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De-a Arhitectura încheie anul școlar 2019-2020 cu prima expoziție online  
din cei 9 ani de activitate 

 
20.05.2020 
Asociația De-a Arhitectura încheie anul școlar 2019-2020 cu prima expoziție online pentru clasele 
din programele sale, din luna mai până în septembrie, unde creațiile copiilor din cursurile De-a 
arhitectura, care vor răspunde invitației de a participa la challenge-urile asociației, vor putea fi 
văzute de către tot publicul interesat de educația de arhitectură și mediu construit. 
 
Sărbătoarea expozițiilor față-în-față, care a devenit o tradiție în cei 9 ani de activitate ai asociației, 
este suspendată în acest an școlar din cauza situației actuale, aceasta fiind prima oară când copiii, 
profesorii, arhitecții voluntari, părinți, bunicii, colegii și publicul nu se vor reuni pentru a sărbători 
munca de un an sau doi a celor mici, materializată prin machetele orașelor gândite de ei. 
 
Cursurile asociației („De-a arhitectura la grădiniță”, „De-a arhitectura mini”, „De-a arhitectura în 
orașul meu”, „De-a arhitectura în școala mea”) s-au întrerupt brusc la începutul lui martie, odată cu 
multe din activităţile curente şi cu şcoala în formula pe care toți o cunoaştem dintotdeauna. În unele 
cazuri, întâlnirile au fost reluate sub altă formă, la fel şi interacţiunea în clase, de data asta în mediul 
virtual.  
 
„Finalul însă va fi diferit de cel la care ne aşteptăm de obicei. Ne vor lipsi anul acesta lucrul la 
machete, pregătirile pentru prezentările copiilor în fața altor colegi și a părinților, momentele în care 
am fi ascultat emoţionaţi cum au mai crescut cei mici faţă de începutul anului şcolar. Avem 
încredere, însă, că putem marca finalul cursurilor chiar şi fără momentele consacrate, pentru a simţi 
fiecare dintre noi că încheiem frumos un capitol din relaţia noastră cu şcoala”, transmite De-a 
Arhitectura. 
 
La final de an, asociația le propune profesorilor și arhitecților să completeze un chestionar care 
invită la un moment de reflecţie asupra activităţii de până acum şi la a sugera modul în care aceștia 
și-ar dori să continue cursurile. Răspunsurile îndrumătorilor profesori și arhitecți vor ajuta echipa 
De-a arhitectura să adapteze conţinutul, programul de formare a îndrumătorilor, activităţile de 
asistenţă din partea asociaţiei, dar şi, probabil, transferul în online.   
 
Chestionarele investighează dacă orele De-a arhitectura au continuat după închiderea școlilor pe 11 
martie 2020, cât de des a fost defășurată activitatea didactică, în ce mod a continuat aceasta, dacă 
temele au fost transmise prin intermediul părinţilor, dacă interacţiunea a fost cu fiecare copil 
individual, cu copii în grupuri mici, cu toată clasa, la telefon sau prin întâlniri în video conferinţe 
online. De-a Arhitectura este interesată de oportunitatea adăugării unei componente online 
cursurilor sale și pentru clasele deja înscrise în anul școlar 2020-2021 și sprijinirea, acolo unde este 
posibil, a împlinirii unui gest de încheiere a cursurilor pentru acest an şcolar. În acest sens, asociația 
invită clasele din program să accepte provocarea realizării unei activități online. 
 
Din martie și pâna acum Reţeaua De-a arhitectura din întreaga ţară a lucrat și continuă să lucreze (la 
distanţă), să creeze și să imagineze conţinuturi noi, adaptate acestor zile, care se găsesc pe canalele 
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asociației cu hashtag-ul #DeaArhitecturaAcasa (http://www.de-a-
arhitectura.ro/deaarhitecturaacasa/). La fiecare trei săptămâni De-a Arhitectura lansează o nouă 
activitate online, până acum fiind propuse deja două provocări/challenge-uri pentru copiii cu vârsta 
cuprinsă între 6 și 9 ani, respectiv 9-12 ani. 

 
Calendarul activităților De-a arhitectura în școli și a oricărui program sau parteneriat în desfășurare 
în acest moment va fi actualizat în concordanță cu anunțul oficial al Ministerului Educației și 
Cercetării (MEC) legat de reînceperea cursurilor, având în vedere situația de alertă în care se află 
întreaga țară, însă înscrierile pentru toate cursurile din anul școlar 2020-2021, pentru 
profesori/clase sau voluntari, rămân deschise pentru moment și pot fi consultate aici: 
http://www.de-a-arhitectura.ro/inscrieri/. Asociația De-a Arhitectura va anunța orice schimbări 
intervin în funcție de decizia MEC și de evoluția situației de alertă. 
  
Pentru orice alte detalii puteți contacta asociația la: office@de-a-arhitectura.ro sau vă puteți 
informa pe site-ul asociației, aici: http://www.de-a-arhitectura.ro/ sau pe pagina de Facebook, aici: 
https://www.facebook.com/DeAArhitectura/. 
 
-- 
Asociaţia De-a Arhitectura este o organizaţie culturală formată din arhitecţi şi profesori care dezvoltă, 
implementează şi promovează educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru publicul larg, în vederea 
conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. Programele educaţionale se 
desfăşoară cu precădere în şcoli sub forma cursurilor opţionale, dar şi în muzee şi în cadrul evenimentelor de 
arhitectură şi design. 
 
Din 2012 până în 2018, programele şi activităţile De-a Arhitectura au ajuns la peste 20.700 elevi din şcolile de 
stat, de la ciclul primar la liceu, la 750 de profesori şi a implicat peste 600 de arhitecţi voluntari. Aici rezultatele 
asociaţiei din anul 2018: Raport 2018. 
 
Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) finanţează o parte a programelor Asociaţiei De-a Arhitectura prin taxa 
„Timbrul Arhitecturii”. Programul cultural De-a arhitectura a fost iniţiat în 2011, iar din anul 2016 OAR a decis 
ca acest program să devină program cultural prioritar deoarece răspunde celor cinci criterii ale programelor 
culturale prioritare: amploarea, singularitatea, unicitatea, complexitatea şi calitatea. 
 
Misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura 
Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când: 
⌂ Copiii şi adulţii înţeleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor. 
⌂ Profesioniştii mediului construit se implică, prin educaţie, în societate. 
⌂ În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios. 
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