Raport de activitate 2013

Raport de activitate 2013

Asociaţia De-a Arhitectura

Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 243/A/2013

Cod fiscal: 31137149
sediul
str. Corneliu Botez nr. 10
Bucureşti 2
România

Adresa de corespondenţă:
str. Dumitru Matei nr.6
020321
Bucureşti 2
România
Tel/fax: +4 020 230 26 41
office@de-a-arhitectura.ro
www.de-a-arhitectura.ro

de-a arhitectura

2

de-a arhitectura

Raport de activitate 2013

cuprins

I. Despre noi
Istoric
Misiune
Obiective
Membri fondatori
Membri asociaţiei
II. Proiecte 2013
Despre Programul cultural “de-a
arhitectura” şi proiectele sale:
1. de-a arhitectura în oraşul meu
2. de-a arhitectura after-school
3. formare îndrumători de-a
arhitectura
4. de-a arhitectura povestită
5. de-a arhitectura hands-on

III. Organizaţia
Buget 2013
Evenimente şi apariţii în media

IV. Prietenii noştrii
Parteneri
Finanţatori
Sponsori
Parteneri media
Parteneri activităţi 2013
Colaboratori
Mulţumiri
Voluntari arhitecţi
Cadre didactice

3

Raport de activitate 2013

de-a arhitectura

Despre noi
Membri fondatori
Istoric
Asociaţia De-a Arhitectura a fost fondată în ianuarie 2013 de către şase arhitecţi
care formau grupul de lucru al programului cultural al OAR Bucureşti “de-a
arhitectura - deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit”.
Misiune
Dezvoltarea şi promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru
publicul larg în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului
şi ale urbanismului. Numai prin înţelegerea şi asumarea lor de către diverse categorii
de public se poate asigura o creştere durabilă a calităţii mediului construit din
mediile urbane şi rurale.
Obiective
- Demonstrarea diverselor posibilităţilor de comunicare a cunoştinţelor şi principiilor
privind o arhitectură de calitate şi un mediu construit durabil către categorii variate
de public-ţintă;
- Influenţarea deciziilor pentru includerea în aria curiculară a educaţiei de
arhitectură şi mediu construit în mediu şcolar;
- Încurajarea cadrelor didactice să includă noţiuni şi principii legate de mediul
construit durabil în materiile pe care le predau deja;
- Includerea educaţiei de arhitectură şi mediu construit în programe de instruire a
adulţilor;
- Recunoaşterea arhitecturii şi a urbanismului ca şi componente importante ale sferei
culturale, care sunt necesare unei dezvoltări armonioase a societăţii;
- Familiarizarea publicului larg cu rolul arhitectului şi al urbanistului în societate;
- Conştientizarea responsabilităţii civice pe care o are orice cetăţean de
promovare a mediului construit de calitate şi deci creşterea gradului de implicare a
cetăţenilor în procese de planificare şi proiectare care afectează mediul lor de
viaţã;
- Respectarea valorilor şi tradiţiilor legate de mediul construit;
- Continua pregătire a profesioniştilor din domeniul arhitecturii şi al urbanismului în
vederea unei mai mari disponibilităţi de comunicare cu publicul larg.

arh. Mina Sava
preşedinte
arh. Vera Marin
vicepreşedinte
arh. Eliza Yokina
evenimente
arh. Claudia Pamfil
formare îndrumători
arh. Corina Croitoru
PR + fundraising
arh. Miruna Grigorescu
comunicare
Membri asociaţie
Bucureşti
arh. Adriana Comanici
înscrieri în programe
arh. Monica Popescu
media
stud.arh. Lucian Călugărescu
fotograf
arh. Oana Coarfa
stud.arh. Mădălina Bold
Sibiu
arh. Iulia Nistor
coordonator local
arh. Anca Bordean
arh. Carmen Şandru
Timişoara
arh. Florina Avrămuţ
arh. Oana Simionescu
coordonatori locali

4

Raport de activitate 2013

de-a arhitectura

Programul cultural de-a arhitectura
Noi credem că o schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii
româneşti actuale nu se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii
cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor iar această idee a dat naştere
programul cultural „De-a arhitectura”.

Iniţiat în septembrie 2011
în derulare
Grup ţintă: copii 5-14 ani, arhitecţi, cadre
didactice

În cadrul lui sunt dezvoltate programe educaţionale care aduc cunoştinţe despre
arhitectură şi mediu construit în şcoli. Programul este format din mai multe proiecte
complementare, care se desfăşoară:
 în fiecare an şcolar:
1. de-a arhitectura în oraşul meu: program educaţional de arhitectură şi mediu
construit pentru clasele a III-a şi a IV-a, în derulare din 2012;
2. de-a arhitectura after school: program educaţional de arhitectură şi mediu
construit pentru after school, în derulare din 2012
3. de-a arhitectura în şcoala mea: program educaţional de arhitectură şi mediu
construit pentru clasele a VI-a şi a VII-a, aplicaţia pilot va începe din septembrie
2014.
4. de-a arhitectura mini: program educaţional de arhitectură şi mediu construit
pentru preşcolari şi şcolari mici (5-8ani), aplicaţia pilot va începe din septembrie
2014.
 în săptămâna “Şcoala altfel”:
de-a arhitectura povestită: întâlniri inspiraţionale între copii şi arhitecţi.
 în cadrul unor evenimente de arhitectură:
de-a arhitectura Hands On!: ateliere creative pentru copii.
 la începutul anului şcolar:
de-a arhitectura formarea îndrumătorilor: cursuri de formare pentru învăţători şi
îndrumători arhitecţi.

Zona foto
Aliniat bottom text,
marginea paginii
Format preferabil
landscape

5

Raport de activitate 2013

de-a arhitectura în oraşul meu
Primul program educaţional este o abordare pragmatică a problematicii arhitecturii
şi mediului construit tradusă într-un curs pentru copii de clasa a III-a şi a IV-a, care,
explorând oraşul lor, jucându-se şi construind mica lor comunitate dobândesc
instrumentele şi metodele necesare pentru a se uita responsabil în jurul lor şi pentru
a-şi exprima propria viziune despre oraş. De asemenea este şi o deschidere spre un
domeniu care nu apare în curricula şcolară, dar care face parte din viaţa noastră şi
o influenţează.
Modul de predare este diferit de cel tradiţional, implică experienţa directă, aplicaţia
practică, adună cunoştinţele separate pe care elevii le-au dobândit la diverse
materii într-un tot unitar, care dă sens învăţării, aduce în mijlocul lor arhitecţi care să-i
ghideze în dezvoltarea şi realizarea unui proiect comun. De asemenea îi ajută să îşi
dezvolte o serie de abilităţi şi aptitudini care sunt mai puţin utilizate în procesul de
învăţământ tradiţional:
-aptitudinile de interpretare şi abstractizare, de reprezentare şi de exprimare vizuală,
simţul spaţial;
- creativitatea;
- abilitatea de a observa, de a percepe şi de a analiza critic mediul construit,
identificând valorile lui şi dezvoltandu-şi simţul civic şi responsabilitatea faţă de acesta şi cel natural;
-abilităţile de colaborare, comunicare şi lucru în echipă.
Programul educaţional beneficiază de un suport de curs, o programă, un caiet al
elevului cu fişe de lucru şi rezumat, materiale didactice vizuale şi de bricolaj. Cursul
presupune 4 explorări urbane, în jurul şcolii şi în oraş, 15 lecţii la clasă, 10 lecţii
practice de atelier şi una de prezentare a proiectului clasei.
În primii ani învăţătorii sunt ajutaţi în procesul de predare de către un arhitect
persoană resursă.

de-a arhitectura
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septembrie 2011- septembrie 2014
Desfăşurare: în fiecare an şcolar
Grup ţintă: copii 9-10ani, arhitecţi, învăţători
Finanţator principal: Ordinul Arhitecţilor din
România prin taxa de Timbru de Arhitectură
Sponsori: Holcim, Ytong, Acvatot, Pazo Grup
Parteneri: Filiala Teritorială Bucureşti a OAR,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Universitatea Bucureşti, Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar
al judeţului Sibiu

Zona foto
Aliniat bottom text,
marginea paginii
Format preferabil
landscape
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de-a arhitectura în oraşul meu
Acest curs opţional se va desfăşura în fiecare
an şcolar la nu număr de aproximativ 100
clase din întreaga ţară.
Etapa I. Elaborare curricula program educaţional
Septembrie 2011- iunie 2012 - Elaborare curriculă opţională de educaţie de
arhitectură şi mediu construit pentru clasa a III-a şi a IV-a
Iunie 2012 – lansare program cultural în cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti 2012
Etapa II. Pilotare program educaţional
septembrie 2012 - iunie 2013 - Pilotare curriculă opţională în 7 şcoli din Bucureşti
Octombrie 2012 - iunie 2013 - Documentare filmată a cursurilor pilot, http://de-aarhitectura.ro/portfolio/lectiile-de-a-arhitectura-in-orasul-meu/
Iunie 2013 - expoziţia cu proiectele elevilor participanţi în program în cadrul Anualei
de Arhitectură Bucureşti 2013
mai- iulie 2013 - Revizuire curricula
aprilie-noiembrie2013 - elaborare şi verificare programa curs opţional la ISE
Iulie - august 2013 - Tipărire materiale didactice, Editura Universitară Ion Mincu
Etapa III. implementare program educaţional la nivel naţional
Septembrie 2013- iunie 2014 – implementare la nivel naţional, 60 de clase din
Romania.
Curricula elaborată s-a materializat într-un material tipărit la editura Universitară Ion
Mincu şi a fost aplicată în cadrul programului educaţional, începând cu 2012, în 67
de clase a III-a şi a IV-a, din Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Braşov,
Sfântu Georghe, Reghin, Otopeni, fiind implicaţi în program: 1620 elevi, 62 cadre
didactice şi 55 arhitecţi şi fiind predat în română, maghiară şi germană.

Programul educaţional este gratuit pentru
elevi şi învăţători şi este oferit în 2013-2014 cu
sprijinul: Holcim, Acvatot, Pazo Grup

Zona foto
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de-a arhitectura after school
septembrie 2012- mai 2013, curs pilot
Desfăşurare: în fiecare an şcolar, 2 sesiuni
Grup ţintă: copii 9-10 ani, arhitecţi
Este o adaptare a programului educaţional descris anterior pentru activităţile de
after school. Cuprinde două cursuri de 10 sedinţe fiecare în care accentul este pus
pe activitatea practică.
Primul aduce elevii mai aproape de lumea arhitecţilor : “imaginează un loc şi
construieşte o casă care să i se potrivească” iar al doilea îi familiarizează cu meseria
unui urbanist “imaginează şi construieşte oraşul fericit”.
În cadrul acestui program a fost susţinută şi o conferinţă “de-a arhitectura povestită”
în limba engleză.

Cursul pilot a fost susţinut în limba engleză şi în el au fost implicaţi 20 de elevi.

Finanţator: American International School of
Bucharest
Parteneri: Filiala Teritorială Bucureşti a OAR,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Universitatea Bucureşti

Raport de activitate 2013

de-a arhitectura

9

septembrie 2013
Desfăşurare: periodic în fiecare an
Grup ţintă: învăţători, arhitecţi

formare îndrumători de-a arhitectura
Menirea acestui proiect este să asigure continuitatea şi calitatea programelor
educaţionale din următorii ani. Deoarece predarea cursului opţional nu se poate
face, cel puţin în primii 5 ani de implementare, fără sprijinul arhitecţilor, s-au
organizat, la începutul anului şcolar, ateliere de formare a echipelor arhitectînvăţător.
După parcurgerea acestui scurt curs de formare şi a practicii de un an în cadrul unei
şcoli, un arhitect, dar şi un învăţător, pot preda apoi singuri cursul în anii următori.
Implicarea arhitecţiilor şi a studenţiilor arhitecţi în procesul de predare alături de
cadrele didactice este importantă pentru programele educaţional deoarece
arhitectul cunoaşte materia iar cadrul didactic ştie să preda. A fost considerat ca
argument pentru această alegere şi câştigul social al interacţiunii dintre aceste
categorii profesionale diferite, dar şi cel al interacţiunii dintre copii şi arhitecţi,
aceştia pot oferi copiilor noi modele valorice.
De aceea în egală măsură, programul cultural contribuie şi la formarea continuă a
adulţilor arhitecţi deoarece aceştia dezvoltându-şi capacitatea de a interacţiona şi
comunica cu copiii, dar şi adulţilor învăţători, care beneficiază de o experienţă de
predare pe un material didactic inovativ şi interdisciplinar.

Între 2-10 septembrie 2013 s-au desfăşurat 3 ateliere de formare a îndrumătorilor, în
Timişoara, Sibiu şi Bucureşti.
7 echipe arhitect + învăţător echipe au fost înscrise în 2012, iar în 2013 50 echipe
arhitect + învăţător.

Finanţator: Ordinul Arhitecţilor din România
prin taxa de Timbru de Arhitectură, UAR Sibiu
Finanţator din 2014: Uniunea Arhitecţilor din
România
Sponsori: FCS Sibiu, contribuţii private
Parteneri: Filiala Teritorială Bucureşti a OAR,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Universitatea Bucureşti, Facultatea de
Arhitectură Timişoara, Filiala Teritorială SibiuVâlcea a OAR
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De-a arhitectura povestită

aprilie 2013
Desfăşurare: periodic, în fiecare an
Grup ţintă: copii 8-14ani, învăţători, arhitecţi

Un proiect în care am invitat în faţa şcolarilor din clasele primare, dar şi gimnaziale,
arhitecţi notorii din România care să le vorbească despre arhitectură, ilustrând
aceasta cu o experienţă sau un proiect concret din practica lor.

Sponsori: Ytong

Acest demers doreşte să familiarizeze copiii cu exemple pozitive şi concrete de
arhitectură, dar şi cu rolul social al arhitecturii şi al arhitectului. Arhitecţii pot oferi
modele valorice şi pot canaliza trezirea interesului către problematica mediul
construit şi a arhitecturii de calitate.
Invitatul/invitaţii povestesc elevilor o experienţă sau un proiect concret de
arhitectură. O poveste scurtă prezentată în mod interactiv, cu un limbaj adaptat
vârstei publicului. Povestea nu durează mai mult de 30min şi este punctată de
întrebări adresate publicului, fiind ilustrată prin imagini sau/şi machete. Prezentarea
are şi o parte interactivă, la alegerea invitatului, în care copii prin joc şi experiment
pot înţelege diverse concepte sau convenţii ale arhitecturii.

400 de copii au avut contact cu arhitectura contemporană şi de patrimoniu în
cadrul evenimentul din aprilie 2013.
In 2014 proiectul se va extinde şi în ţară în Timişoara şi Sibiu şi va ajunge la peste 700
de copii.

Parteneri: Biblioteca Central Universitară,
Filiala Teritorială Bucureşti a OAR

Zona foto
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De-a arhitectura HandsOn!
Îşi propune să lărgească publicul ţintă al unor evenimente legate de arhitectură şi
oraş aducând copiii şi familiile acestora în mijlocul acestor manifestări culturale, de
obicei frecventate numai de specialişti.
Atelierele interactive se desfăşoară întotdeauna în legătură cu un eveniment de
acest gen şi aduc împreună copii de 6-12 ani. Copiii sesizează accentul pus pe
spaţiul public, discută, absorb exemple şi lucrează în echipă pentru “a face oraşul”.
Pentru câteva ore familiile au posibilitatea de a intra în contact cu o expoziţie de
proiecte contemporane, o prezentare a unui arhitect celebru, o temă de
actualitate ce ţine de oraş.
Copii mai mici (4-7ani)primesc tema de a reinterpreta, desena, lucrările expuse în
expoziţii sau de a căuta indicii prin care să înţeleagă cele expuse.
În 2014 hands-on va avea şi o variantă adresată şcolilor.

Până în decembrie 2013, peste 150 de copii au participat la 3 ateliere HandsOn!:
- iunie 2012 la Anuala de Arhitectură Bucureşti
- octombrie 2012 la Arhitectura.5, un atelier la Sibiu şi un atelier la Braşov
- martie 2013 la Zilele Arhitecturii la Cluj-Napoca
- mai 2013 la Anuala de Arhitectură Prahova
- mai 2013 la Bucharest Design Week
- iunie 2013 la Anuala de Arhitectură Bucureşti

de-a arhitectura
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2012-2013
Desfăşurare: în cadrul evenimentelor de
arhitectură
Grup ţintă: copii 7-14ani, arhitecţi
Finanţatori şi Parteneri: Asociaţia Studenţilor
Arhitecţi Cluj, OAR Sibiu-Valcea, OAR BrasovCovasna-Harghita, OAR Prahova, The Institute

de-a arhitectura
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Buget 2013
Venituri
Sponsorizări, companii private
Sponsorizări, persoane private
Servicii, colaborări

47 928 lei
2 779 lei
46 623 lei

Total

97 330 lei

Venit indirect, OAR “taxa de timbru” grant

33 527 lei

Cheltuieli
Personal implicat în proiecte
Costuri directe proiecte
Costuri administrative asociaţie
taxe

52 754 lei
21 391 lei
3 720 lei
11 477 lei

Total

89 341 lei
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Evenimente
MARTIE ---- Zilele arhitecturii la Cluj –Napoca, la invitaţia Asociaţiei Studenţilor
Arhitecţi din Cluj
APRILIE ---- Serile Zeppelin
MAI ---- Anuala de Arhitectura Prahova, la invitaţia OAR Prahova
MAI ---- Romanian Design Week, la invitaţia The Institute
MAI ---- Huet Urban, la invitaţia Heritas-Fundaţia Transilvană pentru Dezvoltare
Integrată, Protecţie şi Revitalizare a Patrimoniului Cultural
IUNIE ---- Anuala de Arhitectură Bucureşti 2013, la invitaţia OAR Bucureşti
SEPTEMBRIE ---- SIBIU SMART CITY, la invitaţia Heritas-Fundaţia Transilvană pentru
Dezvoltare Integrată, Protecţie şi Revitalizare a Patrimoniului Cultural

Apariţii media
apariţii media 2013
Interviuri în : IGLOO, The Institute, BUCURESTIULMEUDRAG.RO
Apariţii pe site-uri partenere: ARHITEXT.RO, ARHIMANIA.RO, ARHIFORUM.RO, SPATIUL
COSNTRUIT.RO, PROIECT CASA.RO, COPILUL.RO, QBEBE.RO, 008.ro
Newsletter bilunar: OAR Bucureşti (2900 membri)

actualitati.net
agerpress
amos news
antena.ro
architravel
bcub.ro
BeWhereTheCityIs
Business Forum
Decoresque
discard.ro
edumanager.ro
eurourbanism.ro
imobiliare.ro
itsybitsy.ro
metropotam
moodboards
r/news
Online Student
orasulcluj.ro
parinticlujeni.ro
pescurt.ro
presaonline.com
prwave
reportal.ro
slicker.ro
sursa de stiri.ro
stiri azi
urbankid.ro
ultimelestiri.ro
ziare az.ro
ziarelive
ziarul toate blogurile
artout.ro
gadgetrends.ro
evenimentul zilei
stiri presa online
stire info
e stirea zilei
imopedia
realitatea tv
neptun tv
radio bucuresti
radiorfi
radio Romania actualitati
Radio itsy bitsy
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Prietenii noştri
Parteneri: Filiala Teritorială Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Universitatea Bucureşti, Uniunea Arhitecţilor din România (din 2014)
Finanţatori: Ordinul Arhitecţilor din România prin taxa de Timbru de Arhitectură, Uniunea Arhitecţilor din România (din 2014)
Sponsori: Holcim, Ytong, Fundaţia Acvatot, Pazo Grup, Fundaţia Comunitară Sibiu
Partenerii media: ZEPPELIN, IGLOO, ARHITEXT.RO, ARHIMANIA.RO, ARHIFORUM.RO, SPATIUL CONSTRUIT.RO, PROIECT CASA.RO,
INFINIT EDU.RO, COPILUL.RO, QBEBE.RO, 008.ro, BUCUREŞTIUL MEU DRAG.RO
Parteneri în evenimente 2013: Asociaţia Studenţilor Arhitecţi Cluj, Uniunea Arhitecţilor din Romania filiala Sibiu, Filiala Teritorială
Sibiu-Vâlcea a OAR, Facultatea de Arhitectură Timişoara, Filiala Teritorială Braşov-Covasna-Harghita a OAR, Filiala Teritorială
Prahova a OAR, Heritas-Fundaţia Transilvană pentru Dezvoltare Integrată, Protecţie şi Revitalizare a Patrimoniului Cultural,
Biblioteca Central Universitară Bucureşti,
American International School of Bucharest, Şcoala Montessori Bucureşti
Inspectoratele Şcolare Judeţene din Sibiu, Braşov şi Municipiul Bucureşti
Materiale didactice tipărite la: Editura Universitară Ion Mincu
Colaboratori principali: Cătălina Ulrich - consultant ştiinţele educaţiei şi programe şcolare, arh.Veronica Sava - concept grafic şi
grafic design, Simona Şuşnea - imagine şi montaj film,
Colaboratori: Andrei Oană - imagine film, arh. Ana Hogaş şi arh. Ilinca Macarie - traduceri, Mihaela Stângu- programă şcolară,
Luci Iancu- asistent eveniment

Mulţumiri:
Institutul de Ştiinţele Educaţiei
Antonescu PR Consulting, Groove Hour, Milicev Burbea, A Stil, ATU, GDL, SYAA, Tailors, Vision International Consulting,
Atelier 13, CD Copy, TNT, IBIS Sibiu
şi Monica Maurer, Daniela Stoicescu, Izabel Teodorescu, Elena Dinu
arhitecţilor:
Dorin Ştefan - DSBA, Alex Axinte+Cristi Borcan - Studio Basar, Loredana Brumă - Asociaţia Rehabillage, Irina Băncescu+Andrei
Şerbescu – ADNBA, Cristina Constantin+Mirela Vlăduţă - Abrupt Arhitectura, Matei şi Tudor Vlăsceanu-UNU LA UNU, Irina Melinţa +
Ştefan Simion, Robert Marin – Nuca Studio şi Mario Kuibuş

14

Raport de activitate 2013

de-a arhitectura

Prietenii noştri
“de-a arhitectura” este în şcoli mulţumită:
Arhitecţilor îndrumători:
MONICA POPESCU, LUCIAN CĂLUGĂRESCU, ADRIANA COMANICI, MĂDĂLINA BOLD, IULIA NISTOR, CĂTĂLIN ŞANDRU, OANA
POPESCU, IULIANA COSTACHE, IULIA PATRU,
şi voluntari: OANA SIMIONESCU, CLAUDIA BINGOL, MIRCEA ŢIBULEAC, IOANA RIZEA, ANDREEA MIHAELA STAN, MONICA SABĂU,
OANA SORINA PAVĂL, CONSUELA DUMITRESCU, MIHAELA TOMESCU, SABINA NENA, ANCA BORDEAN, CARMEN ŞANDRU, FLORINA
AVRĂMUŢ, ANDREEA LUPU, AMALIA IGNUTA, MANUELA LAURA SUCIU, DIANA DIHEL, AL LUCIAN LERIC, SIMONA ISTOC, BRIGITTE
HAJDU, ZENO ARDELEAN, DANA ARDELEAN, SIMONA MESAROS-ANGHEL, THOMAS STRUMBERGER, DORA RETHY, MIHAI IONUŢ
DANCIU, CLAUDIA GOLDEAN, ALEXANDRA MAIER, BRÂNDUŞA HAVASI, ALEXANDRA GAROMFIR, ANDRA JUGANARU, DANIELA
NEGRISANU, OANA ANECI, RĂZVAN VINGAN, BOGDAN DUICA, ALEX GAVOZDEA, LIVIA ARUNCUTEAN, DIANA GALOS, DEEA
MIHALTAN, CORA DUMITRESCU, RALUCA ZBARCEA, DIANA PEPICI, KLAUS BIRTHLER, ŞERBAN MARINESCU, MONICA LĂZĂRICĂ
Cadrelor didactice din:
Bucureşti+Ilfov: Victoria Păduraru, Georgeta Dumitru, Ileana Preda –Şc. 139 Mircea Sântimbreanu, Georgiana Andrei- Şc. 129,
Ileana Ştefănescu,Liliana Neacşu, Rodica Constantinescu- Şc.51, Nicoleta Lazăr, Dana Oncete, Ecaterina Haiduc, Mihaela Petre –
Lic.Cervantes, Cristina Iliescu, Liliana Ţigău- Şc. 21 Sf. Silvestru, Diana Farcaş- Şc. Germană Hermann Oberth, Niculina Slobozeanu,
Alexandra Acasandrei - Lic. Timotei Cipariu, Roxana Pricope – Şc. Anastasia Popescu, Ani Pârvu – Lic.Ioan Petruş Otopeni, Sevil
Lăzărescu- Little London Pipera
Timişoara: Constantin Gutu – Colegiul de Artă, Alina Rosa - Lic. Shakespeare, Ildiko Varga, Emese Stan- Lic. Bartok Bela, Simona
Gheran, Mariana Popescu, Delia Pop, Valerica Manea, Zena Luca, Angelica Iancovici, Liliana Acimov - Şc. 19, Felicia Popovici,
Oana Marinescu- Lic. Grigore Moisil, Ingrid Bărdăşan, Aurelia Pătruţ – Şc.30, Alexandrina Bradea- Lic. J.L. Calderon,
Sibiu: Aida Petrea- Lic. Onisifor Ghibu, Elke Dengel- Şc. 2, Mirela Şandru, Daniela Micu –Sârbu, Gabriela Sorica- Şc. 5, Simona
Câmpean, Anca Carmen, Elena Geamănu, Cristina Prodea – Şc.18, Elena Săliştean, Mihaela Bodea – Şc.4, Ana NireşteanColegiul Pedagogic.
Arad: Simona Cauca –Lic. de artă Sabin Drăgoi, Titiana Tigan, Rodica Cozlac – Şc. 21, Alina Mihali –Colegiul Elena Ghiba Birta
Cluj-Napoca: Gianina Vanca- Şc. E. Racoviţă, Simona Sarkozi- Colegiul G. Coşbuc
Sfântu Gheorghe: Rodica Costache, Maria Musteaţă- Şc. N. Colan, Mona Macovei - Colegiul Mihai Viteazu
Reghin: Gerlinde Tămăşan, Katerina Holircă- Şc. Germană 4
Braşov: Carmina Vakulovski - Lic. Andrei Mureşean

15

www.de-a-arhitectura.ro
office@de-a-arhitectura.ro
facebook/de-a arhitectura

Fotografiile aparţin Asociaţiei De-a Arhitectura şi sunt realizate în cadrul proiectelor sale.
grafic design: arh. Veronica Sava.

