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COMPETENŢE PENTRU ELEVI:

Cognitive
Atitudinale

Aptitudinale

EXPERIENŢE INEDITE DE ÎNVĂŢARE:

Învăţare prin proiect
Abordare integrată
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OBIECTIVELE PROGRAMULUI 
DE-A ARHITECTURA ÎN ȘCOALA MEA 

PENTRU ŞCOLI ALTFEL:

Exersarea, în şcoli, 
a unui proces de design participativ 

pentru refacerea sau construirea de spaţii şcolare 
mai adaptate nevoilor utilizatorilor. 

Stimularea, prin rezultatele acestui program 
educaţional, a unui demers de advocacy

pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale
la standardele secolului XXI.
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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 de la diverse materii

TIP CURRICULA: interdisciplinară (arte + ştiinţe)

ÎNSCRIERE ÎN ORAR: extracurricular/club

Finanţat de OAR prin Taxa Timbrul Architecturii
şi de Fundaţia Comunitară Bucureşti în 2016-2017
prin programul Mobilizăm excelenţa al Porche Romania
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prototipuri
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utilizatori

proiect 

tehnic

construire

in
au

gu
ra

re



în școala mea 6

ROADMAP

1. Introducere şi motivație - 2 şedinţe

2. Documentare (inclusiv inspirație) şi analiză - 5 şedinţe

3. Ideaţie - 1 şedinţă

4. Prezentarea rezultatelor analizei şi a ideilor către conducerea şcolii
- 1 şedinţă

5. Lecţia de fundraising - 1 şedinţă

6. Proiectul - variante şi opinii - 5 şedinţe

7. Prezentarea proiectului către conducerea şcolii şi utilizatori - 1 şedinţă

8. Detaliere tehnică, deviz și realizare de prototipuri - 6 şedinţe

9. Implementarea proiectului - variabil
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PREZENTAREA DEMERSULUI + ORGANIZAREA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

1. PREZENTAREA CONVINGĂTOARE A DEMERSULUI
Adaptarea resursei – Prezentarea 1
sau/și o activitate atractivă în plen din care să înţeleagă scopul proiectului. 
Este indicat ca arhitectul să prezinte și motivațiile sale, legate de meseria
sa (orientare profesională), dar mai ales de ce a ales să facă acest curs. 

2. ETAPELE ȘI STABILIREA CALENDARULUI PROIECTULUI pentru tot anul 
școlar, împreună cu elevii.

3. INIȚIEREA DEMERSULUI DE PROMOVARE a proiectului în şcoală -
primele sarcini ale echipei de comunicare: realizarea unui afiş, a unei 
pagini de facebook/blog, alegerea unui grup ţintă de colegi şi profesori cu 
care să înceapă discuții pentru faza de documentare.

4. ORGANIZAREA ECHIPELOR pentru etapa de documentare și analiză care 
urmează.
Distribuirea rolurilor în cadrul proiectului, după abilitățile fiecăruia. 
 Explicarea și exersarea regulilor lucrului în echipă – inter-dependența 

între echipe.

1. INTRODUCERE ŞI MOTIVAŢIE

2 ședințe

Resurse:
 Prezentarea 1.
 Cartolina completată de elevi –

arată o evoluție a înțelegerii 
procesului.
Despre adolescenți – psihologie 

specifică vârstei.

Materiale:
 Videoproiector.
 Flipchart.
 Post-it.
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2. DOCUMENTAREA (INCLUSIV SURSE 
DE INSPIRAŢIE) ŞI ANALIZA
1.INFORMAȚII DESPRE ȘCOALĂ
1.1. Explorare: elevii sunt ghizii arhitectului prin școala lor, parcurg întreaga 
clădire interior, exterior, povestesc despre viața școlii, îi arată toate cotloanele 
și secretele.
1.2. Istoric: în materiale scrise, din interviuri cu profesori, cu foști elevi.
1.3. Interviuri: alți colegi și profesori despre școală etc.
1.4. Reprezentări ale spațiului: planuri și/sau machete (proiect la abilități
practice/ arte și geometrie).

2.INSPIRAȚII – ASPIRAȚII
2.1. Arhitectul face o prezentare a principiilor de proiectare pentru școli 
contemporane (Prezentarea 2), discuții ghidate despre cum ar trebui să fie o 
școală în secolul XXI.
2.2. Elevii caută exemple de școli care ne-ar inspira să învățăm și să petrecem 
cu plăcere timpul acolo, și le prezintă într-un Pinterest, Instagram, Power 
Point (proiect la TIC).

3. ANALIZA
Elevii completează Chestionarul 1. 
Elevii folosesc reprezentările spațiilor pentru a localiza, cu simboluri, spațiile 
care le plac, sau cele unde nu se simt bine, sau orice interpretare a 
informațiilor adunate în documentare.

5 ședințe

Resurse
 Prezentarea 2. 
 Chestionarul. 
 Prezentari suplimentare.

Materiale
 Videoproiector.
 Carton, lipici, cutter, rigla, echere, 

compas.
Diverse materiale de bricolaj la 

alegere. 

Realizarea machetei școlii și a curților se 
poate face atât după planurile reale cât 
și după planuri reconstuituite 
aproximativ.
Macheta nu trebuie să fie foarte 
detaliată, dar trebuie să respecte scara 
construcțiilor. Este un obiect de studiu 
nu de expoziție. Pe ea se va face analiza 
școlii și se vor pune propunerile de 
intervenție, atât cât este posibil.
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explorarea
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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

CHESTIONAR 1
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documentarea
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inspiraţie
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macheta
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analiza
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3. IDEAŢIE

BRAINSTORMING 
pentru a găsi răspunsul la întrebarea: 

Ce intervenție cu resurse puține
va face diferența în viața școlii, 

pentru cât mai mulți utilizatori?

Se aleg maxim 3 idei care vor fi simulate apoi pe machete/planuri.

Se recomadă ca acest proces să nu dureze mai mult de o ședință și, pe cât 
posibil, ideația să se facă în plen pentru a nu interveni competiție între echipe 
care au dorit intervenții foarte diferite între ele. 

1 ședință

Resurse
 Prezentarea 2.
 Chestionarul. 

Materiale
 Post-it.
 Videoproiector.
 Flipchart/ tablă.
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idei
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CE?  PENTRU CINE?  UNDE? CUM? 
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4. PREZENTARE REZULTATELOR 
ANALIZEI ŞI A IDEILOR CĂTRE 
CONDUCEREA ŞCOLII

Acordul conducerii este foarte important pentru a ajunge la implementare 
cu unele din ideile generate de elevi.

Prezentarea rezultatelor analizei şi a ideilor generate pentru întregul 
complex al școlii, conducerii școlii.

Va conţine:
 Analiza cu metoda SWOT, astfel: puncte tari + puncte slabe = mediul intern 

școlii, oportunități +amenințări = mediul extern școlii
Macheta/planul şcolii cu emoticoane. 
 Imagini de inspirație pentru a ilustra ideile propuse, tipărite sau 

prezentare ppt. 
Orice alte materiale sugestive pentru această prezentare.

1 ședință

Resurse
 Prezentarea 2.
Documentarea individual.
Macheta/planul şcolii cu 

emoticoane.

Materiale
 Videoproiector.
 Flipchart/tablă.

Simboluri pe macheta/planul 
şcolii 
pentru DIAGNOSTIC și pentru 
PROPUNERI 
(nu se recomandă în această 
etapă simulări foarte elaborate 
pentru propuneri pentru că 
respingerea unor propuneri 
detaliate ar genera frustrări)
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5. LECŢIA DE FUNDRAISING
Discuție și prezentarea resursei – lecția de fundraising pentru a putea 
răspunde la întrebarea: 

Cum putem atrage fonduri, dar și sprijin concret cu materiale și 
cu muncă pentru a realiza proiectul?

1 şedinţă

Resurse
 Fișe explicative.
 Lecția de fundraising.
www. de-a-arhitectura.ro/ 

scoalamea-proiecte

Materiale
 Videoproiector.
 Flipchart/ tablă.
 Laptop.

În paralel cu celalte 
acțiuni, va exista o 
preocupare 
permanentă pentru 
atragerea de 
resurse.
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lecţia de 
fundraising
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eveniment de 
fundraising
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6. PROIECTUL - VARIANTE ŞI OPINII
VARIANTE:
Simularea ideilor de intervenţie: reprezentarea propunerilor pe 
machetă/planuri, sau prezentări digitale, etc 
(proiect la matematică, educație tehnologică, arte, TIC)

Se analizeză intervențiile și se alege cea mai fezabilă sau o combinație a lor.

Criterii de selecţie a intervenției = proiectul: 
 impact mare în viața școlii;
 foarte mulți vor beneficia de ea;
 cost redus;
 efort de implementare redus;
 capaciatea de a deveni un exemplu de urmat și pentru alte școli.

COMUNICARE: 
Promovarea proiectului în școală printre colegi: 
pe pagina de facebook a proiectului, afiș, mic spectacol etc. 

CULEGEREA OPINIILOR DE LA UTILIZATORI:
Prezentarea proiectului în școală către grupuri ţintă (colegi, profesori, 
părinţi, personal administrativ) cu notarea observaţiilor acestora. 
Acestea sunt prezentari informale intermediare.

6 ședințe

Resurse
 Prezentarea 2.
 Prezentari suplimentare.
Documentarea individuală
www. de-a-arhitectura.ro/ 

scoalamea-proiecte

Materiale
 Videoproiector.
 Flipchart/ tablă.
 Carton, lipici, cutter, rigla, echere, 

compas.
Diverse materiale de bricolaj.
Materiale pentru prototipuri.
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macheta de 
studiu proiect
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7. PREZENTAREA PROIECTULUI CĂTRE 
CONDUCEREA ŞCOLII ŞI UTILIZATORI

O prezentare în plen a proiectului propus către conducerea şcolii, dar şi 
către un grup de colegi din alte clase şi profesori. 

Această prezentare trebuie organizată ca un mic eveniment. 

Înregistrarea feedbackului acestora pentru a defini varianta finală a 
proiectului propus.

Va conţine:
 Imagini de inspirație pentru a ilustra proiectul propus.
Machete şi /sau desene ale proiectului.
Un text despre proiect.
 Alte materiale care pot susţine proiectul, opţional.

1 ședință

Resurse
Documentarea individuală.
Machete şi desene care ilustrază 

proiectul.

Materiale
 Videoproiector.
 Flipchart/ tablă.
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8. SOLUŢIA TEHNICĂ + REALIZARE DE 
PROTOTIPURI

PROIECTUL TEHNIC - DETALIEREA

Arhitectul îndrumător va detalia soluția tehnică, dar va fi secondat de elevi
în realizarea următoarelor misiuni:
a. Desene tehnice de ansamblu și detaliu.
b. Construcție prototip, daca este cazul.
c. Lista și cantitățile de materiale necesare execuției.
d. Planificarea execuției lucrării – calendar.
e. Costul lucrării – bugetul necesar.
f. Furnizorii de materiale și servicii necesare execuției.

Fiecare membru al echipei clasei va participa într-una din misiunile de mai
sus.

În acestă fază se pot realiza de către elevi câteva obiecte prototip care vor fi
folosite în amenajare.

PROTOTIPURI: obiecte care vor fi folosite în amenajare – lucru hands on.

5 ședințe

Resurse
 Prezentari suplimentare.
 Lecția de fundraising.
www. de-a-arhitectura.ro/ 

scoalamea-proiecte

Materiale
 Videoproiector.
 Flipchart/ tablă.
 Laptop.
Hârtie, instrumente de desenat, 

rigla, echere, compas.
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proiectul
tehnic
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prototipuri
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9. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Implementarea = punerea în practică a proiectului, amenajarea.

Se recomandă ca aceste activități să se desfășoare pe timpul vacanței de 
vară. Se pot realiza anumite activităţi cu elevii din lunile mai-iunie (trasarea, 
cumparăturile de materiale de bricolaj).

Implementarea nu poate fi realizată integral de elevi, dar se recomandă ca 
aceștia să fie implicați în diverse misiuni, pe care le pot face în siguranță: 
trasare, măsurare, achiziționare de materiale de dimensiuni mici de la 
magazin, curățat, grădinărit, vopsit, activități simple de tâmplărie etc. 
Înainte de aceste activități vor avea un scurt instructaj de protecția muncii, 
(resursa: fișa).

Dacă proiectul nu are finanțare suficientă și nici susținere din partea 
conducerii școlii, este de preferat o amânare până când aceste condiții sunt 
îndeplinite.

Proiectele care se vor realiza, vor fi descrise pe site-ul de-a-arhitectura.ro/ 
scoalamea-proiecte și prin soluțiile tehnice și prin imagini de la 
inaugurare.

Resurse
 Fișa protecția muncii.
 Site: www. de-a-arhitectura.ro/ 

scoalamea-proiecte
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implementarea
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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
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Cauciucuri pe camPIA
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
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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
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Scena
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
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inaugurarea
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www. de-a-arhitectura.ro
www. de-a-arhitectura.ro/scoalamea-proiecte
facebook/de-a-arhitectura
facebook/de-a-arhitectura-in-scoala-mea
youtube.com/channel/UClgrED_2kiVZXNHKMln5MTQ

office@de-a-arhitectura.ro

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
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