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de-a arhitectura în 
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arhitecţi educaţie comunitate 

profeşioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate 
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a  învăţa  a te juca 
în educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios 
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architecţi 

voluntari 

profesori 

pasionaţi + 
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DE-A ARHITECTURA  

MINI  

6-8 ANI 

Basm 

Proiect imaginar, inspirat de 

basm 

DE-A ARHITECTURA  

ÎN ORAŞUL MEU  

9-11 ANI 

Explorare mediu construit 

real, urban 

Proiect imaginar, dar care 

utilizeză date reale 

Individual, echipe mici         

3-5 elevi, echipa clasei 

DE-A ARHITECTURA  

ÎN ŞCOALA MEA  

12-18 ANI 

Explorare mediu construit 
real, familiar, școala 

Proiect real pentru şcoală 

Selectare și realizare 

intervenţie fezabilă 

Echipe cu elevi din clase 

diferite 
Individual, echipe mici         

3-5 elevi 

Prezentare proiect împreună 

cu alte clase 
Prezentare proiect părinţilor 

programe educaţionale în şcoli 
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program educaţional de arhitectură și 

mediu construit pentru gimnaziu şi liceu 

GRUPA DE VÂRSTĂ: 12-18 ani 

METODA DIDACTICĂ: învăţare prin proiect 

PREDAT DE:  arhitect + profesor coordonator + 

profesori invitaţi - diverse materii (opţional) 

TIP CURRICULA: interdisciplinară (arte + ştiinţe) 

ÎNSCRIERE ÎN ORAR: extracurricular /club 

Finanțat de OAR prin Taxa Timbrul Architecturii şi de Fundaţia 

Comunitară Bucureşti  în 2016-2017 prin programul Mobilizăm 

excelenţa al Porche Romania 

2014-2015  

dezvoltare materiale educaţionale 

2015-2016  

testare în şcoli,  

1Timişoara şi 1Cluj - gimnaziu, 1 Bucureşti - liceu  

2016-2017  

implementare în 5 şcoli din Bucureşti 

2017-2018  

 implementare în 5 şcoli din ţară 

DE-A ARHITECTURA ÎN ŞCOALA MEA 
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Obiective program educaţional 

 

 - să devină pentru şcoli, o unealtă de design 

participativ pentru refacerea sau construirea de noi 

spaţii şcolare.  

 

 

 - să stimuleze, prin rezultatele sale, o campanie de 

advocacy pentru dezvoltarea infrastructurii pentru 

educaţie la standardele secolului XXI 
 

 

 

 

Şcoala de vis 
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Demers pedagogic 
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fundraising 

de la idee la proiect 

tema de 

proiect 

varianta 

optimă 

 explorarea 

 documentarea 

 analiza 

ansamblului şcolii 

 prezentarea 

către utilizatori 

comunicare şi promovare proiect 

 idei intervenţii 

 variante şi 

prototipuri 

 prezentare 

utilizatori 

vot on-line 

proiect 

tehnic 

construire 

inaugurare 

     participarea în elevilor în: 

          decizie                                        design                                     execuţie 
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explorarea 



de-a arhitectura Analiza chestionar 

 

1. Care este conceptul identitar al şcolii tale, 

acea trăsătură prin care se deosebeşte de 

celelalte şcoli şi unde regăsim exprimată acestă 

identitate? diverse panouri la intrare 

2. Cum apreciezi atmosfera, culoarea, 

iluminarea şi calitatea aerului din şcoala ta?  

uneori aerisită alteori ne-aerisită 

 

4. Ce amenajări exterioare ţi-ai dori să existe în 

şcoala ta?  

 spaţii verzi, locuri de luat masa în aer liber 

5. Consideri clădirea şcolii adaptată la 

dimensiunile şi cerinţele elevilor de diferite 

vârste?   

în mică măsură 
 6. Școala ta este pregătită în caz de incendiu?  

am făcut simulări de incendiu, dar sunt ieşiri 

blocate 

7. Există locuri, detalii sau suprafeţe care pot 

genera accidente atunci când sunt folosite?  

suprafeţe alunecoase, trepte inegale, balustrăzi 

scunde, uşi care se deschid în calea profesorilor 

8. Ce activităţi extraşcolare prin care şcoala se 

deschide către cartier şi comunitate se 

desfăşoară în şcoala ta?  

cluburi extraşcolare, şcoala e secţie de vot 
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documentarea 
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comunicarea 

şi promovarea 
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analiza 
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+ 

- 

locurile cu bănci copacii mari şi umbroşi din curte  băi renovate 

clasa noastră  scena de beton a şcolii - locul de 

întâlnire terenul de sport   sala nouă de sport   spaţiul verde viran  

pardoseala alunecoasă   nu au voie în spaţiul verde  ghena de 

gunoi din curte lipsă lift pt persoanele cu handicap  bibliotecă 

mică, fără loc de lectură gratiile de la ferestre  

Iluminare insuficientă  săli de clasă nepersonalizate mobilier 

incomod separarea intrărilor elevi- profesori  lipsă cantină/ 

bufet clădirea nu emană o stare de spirit bună  lipsă locuri de 

relaxare + socializare intrare neatragătoare  lipsă 

plasa teren de sport  gardul ca de închisoare  băi deteriorate şi triste 

lipsă locuri de luat masa  culoarea cenuşie a şcolii   lipsă loc 

de joacă   cancelaria  spaţiu verde insuficient 

Analiza 
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idei 

Analiza 
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gard şcoală vesel   loc pentru lecţii 

în aer liber şi socializare  

reamenajare locul pentru gunoi  grădina de legume 

loc de luat masa afară               

loc acoperit pentru zile ploioase pereţi şi pavaj cu personalitate               

mai mult spaţiu verde amenajat 

ca în parc şi accesibil loc de aşteptare pentru 

părinţi  loc de joacă pentru cei mici terasa verde 

idei - spaţii exterioare 
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 acces şcoală atractiv   mobilier flexibil şi ergonomic în clasă  

biblioteca cu loc de studiu 

gen cafenea literară  afişaj 

simpatic grupuri sanitare vesele    spaţii pentru activităţi 

extraşcolare  spaţii de relaxare şi 

socializare clase cu dotări la standarde 

europene  reamenajare holuri: 

depozitare, socializare   personalizare 

clase prin culoare/desene/amenajare  
cinematograf sala de muzică   signalistică la interior 

cantina/cafenea 

Idei – spaţii interioare 



de-a arhitectura 

ROMANIA BULGARIA 

GRECIA DANEMARCA 

Spaţiile comunitare ale şcolii 
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ce intervenție minimală va face 
diferența în viața școlii, în special în 

dimensiunea socială a ei? 
 

 

Tema 
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variante  

şi prototipuri 
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prezentare 

utilizatori 
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campanie de vot online 

mobilizamexcelenta.ro 
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lecţia de 

fundraising 
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proiectul 

tehnic 
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construcţia 



de-a arhitectura Construcţia 



de-a arhitectura Liceul de Arte Plastice  Timișoara 



de-a arhitectura Liceul de Arte Plastice  Timișoara 
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Proiect realizat de elevii claselor a VI-a A și a V-a C 2015-2016 ai Liceul de Arte Plastice  Timişoara-  

Arhitect: Brândușa Havaşi  

Profesor: Eugenia Drăgoi-Banciu 

Liceul de Arte Plastice  Timişoara 



de-a arhitectura Şcoala Gimnazială nr. 17  Pia Brătianu - Bucureşti 
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Proiect realizat de elevii clasei a VII-a A 2016-2017 ai Şcolii Gimnaziale Nr. 17,  

Pia Brătianu, Bucureşti 

Arhitecţi: Claudia Bingöl, Aurelia Axente-Stan 

Profesor: Doina Cucu 

Şcoala Gimnazială nr. 17  Pia Brătianu - Bucureşti 
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Ceainărie literară înăuntru şi afară 
Proiect realizat de elevii clasei a VI-a Prințul Ștefan 2016-2017 

ai Liceului Pedagogic "Anastasia Popescu"  

Arhitect: Simona Luzi  

Profesori: Ana-Maria Duceac, Monica Şerbănescu 

Liceul Pedagogic  Anastasia Popescu - Bucureşti 
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Biblioteca: drumul spre cunoaştere! 
Proiect realizat de elevii claselor a VI-a A şi a VI-a C 2016-2017ai Școlii Gimnaziale Nr. 92, Bucureşti 

Sonia Ilie, Ana Uhrec, Maria Popa, Matei Ştefănică, Adrian Neatu, Matei Vasilescu, Alexandra Popa, 

Cătălina Ciuclaru, David Din, Andreea Iordachescu, Andrei Văleanu, Maria Bogatu 
Arhitecți: Ioana Rizea, Cătălin Şandru  

Profesori: Petra Ivan, Alexandra Ghiţă 

Școala Gimnazială Nr. 92 - Bucureşti 
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Proiect realizat de elevii clasei a VII-a A 2016-2017 ai Şcolii Gimnaziale Nr. 36,  

Ionel Teodoreanu, Bucureşti 

Arhitect: Viorica Popescu   

Profesor: Monica Golea 

Școala Gimnazială nr. 36 Ionel Teodoreanu - Bucureşti 
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inaugurarea 
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Spaţiul construit al școlii trebuie să inspire, să fie prietenos 

şi să susţină coeziunea comunităţii şcolii 
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Şcoala este locul 

principal de socializare 

al copiilor, locul care 

formează comunităţi. 
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Orice remodelare/ 

reabilitare/ 

construcţie de 

şcoală ar trebui să 

implice elevii într-un 

proces de design 

participativ, aceştia 
sunt cei mai în 

măsură să ne 

informeze despre 

cum şi-ar dori să fie 

şcoala care să-i 

pregătească pentru 

viaţă. 
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Echipa proiect: Mina Sava, Vera Marin, Brânduşa Havaşi, 

Corina Croitoru, Alex Axinte & Cristi Borcan @ Studio Basar 

Arhitecţi îndrumători: Claudia Bingol, Aurelia Axente -Stan, Viorica Popescu, Ioana Rizea, Cătălin Şandru, Simona Luzi, 

Alexandra Mihailciuc, Lucian Călugărescu, Iulia Pătru, Monica Lăzărică 

 

Profesori  şi Şcoli:  

Ana Maria Duceac, Monica Şerbănescu -  Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu”- Bucureşti 

Petra Ivan, Alexandra Ghiţă - Școala Gimnazială nr. 92 - Bucureşti 

Monica GOLEA - Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”- Bucureşti 

Doina CUCU - Școala Gimnazială nr. 17 „Pia Brătianu”- Bucureşti 

Mihaela PETRE - Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”- Bucureşti 

Luminiţa MOISE, Ruxandra CRISTEA - Şcoala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu”- Bucureşti 

Eugenia DRĂGOI-BANCIU - Liceul de Arte Plastice Timişoara  

Manuela GALEA - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” - Cluj Napoca 

 

Partenerii: OAR, Fundaţia Comunitară Bucureşti, Porche Romania prin mobilizăm excelenţa, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti   

  

Execuţie: Nod Maker Space,Top Event, Ateliere fara frontiere, Brinstal, PFA Cosarca Ovidiu, SC GARDEN SERVICES SRL, 

SC AVATAR BUSINESS GRUP SRL 

 

Mulţumiri: Simona Bălan, Vlad Anghel, Centrul de Dezvoltare Durabilă Polizu, Felicia Ienculescu-Popovici 

(Greenitiative), Bachmann Romania 



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


