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„De-a arhitectura în camera mea” – concurs pentru copii creativi
10.05.2017
S-a lansat concursul „De-a arhitectura în camera mea”, un proiect dedicat copiilor cu vârste
cuprinse între 11 şi 15 ani şi iniţiat de Asociaţia De-a Arhitectura alături de partenerii săi: Duraziv
şi Siniat. Prin acest proiect De-a Arhitectura îşi propune să le ofere copiilor un Ghid practic de
informaţii şi inspiraţii care să îi ajute să îşi reamenajeze camera.
„Aflaţi într-un moment de profunde schimbări, perioada de preadolescenţă, copiii simt nevoia
schimbării camerei în care locuiesc. Aşa cum hainele nu le mai sunt potrivite ca dimensiuni, aşa cum
au renunţat la multe din jucăriile din prima copilărie, acum este nevoie să îşi adapteze şi spaţiul noii
lor personalităţi, să îşi amenajeze camera după gustul, visele şi gândurile lor.” – spune arh. Corina
Croitoru, membru fondator De-a Arhitectura şi coordonator al proiectului „De-a arhitectura în
camera mea”.
Ajutaţi de De-a Arhitectura, copiii (cu acordul părinţilor) au ocazia să păşească într-o nouă lume,
aceea a arhitecturii şi design-ului de interior şi primesc imboldul de a trece de la idei la proiect şi la
punerea în practică. Aceştia vor primi un Ghid practic cu idei care să îi inspire, să le stimuleze
creativitatea şi să îi îndrume în aventura realizării unui proiect pentru camera lor. Alături de acest
material didactic, primii trei clasaţi în concurs vor avea ocazia să primească premii constând în
materiale de construcţii: plăci de gips-carton fono-absorbante şi rezistente la uzură (de la Siniat) şi
vopsea ecologică fără miros pentru pereţi şi mobilier (de la Duraziv). Toţi copiii participanţi la
concurs vor primi sfaturi din partea Asociaţiei De-a Arhitectura pentru a-şi realiza proiectul De-a
arhitectura, de-adevăratelea. Detalii şi înscrieri aici: http://www.de-a-arhitectura.ro/club/de-aarhitectura-in-camera-mea/
Arhitectele Maria Cristina Găvozdea, Oana Pavăl şi Claudia Bingöl au conceput un format accesibil
copiilor de această vârstă, atât ca limbaj, cât şi ca imagini folosite. Ghidul „De-a arhitectura în
camera mea“ nu oferă o soluţie, ci mai multe, o cale pe care dacă copiii o vor urma, vor găsi soluţia
personală. Copiii vor găsi în ghid informaţii despre lumină, acustică, materiale, texturi şi culori, dar
şi fişe de lucru, îşi vor face releveul camerei lor şi tabele de estimare a timpului şi bugetului. Aceştia
sunt încurajaţi să îşi dea frâu liber imaginaţiei şi să îşi înceapă aventura amenajării camerei lor.
Dupa parcurgerea Ghidului „De-a arhitectura în camera mea”, copiii, înscrişi de părinţii lor în
concurs, vor face un scurt video, de 1 minut, ce va fi încărcat pe YouTube, folosind denumirea „De-a
arhitectura în camera mea DAICM008” (număr de concurs generat în formularul de înscriere al
părintelui) şi tag #CameraMea. Link-ul filmului va fi trimis pe adresa corina@de-a-arhitectura.ro, iar
filmul va conţine motivaţia pentru care doresc să îşi schimbe camera şi va prezenta propunerea lor,
prin diverse tehnici, realizată după ce au studiat Ghidul „De-a arhitectura în camera mea”.
Concursul va fi derulat până la data de 25 iulie 2017, ora 23:59:59. Câştigătorii vor fi anunţaţi pe
site-ul şi pagina de Facebook a Asociaţiei De-a Arhitectura la data de 28 iulie 2017. Membrii juriului
sunt: arh. Claudia Bingöl şi arh. Corina Croitoru din partea Asociaţiei De-a Arhitectura, Manuela
Martin (Duraziv) şi Bogdan Tulbure (Siniat).
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-Asociaţia De-a Arhitectura a fost înfiinţată formal în ianuarie 2013 de către şase arhitecţi şi îşi propune o
îmbogăţire a culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale prin educaţia copiilor care sunt şi
„formatori de opinie” ai părinţilor lor. Aici rezultatele asociaţiei din anul 2015: Raport 2015.
Misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura
Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:
⌂ Copiii şi adulţii înteleg 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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