
1. Email address *

Înscriere pentru selecția în programul
"De-a arhitectura în școala mea" din anul
școlar 2020-2021.
*****IMPORTANT: Acest formular va fi parte integrantă a Acordului de Parteneriat cu Unitatea 
de Învăţământ.  Acest program se poate desfășura doar cu ajutorul unui specialist (arhitect, 
urbanist sau peisagist) care sprijină profesorul clasei pe parcursul anului școlar direct la ore. 
Această asistenţă se oferă numai claselor care vor trece de procesul de selecție. 

Înscrierile pentru programul "De-a arhitectura în școala mea" se fac doar de către profesorul 
clasei (titular sau cu contract pentru anul școlar 2020-2021), cu acordul conducerii unităţii de 
învăţământ și implicit al părinţilor elevilor. Pe parcursul înscrierii vi se va cere să confirmaţi 
acest lucru. Înainte de completarea formularului de înscriere, vă rugăm să consultaţi 
informaţiile despre acest program (disponibile aici: http://de-a-arhitectura.ro/proiecte/de-a-
arhitectura-in-scoala-mea/) și Acordul de Parteneriat cu Unitatea de Învăţământ. Înscrierea 
presupune acceptarea acestuia de către unitatea de învăţământ și de către profesorul clasei.

Protecţia Datelor Personale:
Tratăm datele personale pe care ni le furnizaţi cu respect, conform politicii de utilizare a 
datelor personale ce poate fi consultată aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Pentru a afla mai multe despre Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a 
Asociaţiei De-a Arhitectura citiţi materialul de aici: http://www.de-a-
arhitectura.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/05/Politic%C4%83-de-prelucrare-date_mai-
2018.pdf

Datele solicitate se referă la anul școlar viitor, 2020-2021.
Persoane contact: arh. Monica Lăzărică și arh. Ioana Anghel-Rizea (inscrieri@de-a-
arhitectura.ro)

.....................................................................................................................................................
*****IMPORTANT: Vă rugăm să completați mai jos adresa de e-mail a profesorului clasei. O 
singură adresă de e-mail pentru o clasă înscrisă, adresa pe care o folosiţi frecvent. 
Confirmarea înscrierii va fi trimisă automat pe adresa dvs. de e-mail, vă rugăm să verificaţi și 
folderul SPAM!
* Required

https://www.google.com/url?q=http://de-a-arhitectura.ro/proiecte/de-a-arhitectura-in-scoala-mea/&sa=D&ust=1580814788182000&usg=AFQjCNHE0zCDvqi3nmoZ0wE5KzFnHDLQng
https://www.google.com/url?q=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri%3DCELEX%253A32016R0679&sa=D&ust=1580814788182000&usg=AFQjCNHNkKY7sHyhedLLje1tWXnlhIAoYg
https://www.google.com/url?q=http://www.de-a-arhitectura.ro/wp/wpcontent/uploads/2018/05/Politic%25C4%2583-de-prelucrare-date_mai-2018.pdf&sa=D&ust=1580814788183000&usg=AFQjCNFwnFfEi-MxEXOJInDhEskmRc3Zhw
mailto:inscrieri@de-a-arhitectura.ro


A.
Rezultatul
vizat

Asociația De-a Arhitectura acordă sprijin financiar în cuantum de maximum 12.000 lei 
per școală/liceu, precum și competențe de fundraising pentru implementarea unor 
propuneri care însă trebuie să se încadreze în criteriile de mai jos: 

~impact mare în viața socială a școlii;
~foarte mulți utilizatori vor beneficia de proiect;
~costul redus care se poate încadra cel mai bine în sponsorizarea primită;
~efort de implementare redus;
~capacitatea de a deveni un exemplu de urmat și pentru alte școli;
~capacitatea de a implica elevii în realizarea lui;
~calitatea arhitecturală a proiectului obținut;
~nu necesită autorizare de construire.
 
Exemple pentru astfel de intervenții puteți găsi aici: https://de-a-
arhitectura.ro/scoalamea-proiecte/

Trecând mai departe la completarea acestui formular, înseamnă că sunteți de acord 
cu aceste criterii.

B.
Metoda

Procesul prin care se pregătesc aceste intervenții este unul de design thinking - o 
abordare centrată pe nevoile și preferințele utilizatorului - care, în cazul spațiului 
școlii/liceului, este chiar comunitatea acelei instituții de învățământ. Procesul este unul 
participativ, care este doar facilitat de arhitectul/arhitecta Asociației de-a Arhitectura, în 
parteneriat cu dumneavoastră ca profesor/profesoară cu rol de coordonare a 
grupului/clasei de elevi din școala/liceul dumneavoastră. Etapele acestui proces sunt 
descrise și aici: 

Trecând mai departe la completarea acestui formular înseamnă că sunteți de acord cu 
aceste principii de lucru.

C.
Acord
de
principiu

Prin acordul de principiu, Asociația noastră dorește să se asigure de acordul conducerii 
unității de învățământ.Este un program a cărui reușită e condiționată de colaborare! 
Dumneavoastră în calitate de cadru didactic coordonator, împreună cu grupul de elevi 
și cu arhitecta/ul cu rol de facilitare, aveți nevoie de acordul conducerii școlii/liceului, 
precum și de sprijinul asociației de părinți, a altor actori locali. 

https://www.google.com/url?q=https://de-a-arhitectura.ro/scoalamea-proiecte/&sa=D&ust=1580814788188000&usg=AFQjCNG7OmTaOjGLPoibrykSlu6JzrkD0A


2.

Files submitted:

D. Datele școlii și ale profesorului

3.

4.

5.

6.

Mark only one oval.

mai puțin de 3 ani

între 3 și 5 ani

între 6 și 10 ani

peste 10 ani

Acordul de principiu se poate accesa aici: http://www.de-a-arhitectura.ro/wp/wp-
content/uploads/2020/02/2020-2021-ACORD-PRINCIPIU-INSCRIERE-
DAASCOALA-MEA.pdf . După ce îl completați, vă rugăm să îl încărcați folosind
butonul de mai jos, "Add file". *

Nume și Prenume personal didactic al clasei înscrise *
Notă: Înscrierile pentru programul "De-a arhitectura școala mea" se fac doar de către profesorul clasei
(titular pentru anul școlar 2020-2021).

Numărul de telefon al profesorului clasei *
Vă rugăm să ne lăsaţi un număr de telefon pentru a vă contacta, în caz de nevoie.

Specializarea profesorului *
Profesor de..., precizaţi:

Vechime în școală *

https://www.google.com/url?q=http://www.de-a-arhitectura.ro/wp/wp-content/uploads/2020/02/2020-2021-ACORD-PRINCIPIU-INSCRIERE-DAASCOALA-MEA.pdf&sa=D&ust=1580814788193000&usg=AFQjCNHYBx-3qExJ2kCsFY1UIFvlbC-BOQ


7.

Mark only one oval.

DA

NU

8.

Mark only one oval.

Confirm că sunt profesor titular pentru anul școlar 2020-2021.

9.

Mark only one oval.

Am verificat, informaţiile sunt corecte

D. Datele școlii și ale profesorului

10.

Mark only one oval.

București

Cluj-Napoca

Iași

Râmnicu Vâlcea

Timișoara

Sunteți profesorul-diriginte al clasei de elevi înscrise (dacă înscrieți o clasă
anume)? *

Profesor titular *
Înscrierile pentru programul "De-a arhitectura în școala mea" se fac doar de către profesori titular pentru
anul școlar 2020-2021.

Verificare informații *
Comunicarea ulterioară depinde de aceste informaţii, vă rugăm să le verificaţi înainte de a trecemai
departe

Poziționarea geografică *
Asociația De-a Arhitectura gestionează înscrierile dvs. în funcție de poziționarea geografică a unității de
învățământ și de resursele disponibile pentru fiecare regiune (orașul și zonele rurale limitrofe acestora)
în parte.



11.

Mark only one oval.

Confirm U.I de stat

12.

13.

14.

Confirmarea faptului că unitatea de învățământ face parte din sistemului
național de învățământ de stat *

Numele unității de învățământ *
Completaţi numele întreg, oficial, al școlii.

Adresa poștală a unității de învățământ (stradă, număr, cod poștal) *

Numele municipiului, orașului sau comunei *
Completaţi doar cu numele localităţii, nu și tipul (de ex. Bacău, nu mun. Bacău).



15.

Mark only one oval.

Am verificat, informaţiile sunt corecte

D. Datele școlii și ale profesorului

16.

17.

18.

Mark only one oval.

VI

VII

IX

X

XI

o grupă cu elevi de la mai multe clase (VI-XI), în limita a 25 de persoane

Verificare informații *
Comunicarea ulterioară depinde de aceste informaţii, vă rugăm să le verificaţi înainte de a trece mai
departe.

Numele și Prenumele persoanei responsabile din conducerea U.I. *
Directorul școlii care reprezintă U.I. în acordul de parteneriat cu Asociaţia De-a Arhitectura.

E-mail-ul persoanei responsabile din conducerea U.I. *
Directorul școlii care reprezintă U.I. în acordulde parteneriat cu Asociaţia De-a Arhitectura.

Identificarea clasei în anul școlar 2020-2021 *
IMPORTANT: Programul "De-a arhitectura în școala mea" se poate desfășura cu o clasă sau cu o grupă
de elevi de la mai multe clase, în limita a 25 persoane. (profesorul îl poate desfășura cu clasa lui sau
poate aduna mai mulţi elevi de la clase diferite interesaţi de subiect). Informaţiile se referă la anul
școlar viitor, 2020-2021! (dacă înscrieţi o clasă a IX-a, înseamnă că anul acesta elevii sunt în clasa a
VIII-a)



19.

20.

Mark only one oval.

NU, clasa nu a urmat niciun program De-a arhitectura.

NU, clasa nu a urmat acest program, dar a urmat programul "De-a arhitectura în
orașul meu" (pentru clasele III-V) sau "De-a arhitectura mini" (pentru clasele I-II).

DA, clasa a urmat acest program.

21.

Mark only one oval.

Am înţeles condiţiile privind asistenţa oferită.

22.

Mark only one oval.

Confirm că voi participa la activităţile ce vizează pregătirea mea - întâlnire
pregătitoare.

Nu pot confirma participarea, accept eventualitatea ca înscrierea mea să nu fie
acceptată.

Identificarea clasei în anul școlar 2020-2021 *
Dacă în școală sunt mai multe clase de același an, menţionaţi litera clasei (dacă este cazul). În cazul în
care aţi optat pentru un grup de elevi mixt de la mai multe clase va rugăm enumeraţi clasele din care vor
participa elevii (VI, IX, X, etc).

Clasa înscrisă pentru anul școlar 2020-2021 a urmat programul "De-a
arhitectura în școala mea" anterior? *

Asistența solicitată Asociației De-a Arhitectura *
Asistenţa oferită cuprinde: întâlnire pregătitoare în luna septembrie 2020, acces la materialele
metodologice și didactice, acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului școlar. În plus
vom oferi asistenţa unui specialist (arhitect, urbanist sau peisagist) care sprijină profesorul clasei pe
parcursul anului școlar direct la ore (pregătirea și susţinerea orelor împreună cu profesorul clasei).

Participarea la pregătirea ce precede desfășurarea cursului. Alegeți o opțiune,
după caz *
Pregătirea prealabilă a profesorilor și voluntarilor este obligatorie pentru derularea programului și se va
desfășura într-o zi de sâmbătă în luna septembrie, la o dată anunțată ulterior. Ne rezervăm dreptul ca, în
cazul în care nu participaţi la pregătire, să nu vă oferim asistenţa noastră. Mai multe detalii despre
pregătire aici: http://de-a-arhitectura.ro/portfolio-type/training

https://www.google.com/url?q=http://de-a-arhitectura.ro/portfolio-type/training&sa=D&ust=1580814788218000&usg=AFQjCNGdsntAcnKfG6MgPdACHsqFIjN_Cw


23.

Mark only one oval.

Curs extracurricular cu elevi de la aceeași clasă.

Curs extracurricular cu elevi de la mai multe clase.

24.

Mark only one oval.

Am verificat, informaţiile sunt corecte

E. Motivația de a derula acest curs

25.

26.

Cursul se va desfășura ca extracurricular astfel: *
Prin acesta confirmaţi aprobarea conducerii școlii pentru derularea cursului la clasa/clasele înscrisă/se,
în varianta aleasă.

Verificare informații *
Comunicarea ulterioară depinde de aceste informaţii, vă rugăm să le verificaţi înainte de a trece mai
departe

Descrieți foarte succint câteva proiecte interesante în care ați fost implicat/ă în
ultimii 5 ani? (max. 300 cuvinte) *

Dați câteva exemple concrete, din experiența dumneavoastră, de activități prin
care ați practicat învățarea prin proiect. (max. 300 cuvinte) *



27.

28.

F. Nevoile școlii

29.

Cum credeți că va contribui programul "De-a arhitectura în școala mea" la
dezvoltarea dumneavoastră profesională / în activitatea didactică de zi cu zi?
(max. 300 cuvinte) *

Cum credeți că va contribui programul "De-a arhitectura în școala mea" la
dezvoltarea relațiilor de colaborare cu alte cadre didactice care ar putea
interveni ca invitați pe parcurs? (max. 300 cuvinte) *

Vă rugăm să faceți referință la câteva exemple de intervenții deja realizate în
cadrul programului "De-a arhitectura în școala mea" pentru a prezenta câteva
nevoi de îmbunătățiri în școala/liceul dumneavoastră (max 500 cuvinte). Puteți
studia exemplele aici: https://de-a-arhitectura.ro/scoalamea-proiecte/ *

https://www.google.com/url?q=https://de-a-arhitectura.ro/scoalamea-proiecte/&sa=D&ust=1580814788238000&usg=AFQjCNG6msTZjij6CP12_jTR3QI7IS9SVA


30.

31.

32.

G. Lucrul cu elevii

În opinia dumneavoastră, ce caracteristici pozitive are școala/liceul
dumneavoastră? (accesibilitate în cadrul localității, funcțiuni interesante în
preajmă, aspect exterior al clădirii, dimensiuni ale terenului școlii/liceului,
organizarea spațiilor interioare etc.) (max. 300 cuvinte) *

Care sunt punctele forte ale comunității școlii/liceului dumneavoastră? (elevi,
cadre didactice, dar și părinți, absolvenți etc.) (max. 300 cuvinte) *

Din ce știți dumneavoastră, există relații de colaborare a școlii/liceului cu alți
actori din comunitatea locală care ar putea fi de ajutor în programul "De-a
arhitectura în școala mea"? (administrație publică locală, companii private,
asociații non-guvernamentale, leaderi de opinie etc.) (max. 300 cuvinte) *



33.

34.

35.

F. De unde ați aflat despre programele educaționale De-a arhitectura?

Care sunt metodele de selecție a clasei/membrilor grupului de elevi cu care veți
lucra și de ce credeți că sunt cele mai bune metode? (max. 300 cuvinte) *

Care sunt, din experiența dumneavoastră concretă, câteva modalități prin care
asigurați condiții pentru o experiență de învățare bună? (max. 300 cuvinte) *

Care sunt, din experiența dumneavoastră concretă, câteva modalități prin care
asigurați menținerea motivației elevilor într-un efort care se derulează de-a
lungul unui întreg an școlar? (max. 300 cuvinte) *



36.

Check all that apply.

Coleg(i) profesor(i) din aceeași școală

Surse didactice online

Informări/prezentări la întălniri profesionale

Conducerea școlii

Părinte/părinţi ai elevilor clasei

Articole/ apariţii în mass-media

Other:

37.

Check all that apply.

Doresc să primesc newsletter-ul De-a arhitectura.

Sunt deja abonat și primesc newsletter-ul De-a arhitectura.

Nu, mulţumesc, prefer să va urmăresc folosind sursele mass-media disponibile.

38.

Mark only one oval.

Informaţiile sunt corecte, confirm acurateţea lor ca parte din viitorul acord de
parteneriat.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Este important pentru noi să aflăm cum a ajuns informația despre programele
noastre la Dvs. Vă rugăm alegeți doar acele categorii care corespund realității. *

Newsletter De-a arhitectura *
În fiecare lună Asociaţia De-a Arhitectura trimite un newsletter cu informaţii despre evenimente,ateliere
și activităţi organizate la nivel naţional și/sau local.

Verificarea finală a informațiilor *
Informaţiile completate se vor constitui în parte integrantă a acordului de parteneriat cu Asociaţia De-a
Arhitectura. Vă rugăm să le verificaţi înainte de a înregistra înscrierea.

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

