
Asociaţia De-a Arhitectura 

243/A/2013   CIF 31137149 

office@de-a-arhitectura.ro       

www.de-a-arhitectura.ro 

 

1 

 
 

  pag1 
 

arh. Miruna Grigorescu 
membru fondator al Asociaţiei De-a Arhitectura 
miruna@de-a-arhitectura.ro     0749 052 818 
arh. Monica Popescu 
PR & Comunicare, membru asociat De-a Arhitectura 
monicapopescu@de-a-arhitectura.ro 

 

Pentru engleză vedeți mai jos. 

 
Inovație în educație: De-a Arhitectura recunoscută la nivel mondial de 

HundrED 
 

09.11.2021 
De-a Arhitectura a fost recunoscută drept una dintre cele 100 de inovații de top în domeniul 
educației (5-18 ani), de urmărit în anul 2022, de către HundrED, organizație non-profit globală cu 
sediul în Finlanda. În cadrul Summit-ului HundrED 2021 Innovation ce a avut loc online între 3 și 5 
noiembrie, organizația finlandeză a anunțat lista inovațiilor în educație printr-un raport. În urma 
unui proces de evaluare dus la capăt de către 120 de membri ai Academiei HundrED, formată din 
cadre universitare, educatori, inovatori, finanțatori și lideri din peste 50 de țări, De-a Arhitectura a 
fost selectată în Colecția globală HundrED 2022 care ilustrează cele mai de impact și mai scalabile 
inovații din lume. 
 
În total au existat 2.204 evaluări ale Academiei pe baza impactului și scalabilității lor care au fost 
apoi evaluate de echipa de cercetare HundrED pentru a trece în colecția finală. Conform raportului 
HundrED Global Collection 2022, principalele tendințe în educație din acest an sunt: dezvoltarea 
profesională a profesorilor, comunitățile și mediile de învățare, abilitățile secolului XXI, echitatea 
educațională, accesul și incluziunea. 
 
„Fiecare dintre inovațiile din acest an reflectă pasiunea și entuziasmul oamenilor care doresc să 
aducă oportunități de învățare fiecărui copil din întreaga lume. Apreciez cu adevărat acest lucru și 
mă simt foarte norocos să fac parte din Consiliul consultativ HundrED. Cred că HundrED este rampa 
de lansare care oferă un impuls acestor inovații, crescând accesul mai multor copii de pe tot globul 
pentru a face din această lume un loc mai bun împreună.” – Nam Ngo Thanh, Vietnam, profesor de 
școală primară 
 
Evaluarea Academiei HundrED pe pagina De-a Arhitectura de pe platforma HundrED afirmă: 
„Instrumentele digitale fac programul extrem de portabil. Metode de implicare sunt artele, 
matematica, design thinking-ul și învățarea bazată pe proiecte – elemente cheie ale unei învățări 
orientate spre viitor, care acordă prioritate dezvoltării competențelor relevante la nivel global.” – 
Membru al Academiei HundrED 
 
„Această inovație abilitează elevii să creeze în beneficiul comunităților lor. Elevii sunt familiarizați cu 
conceptul de responsabilitate civică prin experiențe practice, hands-on, și exemple realiste, 
îndrumând în același timp profesorii cu ajutorul resurselor arhitecturale.” – Membru al Academiei 
HundrED 
 
Despre impactul și scalabilitatea inovației, evaluarea precizează: „De-a Arhitectura se concentrează 
pe importanța construirii unor medii de învățare în care copiii și adulții pot deveni cetățeni activi în 
comunitățile lor locale. Prin jocuri, experimente și o metodologie de tipul hands-on, această inovație 
promovează abilități precum creativitatea, colaborarea și gândirea critică.” 
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Mina Sava, arhitect și Președinte De-a Arhitectura: „De-a Arhitectura este o comunitate alcătuită din 
profesioniști ai mediului construit și profesori care modelează, prin educația de mediu construit, un 
viitor mai bun pentru copii, tineri și adulți. Programele noastre încurajează creativitatea și inovația și 
îi ajută pe copii să se pregătească pentru lumea reală. În aproape un deceniu am ajuns la peste 
30.000 de elevi din România, implicând 1100 de profesori și 900 de arhitecți voluntari. Suntem 
onorați să fim selectați în colecția HundrED alături de alte 99 de inovații din întreaga lume, să avem 
certitudinea că activitatea noastră în România se ridică la înălțimea provocării și că lupta noastră 
împotriva ignoranței și pentru promovarea unui mediu de viață mai bun nu este în zadar.”  
 
⌂ HundrED: cu sediul în Finlanda, organizație non-profit, HundrED descoperă, cercetează și 
împărtășește inovații în educație (clasele I-XII). https://hundred.org/en/about  
 
⌂ Pagina De-a Arhitectura pe platforma HundrED: https://hundred.org/en/innovations/3-de-a-
arhitectura#3d9c9037  
⌂ Raport HundrED Global Collection 2022: https://hundred.org/en/reports și 
https://cdn.hundred.org/uploads/report/file/139/hundred_global_collection_2022_digital__2___1_
.pdf  
 
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/, pe pagina de Facebook, aici: 
https://www.facebook.com/DeAArhitectura/ sau pe Instagram, aici: 
https://www.instagram.com/deaarhitectura/.  
 
-- 
Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) finanţează o parte a programelor Asociaţiei De-a Arhitectura prin 
„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. 

 
 
 
În engleză. 
 

De-a Arhitectura selected amongst HundrED’s 2022 Global Collection of 100 
leading innovations in K12 education from around the world 

 
 

November 9th, 2021 
HundrED, a global non-profit based in Finland that improves education through impactful 
innovations, has just announced its 5th annual Global Collection which highlights 100 leading 
innovations in K12 education from around the world. De-a Arhitectura has been recognized as one 
of the top 100 education innovations to watch in the year 2022, being selected as one of the most 
impactful and scalable innovations in the world, after being reviewed, together with other 
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innovations, by 120 Academy Members consisting of academics, educators, innovators, funders 
and leaders from over 50 countries. 
 
In total, there were 2,204 reviews by the Academy based on their impact and scalability that were 
then evaluated by HundrED’s Research Team to make the final collection. According to the results of 
the HundrED Global Collection 2022, the main trends in education this year are: Teacher 
Professional Development, Communities and Learning Environments, 21st Century Skills, 
Educational Equity, Access and Inclusion.  
 
“Each of this year’s innovations reflects the passion and enthusiasm of people who want to bring 
learning opportunities to every child around the world. I really appreciate that and feel very lucky to 
be a part of the HundrED Advisory Board. I believe HundrED is the launching pad to give these 
innovations a boost, increasing access to more children around the globe to make this world a better 
place together.” – Nam Ngo Thanh, Vietnam, Primary school teacher 
 
The HundrED Academy Review on De-a Arhitectura’s HundrED page states: “Digital assets makes the 
program highly portable. Methods of engagement the Arts, Maths, Design Thinking and Project-
based learning key elements of future-oriented learning that prioritize skills development globally 
relevant.” – HundrED Academy Member 
 
“This innovation empowers students to create to benefit their communities. Students are introduced 
to the concept of civic responsibility through hands-on experience and practical applications, while 
guiding teachers with architectural resources.” – HundrED Academy Member 
 
About the impact and scalability of the innovation, the review states: “De-a Arhitectura focuses on 
the importance of building learning environments where children and adults can become active 
citizens in their local communities. Through games, experiments and a hands-on methodology, this 
innovation fosters skills such as creativity, collaboration and critical thinking.” 
 
“De-a Arhitectura is a community of built environment professionals and teachers shaping a better 
future through architecture education for children, youth and adults. Our programs foster creativity 
and innovation, and help children get ready for the real world. In almost a decade we’ve reached 
over 30.000 pupils in Romania, involving 1100 teachers and 900 volunteer architects. We are 
humbled and honored to be selected alongside 99 other innovations from around the world, to know 
that our work in Romania rises to the challenge and that our battle against ignorance and towards a 
better living environment is not in vain.” – arch. Mina Sava, De-a Arhitectura President  
 
⌂ HundrED: Finland based, not-for-profit, HundrED discovers, researches and shares inspiring 
innovations in K12 education. The goal is to help improve education and foster a movement through 
encouraging impactful and scalable innovations to spread, mindful of context, across the world. 
https://hundred.org/en/about 
⌂ De-a Arhitectura page on the HundrED platform: https://hundred.org/en/innovations/3-de-a-
arhitectura#3d9c9037 
⌂ HundrED Global Collection 2022 Report: https://hundred.org/en/reports and 
https://cdn.hundred.org/uploads/report/file/139/hundred_global_collection_2022_digital__2___1_
.pdf 
 
For any other details you can contact the association at: office@de-a-arhitectura.ro or you can find 
more information on the association’s website, here: http://www.de-a-arhitectura.ro/language/en/, 
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on the Facebook page, here: https://www.facebook.com/DeAArhitectura/ or on Instagram, here: 
https://www.instagram.com/deaarhitectura/.  
 
-- 
The Romanian Order of Architects (OAR) finances a part of the programs of De-a Arhitectura Association 
through the “Architecture Stamp”. De-a Arhitectura cultural program was initiated in 2011, and in 2016 OAR 
decided that this program should become a priority cultural program because it meets the five criteria of 
priority cultural programs: size, singularity, uniqueness, complexity and quality. 
 
De-a Arhitectura Association’s Mission  
We build through education. Our building grows when: 
⌂ Both children and adults understand and cherish the values of built environment and become active citizens 
in their local communities. 
⌂ Built environment professionals get involved in society through education. 
⌂ Games, experiments and creativity foster education 
 

https://www.facebook.com/DeAArhitectura/%20sau
https://www.instagram.com/deaarhitectura/

