificultate dintr-un punct \n altul.
Pentru a rupe cercul vicios care pare a „condamna” ora[ele României, educa]ia este esen]ial`: copiii, de la gr`dini]` la liceu, prin jocuri,
explor`ri, observa]ii [i analize, trebuie s` \nve]e
s` priveasc` \n jur, s` \n]eleag` mecanismele
ora[ului, s` aprecieze ceea ce este f`cut cu grij`
[i pricepere [i s` vad` ce ar putea fi \mbun`t`]it,
pentru a cere mai departe aceste lucruri celor
care \i reprezint`. Este un proces lung [i complex [i tocmai de aceea este important s` porneasc` de la vârste mici, pentru ca informa]iile
s` se sedimenteze [i s` devin` un bagaj comun,
capabil s` genereze o nou` perspectiv`.
|n acest context, ne-am bucurat s` auzim \n
ultimul an de mai multe ini]iative de educa]ie
pentru copii, \n spiritul respectului fa]` de arhitectura de calitate. V` prezent`m \n continuare
trei dintre ele, care, implementate la nivel
na]ional, ar putea avea un poten]ial extraordinar. „de-a arhitectura”, un program sprijinit de
Ordinul Arhitec]ilor din România, [i „{coala
Agatonia – manual pentru patrimoniu”, o ini]iativ` independent` a unei familii de arti[ti, s-au
adresat pân` acum ciclului primar, dar inten]ioneaz` s` dezvolte programe similare [i pentru
gimnaziu, stabilind astfel o continuitate \n educa]ie. Mai departe vine Asocia]ia ATU, care,
dup` experien]a unui ghid de educa]ie urban`,
lucreaz` \n prezent la elaborarea unui manual
de utilizare a ora[ului pentru licee.
Le dorim tuturor mult succes!

Desen de Oana Lohan pentru
„Ora[ul – manual de utilizare”
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de-a arhitectura

Fotografii: Asocia]ia „de-a arhitectura”

„de-a arhitectura”, un program cultural al Ordinul Arhitec]ilor din România, filiala teritorial`
Bucure[ti, dezvoltat de Asocia]ia „de-a arhitectura” în parteneriat cu Departamentul de {tiin]ele
Educa]iei din cadrul Facult`]ii de Pshihologie [i {tiin]ele Educa]iei, Universitatea din Bucure[ti, \[i
propune cultivarea [i dezvoltarea interesului [colarilor pentru arhitectur` [i mediul construit. Dup`
succesul cursului-pilot \n [apte [coli din Bucure[ti, asocia]ia se preg`te[te pentru acreditarea ca
materie op]ional` la nivel na]ional, organizând totodat` o serie de evenimente complementare,
precum \ntâlnirile \ntre arhitec]i recunoscu]i [i copii.
www.de-a-arhitectura.ro

Igloo: Cum a luat na[tere proiectul „de-a arhitectura” [i cine se
ocup` \n prezent de cursurile op]ionale pentru clasele primare?
Echipa „de-a arhitectura”: Dorin]a de a-i înv`]a pe copii, înc` din
[coala primar`, no]iuni despre arhitectur` [i despre mediul construit
exista de mult timp pentru noi, dar abia \n 2011 am reu[it s` form`m
o echip`, elaborând un proiect cultural pentru OAR. Ini]ial, ne gândeam la un manual, cu no]iuni de baz` pe care oricine ar trebui s` le
aib` despre arhitectur` [i mediu construit, o minim` cultur` general`.
Dar ne-am dat seama repede c` un manual e de fapt înc` o carte pe
raftul libr`riei [i c`, far` cineva care s` [tie s` îl „prezinte” – arhitectul
– [i s` îl livreze direct la publicul ]int` – copiii, demersul nu ar fi fost
suficient. Din acel moment ne-a fost clar c` trebuie s` cre`m nu
numai un instrument, ci [i un sistem prin care instrumentul s` fie
folosit. Astfel a luat na[tere programul cultural „de-a arhitectura”.
Primul proiect din acest program este intitulat „de-a arhitectura în
ora[ul meu” [i este un curs de educa]ie pentru arhitectur` [i mediu
construit la clasa a IV-a.
În prezent, asocia]ia se ocup` de implementarea [i monitorizarea
cursului pilot „de-a arhitectura în ora[ul meu” în [coli din Bucure[ti,
dar [i de dezvoltarea unor noi proiecte complementare (de-a arhitectura povestit`, de-a arhitectura hands-on, de-a arhitectura formare îndrum`tori). Membrii fondatori ai asocia]iei sunt: arh. Mina
Sava, arh. Vera Marin, arh. Eliza Yokina, arh. Corina Croitoru, arh.
Miruna Grigorescu, arh. Claudia Pamfil, iar coordonatorul programului cultural din partea OAR Bucure[ti este arh. Mario Kuibu[.
Beneficiem de colaborarea cu un expert în [tiin]ele educa]iei, specializat în problematica înv`]`rii prin proiect – C`t`lina Ulrich, iar conceputul grafic al programului este realizat de arh. Veronica Sava.

Igloo: Prezentarea unor no]iuni complexe de arhitectur` [i de
urbanism este cu atât mai dificil` cu cât vârsta copiilor este mai
mic`. Povesti]i-ne pu]in despre procesul de transformare a informa]iilor de baz` \ntr-un curs func]ional, atractiv pentru copii,
cu materialele [i programele aferente.
Echipa „de-a arhitectura”: Arhitectura e poate mai greu de explicat
în cuvinte, dar e relativ u[or de în]eles prin imagini [i experien]`
direct`. Noi vrem s` îi înv`]`m pe copii s` vad` mediul construit, de
aceea expedi]iile în jurul [colii [i prin ora[ul lor sunt foarte importante
pentru aceast` „materie”. Avem apoi exerci]ii prin care fac o aplicare
practic` a no]iunilor aflate cu prilejul explor`rilor lor. „de-a arhitectura în ora[ul meu” [i-a construit structura didactic` pe o înl`n]uire
de secven]e care aduc împreun` observarea [i în]elegerea no]iunilor
(observ + descifrez) [i respectiv al`turarea între activit`]ile practice
[i comunicare (construiesc + prezint). Materialul didactic a fost realizat în colaborare cu Departamentul de {tiin]ele Educa]iei de la
FPSE, iar C`t`lina Ulrich, cea care conduce acest departament, nea îndrumat în definirea conceptului didactic de înv`]are experien]ial`
[i înv`]are prin proiect.
În partea de descifrare, am mers pe abordarea no]iunilor din perspectiv` intuitiv`, pe descoperirea lor în mediul construit apropiat copiilor,
pe explicarea la clas` prin discu]ii libere pe baza imaginilor,
diverse experimente [i jocuri, urmånd ca toate acestea s` fie reluate
împreun` în cadrul proiectului clasei – or`[elul comunit`]ii lor,
materializat într-o machet` comun` a clasei. Dorim totodat` s` cre`m
un eveniment în cadrul Anualelor de arhitectur` în care copii participan]i în program s` î[i expun` proiectul [i s` îl prezinte unui public cât
mai divers, format din arhitec]i, dar [i din cadre didactice, p`rin]i etc.
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Igloo: Proiectul a fost deja implementat \n mai multe [coli. Cum
au fost acestea alese [i ce a presupus preg`tirea \nv`]`torilor
pentru a sus]ine cursul?
Echipa „de-a arhitectura”: Anul acesta, în faza-pilot, cursul se
desf`[oar` în [apte [coli, în cinci dintre acestea ca o disciplin`
op]ional` sau extracurricular`, iar în dou` ca un program de afterschool. Am f`cut un anun] de înscriere pentru arhitec]i pe site-ul
OAR Bucure[ti, iar departamentul de {tiin]ele educa]iei din FPSE
ne-a recomandat înv`]`tori interesa]i de aceast` provocare.
De asemenea, ne-am promovat [i prin re]ele sociale online. Mul]i
p`rin]i, arhitec]i [i nu numai, ne-au prezentat înv`]`torilor de la
clasele în care sunt copiii lor. La începutul anului [colar, în septembrie, am derulat timp de trei zile un atelier interactiv de preg`tire a
îndrum`torilor, la FPSE, cu înv`]`torii [i arhitec]ii care au fost selecta]i pentru aplica]ia pilot, pe criterii legate de motiva]ie [i recunoa[tere a valorii acestui demers.
Igloo: Dincolo de prezentarea unor principii de func]ionare a ora[ului, cursul presupune/include multe teme practice, \n grup,
precum realizarea unor machete, plimb`ri [i explor`ri urbane,
urmate de jurnale de teren, a[a cum men]iona]i mai sus. Care
au fost reac]iile copiilor? Cât de mult s-au implicat \n aceste
activit`]i?
Echipa „de-a arhitectura”: Copiii au fost foarte încânta]i [i implica]i
în activit`]i, iar dup` pu]in timp au venit [i reac]iile de la înv`]`toare
care ne-au confirmat c`, într-adev`r, acest curs \i ajut` [i la alte
materii. Au observat cum copiii f`ceau conexiuni între ceea ce au
înv`]at la „de-a arhitectura” [i diverse alte materii: matematic`,
geografie, cunoa[terea naturii, român`, desen. În expedi]ii (explor`ri
urbane), copiii au fost foarte uimi]i s` descopere zona din jurul [colii
cu al]i ochi, folosindu-se de toate sim]urile [i trecând de la statutul
de simplu observator la cel de reporter. Sunt interesa]i [i de
prezent`rile ilustrate cu imagini ale unor cl`diri [i ora[e din România
[i din lume, s` experimenteze jocuri cu volume [i cu materiale noi, s`
î[i analizeze propria locuin]` sau cartierul lor. Noi am vrut s` evit`m
s` le d`m teme pentru acas`, dar le-am solicitat aten]ia prin ni[te
„teme de gândire”.
Cu toate acestea, sunt atât de implica]i încât vin cu desene [i
machete despre cum v`d ei lucrurile. {i a[teapt` cu ner`bdare s`
înceap`, din aprilie, modulul cu atelierul în care s` lucreze la macheta
or`[elului lor.
Igloo: Exist` un fond de interes fa]` de spa]iul urban/ public sau
a]i sim]it c` tocmai astfel de curs \l creeaz`?
Echipa „de-a arhitectura”: Noi consider`m c` nu exist` acest
interes fa]` de spa]iul urban/public \n rândul publicului larg, dovad`
fiind [i felul în care arat` [i func]ioneaz` ora[ele noastre, precum [i
nivelul de implicare sc`zut al comunit`]ii. Unul dintre motivele pentru care am realizat acest program cultural este acela de a cre[te
acest interes, vrem s` îl „s`dim” de când copiii sunt în formare, s` îi
înv`]`m pe ei cum s` aib` grij` de spa]iul public, s` le ar`tam exemple de astfel de spa]ii de calitate, s` le explic`m c` [i ei, ca viitori
cet`]eni, indiferent de meseria pe care o vor urma, pot [i trebuie s`
aib` un cuvânt de spus. Iar ei la rândul lor povestesc familiei, prietenilor, [i interesul se poate r`spândi. Pe de alt` parte, [i interesul
speciali[tilor de a implica cet`]enii, [i comunitatea în general, în
demersurile lor este limitat. „B`taia lung`” a cursului nostru este [i
56 l martie 2013

aceea de a înv`]a arhitec]ii [i urbani[tii s` „vorbeasc`” pe în]elesul
cet`]enilor – indirect prin educarea publicului pentru care ei lucreaz`
(deci creând o viitoare presiune a cet`]enilor interesa]i [i educa]i în
domeniu), dar [i direct, prin stimularea profesioni[tilor s`-[i exerseze
aceste abilit`]i pe parcursul programelor noastre pentru copii.
Igloo: Cât de dificil` din punct de vedere logistic este organizarea cursului [i a activit`]ilor din jurul lui?
Echipa „de-a arhitectura”: Buna desf`[urare a cursului presupune
în primul rând realizarea unei colabor`ri optime între arhitect [i
înv`]`tor. Am încercat s` cre`m echipe care s` se sus]in` reciproc,
c`ci arhitectul [tie „con]inutul” (no]iunile predate), iar înv`]`torul [tie
cum se pred` (metode didactice, practica pedagogic`, mijloace de
mobilizare [i de sus]inere a aten]iei elevilor etc.). Ei exerseaz`
aceast` colaborare de la sesiunea de formare, care are ca principal
obiectiv o cunoa[tere reciproc` [i stabilirea unor rela]ii de încredere
între cele dou` persoane care fac o echip`. Avem reac]ii pozitive de
la [colile unde aplic`m cursul, iar dovada este c` au fost înscrise
clase noi pentru anul [colar urm`tor. Sunt foarte pu]ine cursuri care
aduc speciali[tii din diverse domenii s` le explice copiilor despre
meseria lor, [i tocmai acesta este punctul nostru forte. Ne confrunt`m [i cu provoc`rile logistice aferente sistemului educa]ional
tradi]ional – de la pozi]ionarea fix` a b`ncilor în clase la disponibilitatea redus` a unor echipamente (uneori, proiectorul [colii este
ob]inut cu greu), pân` la dificultatea de a p`stra machetele în spa]iul
clasei... Dar cursul nostru este adaptabil [i am reu[it pân` acum, cu
ajutorul înv`]`torilor [i al îndrum`torilor arhitec]i, s` facem doar compromisuri minime, care nu au afectat atingerea obiectivelor de
înv`]are. O alt` provocare cu care ne-am confruntat: cursul are
nevoie de materiale atractive pentru copii [i de instrumentele pe
care noi le-am creat pentru preponderentele sale p`r]i practice.
Sper`m deci s` beneficiem în continuare de sponsoriz`ri absolut
necesare pentru acoperirea costurilor materialelor educative.
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Igloo: Care sunt cele mai interesante momente din timpul
cursului sau \ntreb`ri pe care vi le-au pus copiii?
Echipa „de-a arhitectura”: Cele mai interesante activit`]i sunt cele
axate pe activitatea practic`, pe experimentele [i experien]ele proprii: expedi]iile urbane în care copiii au roluri [i sarcini precise, exerci]iile de grup, jocurile în care aportul lor creativ este maxim. Dar
sunt interesante [i discu]iile ghidate – copiii î[i spun cu u[urin]`
p`rerea, pun întreb`ri extraordinar de interesante, fac propuneri. De
exemplu, copiii nu [tiau foarte multe despre meseria de arhitect sau
cea de urbanist [i au fost deci foarte curio[i s` afle de la arhitec]ii
care au venit la clasa lor ce cl`diri au construit, ce voiau s` se fac`
când erau mici, care era jocul lor preferat când erau copii, când au
ales aceast` meserie, dac` au [i ei copii, cât câ[tig` din aceast`
meserie, care e cea mai înalt` cladire pe care au construit-o etc.
De aici a izvorât un alt proiect al nostru, „de-a arhitectura povestit`”
– o serie de conferin]e în cadrul programului na]ional S`pt`mâna
Altfel, în perioada 1-5 aprilie 2013, în care arhitec]i cunoscu]i vor
vorbi copiilor. Înscrierile claselor pentru acest eveniment, sus]inut de
sponsorul Xella, sunt posibile pân` pe 22 martie, în limita locurilor
disponibile. Anul acesta urm`rim la clase cum se deruleaz` lec]iile
cursului predat de arhitec]i [i înv`]`tori în parteneriat. Dup` o evaluare atent`, materialele (prezent`ri cu imagini, fi[e de exerci]ii, teme
de reflec]ie etc.) vor fi revizitate [i eventual modificate acolo unde
este necesar` îmbun`t`]irea lor în func]ie de reac]iile copiilor, de
recomand`rilor înv`]`torilor [i ale arhitec]ilor de la clase. În septembrie vom putea deci oferi cursul deja testat, cu [i mai multe op]iuni
pentru atingerea obiectivelor.

c`ut`m finan]`ri pentru a ne asigura de faptul c` sunt din ce în ce
mai mul]i elevi care s` beneficieze de acest curs. Apoi, \n parteneriat cu Departamentul de {tiin]ele Educa]iei de la FPSE, vom depune
un dosar pentru ob]inerea atestatului CNFPA – Consiliul Na]ional de
Formare Profesional` a Adul]ilor pentru sesiunile de formare, pentru
ca acestea s` fie recunoscute drept o specializare atât a cadrelor
didactice, cât [i a arhitec]ilor-educatori. Pentru anul [colar 20132014 facem deja înscrieri, pân` în data de 15 martie 2013 primim
solicit`ri pentru cursul „de-a arhitectura în ora[ul meu”. Vom putea
sprijini acum doar 30 de clase în Bucure[ti [i în ]ar`. Pân` acum
avem cereri din Cluj, Sibiu, Timi[oara, Arad, Bra[ov, Reghin, Sf.
Gheorghe [i Constan]a. Suntem încânta]i de reac]ia încurajatoare
pentru noi din partea arhitec]ilor tineri, care vor s` se implice în acest
proiect, precum [i de interesul înv`]`torilor din ]ar` de a-l implementa [i în ora[ele lor.
Implementarea cursului pilot este derulat` în parteneriat cu
Inspectoratul [colar al Municipiului Bucure[ti. Dorim s` mul]umim
înv`]`torilor [i [colilor implicate în program: Diana {tefania Farca[ –
de la {coala German` Hermann Oberth; Victoria P`duraru – {c. 139,
Roxana Pricope – {c. Anastasia Popescu; Liliana }ig`u – {c. 23, Sf.
Silvestru; Sevil L`z`rescu – Little London; Monica Maurer –
American International School of Bucharest, precum [i arhitec]ilor:
Adriana Comanici, Maria Corina Dumitrescu, Monica L`z`ric`,
{erban Marinescu, Oana Popescu, C`t`lin {andru, [i studen]ilor
arhitec]i: Florina Avr`mu], M`d`lina Bold, Iuliana Costache, Alina
Panait.

Igloo: Care sunt planurile pentru 2013? Inten]iona]i s` extinde]i
proiectul \n mai multe [coli din Bucure[ti, poate chiar la nivel
na]ional?
Echipa „de-a arhitectura”: Pentru 2013 ne propunem s` dezvolt`m
[i alte programe educa]ionale pentru alte grupe de vârst`, [i anume
pentru gr`dini]` [i pentru gimnaziu. Ne dorim o prezen]` cât mai
activ` din rândul arhitec]ilor, de aceea vom organiza în iulie o conferin]` pentru lansarea programului nostru la nivel na]ional.
Suntem de asemenea în procedura de ob]inere a acredit`rii de la
Ministerul Educa]iei pentru cursul nostru ca materie op]ional` [i

Fotografii: Asocia]ia „de-a arhitectura”

Igloo: A]i resim]it lipsa unor anumite metode de lucru \n sistemul educa]ional de la noi?
Echipa „de-a arhitectura”: Este interesant s` vedem cum copiii
sunt foarte implica]i în partea practic` [i în cea de explorare. Tocmai
aceste lucruri se utilizeaz` mai pu]in în înv`]`mântul tradi]ional. Ei
simt lipsa lucrului cu concretul [i cu experien]ele proprii, iar acest
fapt îi captiveaz` [i îi motiveaz`. Cursul nostru este de altfel transcurricular (în termeni tehnici), utilizeaz` no]iuni din aproape toate
materiile pe care le au la [coal` [i astfel în]eleg mai bine rostul
înv`]`rii acestor lucruri, pentru c` le reg`sesc în realitatea care îi
înconjoar`. Nu sunt numai probleme legate de sistemul educa]ional:
la una dintre [coli, pe motive de siguran]`, p`rin]ii nu au fost de
acord s` mergem cu copiii în expedi]iile din jurul [colii. Copiii au avut
de „suferit” c`ci au pierdut partea cea mai important`, aceea de a
observa no]iunile pe care urmau s` le înve]e ulterior în clas`.
Arhitectul a suplimentat atunci prezent`rile cu multe imagini [i a
cerut elevilor s` urm`reasc` anumite aspecte ale mediului construit
pe drumul spre [coal` sau în deplas`rile pe care le fac cu familiile lor.
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{coala Agatonia – patrimoniul pentru copii
{coala Agatonia este cel mai temerar proiect al Asocia]iei Gaspar, Baltasar & Melchior, \nfiin]at`
de familia Scripcariu – Adriana, istoric de art`, [i Virgil, sculptor, la Piscu, un fost sat de olari, din
apropierea Bucure[tiului. Din 2006, asocia]ia a ini]iat [i organizat numeroase proiecte de promovare a patrimoniului cultural adresate în special copiilor, iar \n 2012 au reu[it s` editeze chiar
un manual op]ional cu aceast` tem`, pentru clasele III-IV. Manualul poate fi desc`rcat gratuit de
la adresa: http://patrimoniupentrucopii.piscu.ro, iar cei care doresc s` fie la curent cu istoricul [i
mersul proiectelor lor pot explora platforma online: www.piscu.ro.
Igloo: Asocia]ia Gaspar, Baltasar & Melchior a desf`[urat \n ultimii ani mai multe programe adresate copiilor, legate \n special
de me[te[ugul ol`ritului. Cum au condus aceste activit`]i c`tre
un manual cu [i despre patrimoniu, pentru ciclul primar?
Adriana Scripcariu: Începând cu anul 2007, asocia]ia noastr` a
organizat diferite activit`]i pentru copii, dar [i pentru adul]i, pe teme
de patrimoniu. La început, da, a fost lutul. Aflându-ne într-un sat de
olari, ne-a preocupat transmiterea c`tre copiii locului a acestui element de patrimoniu material, dar mai ales imaterial, local –
me[te[ugul ol`ritului. De la [coli de var` s`te[ti pentru copii pân` la
ateliere realizate la cererea unor institu]ii ca Ambasada Germaniei,
P&G sau RBS, am povestit [i înc` povestim tuturor celor interesa]i
despre posibilit`]ile creatoare ale argilei, despre utilaje, procedee,
forme, obiceiuri vechi. Din multele pove[ti [i din bucuria musafirilor
no[tri, mai ales copii, a luat na[tere în 2008 Prima mea carte despre
lut, literatur` de specialitate... pentru cei mici. Proiectul a crescut,
ideile [i partenerii s-au înmul]it. A[a s-au realizat tabere [i excursii
tematice despre patrimoniu. Am antrenat copiii în a observa, a pre]ui
[i a me[teri din bog`]ia de mo[tenire a fiec`rei zone care ne g`zduia:
Sibiel, {urde[ti, Bran, Curti[oara, Piscu, Vama Veche, Hurezi,
Mogo[oaia. A[a, de-a lungul anilor, a crescut zona de documentare [i
num`rul experien]elor care ne ar`tau cât de interesa]i sunt copiii de
patrimoniu atunci cånd le este expus potrivit [i atractiv [i cât de pu]ine
din aceste informa]ii le sunt transmise în cadrul programelor [colare.
A[a mi-a venit ideea de a concepe un manual [colar zonal Patrimoniu
Cultural [i am început cu jude]ul Ilfov, cel pe care îl cuno[team cel mai
bine. Este primul manual [colar zonal pe aceast` tem`.
Igloo: Primul loc \n care manualul va fi folosit este chiar {coala
Agatonia, o ini]iativ` independent` [i inedit` \nc` pe la noi. Povesti]i-ne, v` rug`m, mai multe despre proiectul [colii. Cum
selecta]i copiii care particip` la cursurile/atelierele voastre?
Adriana Scripcariu: E adev`rat, totul a început în preajma {colii Agatonia, dar mai ales în familie. În discu]iile cu elevii, dar [i cu copiii
mei, am g`sit tonul potrivit [i am avut experien]ele cele mai
conving`toare despre posibilitatea de a transmite informa]ii despre
patrimoniu, aparent complicate, dar în fond atât de simple, c`tre acest
segment de vârst`. Agatonia este o mic` [coal` primar`, pe care am
înfiin]at-o în anul 2011 în satul Piscu. Acest proiect este rezultatul
nevoilor familiei noastre, destul de numeroas`, dar [i a dorin]ei de a
veni în întâmpinarea unei comunit`]i s`te[ti lipsite de [coal` primar`
aproape de cas`. Este un proiect social, o [coal` privat` care nu percepe tax` de [colarizare. Sus]inem mica institu]ie de înv`]`mânt din
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activit`]ile Asocia]iei, în principal workshopuri de me[te[ug pentru
toate vârstele. În prezent avem o clas` a II-a în care înva]` 5 copii, iar
în toamn` vom mai deschide o clas` I.
Igloo: A]i discutat deja folosirea manualului [i de c`tre alte [coli?
Sunt profesorii deschi[i c`tre un astfel de curs op]ional?
Adriana Scripcariu: În anul [colar 2012-2013, manualul nostru despre patrimoniu este folosit la clas` în 14 [coli din Bucure[ti [i jude]ul
Ilfov. De inspirat, sper c` inspir` mai mul]i îndrum`tori, c`ci primul tiraj
al c`r]ii, de 1 000 de exemplare, este aproape epuizat. Am g`sit o mân` de profesori care au rezonat cu proiectul, dar sunt convins` c` ei
sunt mai mul]i. Majoritatea cadrelor didactice fac parte din acea
genera]ie care are înc` m`car o ancor` afectiv` la sat. Pentru noi,
aceast` ancor` conteaz` foarte mult. Aducându-[i aminte de copil`rie, ei simt imediat gustul apei p`strat` în oal` de p`mânt, mirosul
plitei cu foc de lemne, simt preaplinul s`rb`torilor vechi, în care tot satul r`suna de colinde. Odat` aceast` tr`ire reg`sit`, drumul spre
inima lor e deschis. Acesta este entuziasmul ini]ial. De aici [i pân` la
implementarea manualului, trebuie trecut îns` prin rigorile administrative. Trebuie ca [i p`rin]ii copiilor s`-[i doreasc` acest op]ional.
Trebuie ca înv`]`torul s` ob]in` avizul de implementare de la
Inspectoratul [colar, pe baza documenta]iei pe care noi o punem la
dispozi]ie. Sper`m ca începând cu anul [colar 2013-2014 s` ob]inem
un aviz global din partea Inspectoratul Jude]ului Ilfov [i cel al ora[ului
Bucure[ti. Astfel, manualul va prezenta mai mult` credibilitate [i va da
mai pu]ine b`t`i de cap entuzia[tilor. Mai este nevoie îns` [i de o preocupare real` din partea celui care pred` dup` acest manual. Trebuie
discern`mânt pedagogic, abordare interdisciplinar`, dinamism, altfel
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discern`mânt pedagogic, abordare interdisciplinar`, dinamism, altfel
spus, trebuie chef [i echilibru. În mâna unui cadru didactic blocat în
cli[ee [i scheme, acest manual poate deveni o arm` împotriva patrimoniului. Este o corvoad` spre exemplu s` înve]i pe de rost informa]ia
propus`. Mânuit îns` cu tact [i cu o dragoste real` de copii [i patrimoniu, el poate deschide un univers, poate construi o pasiune pentru restul vie]ii [i mai ales poate fundamenta o atitudine civic`.
Igloo: Ce tipuri de activit`]i vin \n completarea manualului propriu-zis? Din experien]ele de pân` acum cu copiii, ce vi se pare
c` \i atrage mai mult?
Adriana Scripcariu: Pe lâng` informa]ia expus` cu multe imagini înso]itoare, propunem ca teme de lucru, de obicei, compuneri, schi]e
dup` obiective de patrimoniu material, micro-cercet`ri de tip antropologic, rebusuri, toate la nivelul de în]elegere al vârstei. Complementar, propunem excursii tematice absolut necesare pentru a vedea
[i experimenta pe viu frumuse]ea patrimoniului. Copiii r`spund bine la
provoc`rile de tip me[te[ug`resc. În ultimii ani au trecut pe la roata
olarului, prin mijlocirea noastr`, nu exagerez, mii de copii. În 99% din
cazuri, copiii sunt cu totul fascina]i. Lucreaz` îns` cu pl`cere [i alte
mici obiecte me[te[ug`re[ti. Întâlnirea cu lemnul, cu lâna, cu culorile
sunt foarte pl`cute copiilor.
Igloo: Care vi s-au p`rut cele mai frumoase/mul]umitoare reac]ii
sau rezultate din partea lor?
Adriana Scripcariu: Reac]iile care ne-au bucurat au început la Piscu,
unde de la an la an patricipan]ii la [coala de var` Lut Ars au fost mai
mul]i [i mai entuzia[ti. Evalu`rile pe care le-am f`cut la sfâr[itul cursurilor mai lungi ne-au ar`tat c` fie [i într-o atmosfer` lipsit` de presiuni,
unde copiii au venit de pl`cere, cuno[tin]ele s-au sedimentat.
Ace[ti copii, care nu [tiau nimic în urm` cu 7-8 ani despre istoria me[te[ugului din care au tr`it bunicii lor, îndeletnicirea cu care satul lor iese
din anonimat [i intr` în c`r]ile de art` popular`, au petrecut zile frumoase
cu b`trânii satului, cu lutul, cu pove[tile olarilor. Se întâmpl` uneori ca
abia în fa]a discursului nostru laudativ, noi care suntem „venetici”, str`ini
stabili]i în sat, ei, s`tenii din Piscu, s` sesizeze c` de]in înc` ceva de pre],
un foc care, din p`cate, încet, încet se stinge. Atunci când copiii exclam`
spontan în fa]a unor exponate de muzeu, atunci când sim]i c` ei încep
s` aprecieze patrimoniul, în aceste vremuri în care universul lor este atât
de asaltat de nonvaloare [i produse ieftine de divertisment, atunci ai
speran]e c` efortul t`u poate rodi. O bucurie am avut [i în toamna trecut`, cu prilejul unei expozi]ii de patrimoniu românesc în Italia, la
Pescara, unde am încercat s` contribuim la o imagine pozitiv` a comunit`]ii imigrante române[ti.
Igloo: Cât de dificil` este realizarea unor astfel de programe pentru copii? Cine v-a fost al`turi [i cum v-a]i descurcat \ntre provoc`rile organizatorice, economice [i administrative?
Adriana Scripcariu: Eu cred c` realizarea în sine nu este dificil`.
Depinde mult de disponibilitatea pe care o ai. Pentru mine, personal,
dificultatea, dar [i tot elanul au venit din coordonarea în paralel a mai
multe proiecte, dintre care, cel mai important, cel al familiei proprii,
destul de amplu. Atunci când rezonezi cu aceste lucruri [i te ocupi de
educa]ia copiilor, este imposibil s` nu sim]i c` este necesar s` le
transmi]i dragostea pentru patrimoniu. Eu am experien]a „omului de
ONG”, a unei echipe mici care se gospod`re[te [i este responsabil`
cu toate etapele unui proiect. La noi nucleul este familia. Am benefici-

at de câteva finan]`ri, unele mai simple, mai directe, altele în schimb
destul de anevoioase, ca demers administrativ. Am avut totu[i parte
de oameni care au în]eles, au apreciat preocup`rile nostre [i ne-au
sprijinit dup` puterile lor. Ne-a încurajat mereu arhitectul {erban
Sturdza. Muzeul }`ranului Român ne-a deschis por]ile [i
ne-a ajutat cu informa]ii, imagini [i mai ales disponibilitate. Mai multe
ONG-uri locale, cu care am colaborat, câ]iva prieteni fotografi ne-au
acordat încrederea lor. Reu[ita proiectelor noastre [i curajul de a
merge înainte se datoreaz` acestor numeroase întâlniri. Pe cei care
doresc s` ini]ieze proiecte asem`n`toare îi încurajez [i le amintesc o
vorb` cu dus [i întors: cu bune [i cu rele, România este ]ara tuturor
posibilit`]ilor! Cu toate dificult`]ile administrative, cu tot golul legislativ, cu mult` indolen]` [i precaritate a conduc`torilor no[tri, mai exist`
[i mul]i sufleti[ti, mai exist` bun sim] [i mai exist` o mare [i nespus`
nevoie de frumos, la toate vârstele.
Igloo: Care v` sunt planurile pentru 2013? Inten]iona]i, poate pe
termen mai lung, s` crea]i manuale dedicate patrimoniului [i
pentru alte zone?
Adriana Scripcariu: Pentru 2013 avem planuri destule. Dorim s` extindem spa]iul [colii [i pe cel destinat atelierelor pe care le organiz`m.
Avem un proiect inedit, aproape gata de implementare: Caravana
Me[te[ugurilor, un atelaj mobil care cuprinde mai multe ateliere me[te[ug`re[ti, gata pentru peripluri [i participare la diferite evenimente.
Am început lucrul la dou` noi manuale Patrimoniu cultural: Jude]ul
Bra[ov [i Ora[ul Bucure[ti. Avem colaboratori în ]ar` care doresc s`
se ocupe de zonele unde tr`iesc [i lucreaz`: Funda]ia IUGA în
Maramure[ [i Asocia]ia ACTIS în jude]ul Timi[. Cu mult optimism, am
putea avea, la sfâr[itul anului 2013, patru noi manuale de patrimoniu.
Proiectul ar putea prinde astfel consisten]` [i în câ]iva ani am putea
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Ora[ul – manual de utilizare

Igloo: Cum a]i ajuns la ideea de a implica ATU \n educa]ie? Experien]ele de proiecte legate de via]a ora[ului v-au condus aici?
Echipa ATU: Implicarea ATU în educa]ie a început într-un fel înc` din
2004, când am preluat organizarea Universit`]ii de Var` de la Sibiu, în
parteneriat cu Ordinul Arhitec]ilor Filiala Sibiu Vâlcea [i cu Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu”. Edi]iile acestei Universit`]i de Var` s-au derulat de fiecare dat` ca workshop interna]ional
destinat studen]ilor [i tinerilor interesa]i de dezvoltarea urban`. În toate cele 6 edi]ii de care ne-am ocupat, am urm`rit s`-i familiariz`m [i
s`-i antren`m pe studen]i – viitorii profesioni[ti în domeniile care au
leg`tur` cu ora[ul – s` lucreze interdisciplinar [i s` intre în dialog cu
autorit`]ile locale [i cu locuitorii. Dar pentru ca acest dialog s` func]ioneze [i s` dea rezultate, este nevoie de parteneri reali. Din nefericire, am constatat în multe rånduri c` sunt pu]ini cei care [tiu [i pot
s` se implice în ceea ce se întâmpl` în ora[ele lor, este nevoie de informa]ie, dar [i de dezvoltarea unor competen]e de cet`]ean activ.
Aprecierea valorilor vine doar dac` oamenii au referin]e despre ele:
calitatea spa]iului public, coeren]` între nou [i vechi, accesibilitate, echitate în felul în care sunt stabilite priorit`]ile de investi]ii din bugetul
public etc. Pe lång` observa]iile deprimante din teren, [i atunci cånd
am avut proiecte pentru ministerul de resort sau pentru o prim`rie am
constatat c` sunt a[tept`ri destul de mari de la locuitorii ora[elor, dar c`
nu exist` ideea de a aloca resurse pentru ca ace[tia s` fie mai bine preg`ti]i pentru a se implica, pentru a-[i forma opinii etc. Încerc`m deci s`
suplinim aceste lipsuri, m`car pentru popula]ia tân`r`, care trebuie s`
fac` leg`turi între lucrurile pe care le înva]` la educa]ie civic` despre
modul în care se iau deciziile privind cadrul lor de via]`, dar [i la
geografie, [i la istorie, [i la discipline din arii de competen]` ca educa]ia
tehnologic` sau cea artistic`. Spa]iul ora[ului leag` toate aceste lucruri,
iar experien]a direct` a spa]iului urban e un punct de plecare care ne
ajut` ca multe din cele deja înv`]ate la [coal` s` fie rela]ionate cu realitatea cotidian`, [i s` capete astfel mai mult sens. Rela]ia dintre ora[ [i
locuitorii s`i este una circular`, oamenii construiesc ora[ul care la rândul s`u le construie[te subiectivitatea. Ora[ul e o oglind` a locuitorilor
s`i, \n continu` transformare. Implicarea \n via]a ora[ului \nseamn` de
fapt implicarea \n propria via]` [i participarea activ` poate duce [i la un
sentiment dezvoltat de utilitate individual` [i comunitar`.
Igloo: A]i constatat interes din partea elevilor [i profesorilor pentru teme legate de ora[?
60 l martie 2013
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Propunându-[i sprijinirea comunic`rii \ntre to]i actorii urbani, organiza]ia non-guvernamental` ATU
a sesizat lipsa de informa]ii despre func]ionarea ora[ului [i, dincolo de programele adresate
institu]iilor, a decis s` \nceap` procesul de educare [i \n licee, cu cei care urmeaz` s` voteze, influen]ând astfel \n mod direct evolu]ia ora[elor \n care tr`iesc. Primul pas l-a constituit elaborarea [i
publicarea unui „Ghid de Educa]ie Urban`” \mpreun` cu Asocia]ia Komunitas, iar \n prezent echipa
alc`tuit` din dr. arh. Vera Marin, antropolog Alexandru B`l`[escu, dr. arh. Celia Ghyka, drd. arh.
Daniela Calciu, dr. arh. Ioana Tudora, ec. urb. Ana Maria Vrabie [i drd. geogr. urb. Gruia B`descu,
lucreaz` la un manual care s` poat` fi utilizat la nivel na]ional.
www.atu.org.ro

Echipa ATU: Noi suntem destul de la început în rela]ia direct` cu
elevii [i profesorii din licee, dar am putut vedea c` sunt multe
proiecte pe teme urbane finan]ate prin programul Tineret în ac]iune
al Comisiei Europene sau prin granturi de la diverse funda]ii. În 2011,
am derulat un proiect finan]at de Uniunea Arhitec]ilor din Romånia,
în care am fost parteneri cu Asocia]ia Komunitas, o asocia]ie cu o
experien]` foarte bogat` în astfel de proiecte. În acest context, am
putut merge cu prelegeri la câteva licee din Bucure[ti, am organizat
mai multe întâlniri cu profesori inimo[i, care ne-au ajutat s` ne clarific`m temele [i modul de abordare pentru „Ghidul de educa]ie
urban`”, publicat de ATU [i Komunitas în decembrie 2011. Interesul
celor pe care i-am întâlnit în acest proiect pentru teme legate de ora[
a fost chiar foarte mare [i ne-au motivat s` mergem mai departe,
chiar dac` facem munc` de voluntariat în mare parte. Interesul publicului ]int` a fost apreciat [i de Ordinul Arhitec]ilor din România. În
prezent, exist` o finan]are de la OAR, prin taxa de timbru, pentru un
proiect editorial, unde facem echipa chiar cu igloo, ca editur`.
Igloo: De ce la liceu? Este necesar` [i o preg`tire la ciclul primar
[i gimnazial pentru ceea ce se va \nv`]a la liceu? Sunt diferen]e
sau asem`n`ri \ntre necesit`]ile de cunoa[tere la diverse cicluri
de \nv`]`mânt?
Echipa ATU: Am început cu liceul pe de o parte pentru c` a fost un
context generat de o oportunitate de proiect, dar [i pentru c` sun-
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tem convin[i c` e important s` ajungem cu mesajele noastre la cei
care sunt foarte aproape de vârsta adult`, [i deci de exercitarea
drepturilor [i obliga]iilor de cet`]eni ai ora[elor României.
Consider`m c`, prin materialul didactic la care lucr`m în prezent,
vom putea face [i un fel de orientare profesional` nu numai c`tre
profesia de arhitect [i cea de urbanist, dar [i c`tre o carier` în cultur` sau în mediul asociativ de promovare a drepturilor omului sau a
transparen]ei decizionale – acestea nu sunt considerate în acest
moment „profesii”. Dezvoltarea acestui sector economic (s`-l numim
sectorul cultural-civic) este unul dintre motoarele principale ale dezvolt`rii urbane. Nu e nevoie de o demonstra]ie [tiin]ific`, avem exemplul clar al multor ora[e care au f`cut tranzi]ia de la perioada industrial` la cea post industrial` cu astfel de mijloace, atât \n Statele Unite
(Pittsburgh, Philadelphia), cât [i \n Europa (valea Rinului, Lyon). A[a
cum spuneam, sunt lucruri care se înva]` deja în ciclurile anterioare
la diverse discipline în special din aria curicular` „Omul [i Societatea”
(educa]ie civic`, filosofie, istorie, geografie etc.), dar [i la educa]ie
artistic` [i la cea tehnologic`. Consider`m îns` c` tocmai acesta ar fi
avantajul de a lucra cu elevi mai mari: pornim de la premisa c` exist`
deja cuno[tin]e [i punem mai mult accent pe formarea de atitudini [i
pe exersarea gåndirii critice. Dac` totul merge bine, cei care intr`
acum la [coal` vor avea posibilitatea de a parcurge trei secven]e în
care vor experimenta [i vor cunoa[te mediul construit [i cultura
urban` în diverse etape ale dezvolt`rii lor. Exist` deja curricula la
clasa a IV-a realizat` de asocia]ia „de-a arhitectura”. Este propus` o
curricul` integrat` pentru gimnaziu, care pune în centru problematica dezvolt`rii urbane durabile [i a culturii civice pentru ora[ [i care
se va numi CIVITAS. Este o ini]iativ` care a pornit de la convingerile
a doi prieteni: domnul Mircea Enache, pre[edinte al Centrului de
Excelen]` în Urbanism de la Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism
„Ion Mincu” [i domnul {erban Iosifescu, pre[edintele ARACIP –
Agen]ia Român` de Asigurare a Calit`]ii în Înv`]`mântul
Preuniversitar. În prezent, ideea este dezvoltat` de un grup de oameni foarte dedica]i, care este coordonat de Centrul de Excelen]`, printre care se afl` [i membri ATU. Pentru toate cele trei cicluri de
înv`]`mânt se aplic` un principiu la care ]inem foarte mult: a[a cum
am putut vedea în document`rile noastre privind experien]e similare
\n alte p`r]i ale lumii, elevii pornesc de la experien]a lor cotidian` de
locuitor al unui ora[, iar aceast` experien]` este valorizat` într-un
proces de înv`]are care nu mai este cantonat într-o disciplin` anume
[i în care personalitatea, creativitatea, reflec]ia personal` sunt importante. Cercet`rile recente ne arat` c` acest lucru aduce flexibilitatea
necesar` dinamicii din ce în ce mai rapide a societ`]ii în secolul 21.
Latura practic` a procesului educa]ional este \n continuare privit` \n
România ca [i cum ar fi educa]ie „de rangul doi”, din p`cate. Pân` [i
\n limbajul curent, empirism a c`p`tat o conota]ie ironic`. |n realitate,
\n istoria [tiin]elor, empirismul este cel care na[te teorii bune, [i nu
invers. |n consecin]`, o perspectiv` empiric`, aplicat` [i, de ce nu?,
sim]it` asupra ora[ului va fi de natur` s` apropie tinerii cet`]eni de
propriul ora[ [i s` dezvolte spiritul de analiz` teoretic`.
Igloo: Cum a]i decis structura materialului? De ce e nevoie de o
echip` cu speciali[ti din diverse domenii?
Echipa ATU: Nu a fost u[or s` ne decidem asupra structurii materialului, suntem la a treia variant` acum. Dar suntem pe calea cea bun`. Ne vine greu s` îl numim „manual”, avånd în vedere c` manualele
sunt înlocuite de tablete [i mai ales pentru c` lucr`m cu o problema-
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tic` transdisciplinar` [i care pune accent pe formare mai mult decât
pe informare. Am p`strat cuvåntul „manual”, dar titlul este un fel de
ironie: „Ora[ul – manual de utilizare”. P`i nu [tim s` utiliz`m ora[ul?
Nu [tim. {i mai e ceva – primesc un manual de utilizare cånd cump`r
un gadget sau o ma[in`rie complex`, dar care e a mea – ne dorim s`
transmitem [i ideea aceasta de „intrare în posesie”. Ora[ul este deci
[i al meu, dar trebuie s` [tiu cum s` îl folosesc, pentru a m` bucura
cât mai bine de el, dar [i pentru a evita stric`ciunile care pot s` apar`
dac` nu îl folosesc cum trebuie. Câte ceva despre structura materialului: fiecare capitol are în titlu cuvântul „ora[“ [i, de[i nu am stabilit înc` ordinea lor, am s` v` dau câteva exemple – „ora[ul în timp”
(sau de ce s` iubim patrimoniul?), „ora[ul în arte” (ce îi impresioneaz` pe arti[ti?), „ora[ul sim]urilor – ora[ul perceput senzorial” (ce
m` impresioneaz` pe mine?), „ora[ul ca peisaj” (sau despre ce v`d
[i de ce v`d astfel?), „ora[ul mobilit`]ii durabile” (sau despre ora[ul
ca sistem), „ora[ul locuitorilor”, „ora[ul antreprenorilor”, „ora[ul
urbani[tilor” (sau cum s` citim un plan urbanistic?), „ora[ul guvernat
[i negociat” etc. În cadrul fiec`rui capitol, sunt câteva lec]ii în care
sunt nu numai explica]ii cu text [i imagini sugestive, ci [i fi[e de lucru
pentru a exersa no]iunile, dar mai ales atitudinile pe care încerc`m s`
le form`m: explorare [i treasure hunt dup` elemente caracteristice
unui stil arhitectural anume, joc de roluri pe o situa]ie dat`, chestionare, ghiduri de interviu pe care le pot face cu vecini sau membri
ai familiei etc.
Ghidul este \n consecin]` unul constructiv, nu prescriptiv. Avem evident libertatea s` utiliz`m ora[ul, fiecare dintre noi, locuitorii s`i, o face. Satisfac]ia dat` \ns` de aceast` utilizare depinde foarte mult de
modul \n care ne apropiem de el [i \l folosim. Ghidul propune deci, nu
prescrie, diverse moduri de utilizare [i apropriere a ora[ului. Speran]a
este c` astfel locuitorii ora[elor de mâine din România se vor sim]i
mai pu]in \nstr`ina]i de propriul lor loc de via]` [i se vor apropia de
el cu mai mult` dragoste. Pentru c` sunt \nc` pu]ini cei care \[i iubesc
ora[ul \n România.
Igloo: Care sunt cele mai importante idei pe care le va transmite
cursul de cultur` urban` pe care \l preg`ti]i?
Echipa ATU: Deja am amintit despre nevoia de a avea oameni mult
mai informa]i despre mizele mari din ora[ul lor pentru c` exist` acum
un cadru legal ce deschide posibilit`]ile de participare a publicului în
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procesul de elaborare a planurilor de urbanism [i amenajarea teritoriului (Ordinul 2701-2010). O prim` idee important` deci, este cea
legat` de o atitudine de cet`]ean activ, care î[i iube[te ora[ul [i nu îi
este indiferent viitorul c`tre care deciziile de azi îl îndreapt`. Tot legat
de ata[amentul pentru ora[, vrem ca prin transmiterea ideii de valoare de patrimoniu ca valoare identitar` s` avem din ce în ce mai
pu]ini locuitori indiferen]i la soarta cl`dirilor vechi. |n acela[i timp [i
strict legat de patrimoniu, valoarea identitar` de patrimoniu este [i
una economic`. Popula]ia, cel pu]in \n Bucure[ti, este sub influen]a
unei gândiri dihotomice de genul „dezvoltare economic`” sau „prezervarea patrimoniului”. Paradigma de succes, demonstrat` deja,
este „dezvoltare economic` prin prezervarea [i valorizarea patrimoniului”. Din p`cate, acest lucru nu este \nc` foarte clar spus [i distrugerile din ultimii ani au dus la \nt`rirea „adev`rului” dihotomic, \n
lipsa posibilit`]ii contraexemplului (cu câteva excep]ii insulare).
Vrem, de asemenea, s` le transmitem liceenilor ideea de ora[ ca bun
comun, bun pe care trebuie s` îl împ`r]im cåt mai echitabil – echipamentele de utilitate public`, transportul în comun, calitatea aerului,
gestiunea de[eurilor, calitatea spa]iului public [i a imaginii urbane,
calitatea locuirii – sunt toate lucruri care depind de fiecare dintre noi,
dar [i de to]i locuitorii împreun`. Evident c` sunt multe lucruri ce
depind de reprezentan]ii no[tri ale[i, care decid felul în care se cheltuie banul public.
O valoare extrem de important` pentru locuitorii unui ora[ este
acceptarea diversit`]ii: diversitate uman` (de orice tip, socio-economic`, etnic-na]ional`, de alegere sexual`), de expresie, de alegere
a unui mod sau altul de via]`. Aceste lucruri nu sunt \n]elese de la
sine \n societatea româneasc` \n care gândirea monolitic`, unic`, a
l`sat o amprent` durabil`, din p`cate. Ora[ele, istoric vorbind, sunt
locurile care atrag diversitatatea la umbra anonimit`]ii [i care, prin
acest mecanism, \[i asigur` transformarea [i adaptarea continu`.
Ora[ele monolitice sau monotone mor \n timp. Credem c` prin transmiterea „modului de utilizare” a ora[ului, a condi]iei sale primare de
supravie]uire – diversitatea, no]iuni abstracte cum ar fi „drepturile
omului”, dar [i \ndatoririle sale vor fi mai u[or integrate.
Igloo: De ce este atât de important` implicarea civic` a liceenilor
\n chestiuni legate de mediul construit?
Echipa ATU: Mediul construit este mediul formator. Dac` ne construim via]a f`r` a fi aten]i la el sau chiar prin negarea sa [i refugierea
\n spa]iul privat, suntem susceptibili a dezvolta un fel de autism social,
neimplicarea \n treburile cet`]ii fiind echivalent` cu abandonarea \n
voia sor]ii a propriei vie]i legate de spa]iul ora[ului (care pentru
cet`]ean este, vrem nu vrem, aproape \ntreaga via]`).
Liceenii sunt votan]i în câ]iva ani. Este evident c` sunt multe lucruri
ce depind de reprezentan]ii no[tri ale[i, dar dac` ace[tia nu sunt tulbura]i niciodat` cu întreb`ri despre felul în care \i reprezint` pe
cet`]eni pe durata mandatului, sigur c` nu se vor sim]i responsabili
s` dea socoteal` la televizor despre acest subiect. Vrem ca liceenii s`
în]eleag` mecanismele democra]iei reprezentative la nivel local [i s`
voteze mai cu discern`månt decåt p`rin]ii lor care nu au avut o
educa]ie civic` în acest sens, cerând programe clare [i rezultate [i
ridicând astfel nivelul performan]elor politicienilor.
{tim c` tinerii sunt mai aten]i la chestiuni legate de dreptate, de echitate [i vrem s` gândeasc` situa]iile din jurul lor [i ideile pentru
diverse proiecte prin prisma unei analize critice proprii pe principii de
dezvoltare durabil`. |n acela[i timp, cum spuneam [i la \ntrebarea

62 l martie 2013

Desen de Oana Lohan pentru „Ora[ul – manual de utilizare”

IGLOO ANCHET~

anterioar`, spa]iul construit este un bun educator. Idealismul specific
vârstei \[i poate g`si contrapartea \n observa]ia concret` asupra
mediului construit \n care liceeni tr`iesc [i se dezvolt` ca adul]i. |n
speran]a c` idealismul nu va fi omorât de lumea adult`, ci \[i va g`si
canale de exprimare constructive.
Igloo: Ce planuri ave]i pentru 2013 pe lâng` finalizarea manualului [i procedura de acreditare a programei [colare ca
disciplin` op]ional`?
Echipa ATU: Anul 2013 se anun]` un an greu, pentru c` avem b`t`lii
de dus pe mai multe fronturi pentru ca acest program educa]ional s`
aib` succes. Con]inutul cuprins în manual este esen]ial. De aceea
vrem s` îl valid`m în cursul prim`verii printr-o serie de întålniri cu
liceeni [i profesori de liceu, dar [i cu speciali[ti în [tiin]ele educa]iei
[i cu cercet`tori [i profesori din mediul academic. Din finan]area de
la OAR – taxa de timbru, nu vom putea publica decât 500 de exemplare. C`ut`m, deci, surse de finan]are pentru a m`ri tirajul sau pentru o re-editare cât mai rapid`. C`ut`m de asemenea sprijin financiar
pentru a organiza sesiuni de prezentare a acestui con]inut didactic,
pentru a încuraja profesori care s` îl predea în cât mai multe licee din
]ar`. Unii dintre noi fac parte [i din echipa „de-a arhitectura”, precum
[i din echipa CIVITAS – dezvoltare urban` durabil` care, a[a cum
spuneam, lucreaz` pentru o curricul` integrat` pentru gimnaziu.
Încerc`m s` corel`m ini]iativele [i eforturile pentru un impact cât mai
mare în sistemul de înv`]`mânt.
Totodat`, vrem s` asigur`m leg`turi între proiectul mai mare de integrare a cursului op]ional de Cultur` Urban` în licee [i programul pe
care îl dezvolt` în prezent Centrul de Excelen]` în Urbanism de la
Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” pentru informarea [i preg`tirea liceenilor care cocheteaz` cu ideea de a candida
la Facultatea de Urbanism. Vara trecut` s-au schimbat regulile la
concursul de admitere c`tre o încurajare a particip`rii unor absolven]i de liceu care au o cultur` urban`. Acestora li se testeaz` nu atât
„talentul la desen”, cât creativitatea în gândire [i capacitatea de a
face conexiuni între dimensiunea spa]ial` [i respectiv cea economic`,
social` sau cultural` a realit`]ii. Consider`m c` exist` o baz` solid`
de cooperare între cele dou` ini]iative, având în vedere c` urm`rim
acelea[i obiective.
Nu este un proiect u[or, dar credem c` este extrem de necesar [i
asta ne motiveaz`.

