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ACORD DE PRINCIPIU
pentru înscrierea unității de învățământ în procedura de selecție pentru
Programul educaţional "My school can be cool"
Denumirea completă a unităţii de învățământ
______________________________________________________________________________________
Localitate, judeţ: ________________________________________________________________________
Adresă poştală: _________________________________________________________________________
Tel:___________________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
reprezentată legal prin
Nume, prenume director: _________________________________________________________________
Am luat la cunoștință faptul că programul educaţional „De-a arhitectura în şcoala mea”, pentru gimnaziu/
liceu, este un program de învățare prin proiect, cu o abordare integrată, prin care, sub coordonarea unui
cadru didactic și ghidați de un arhitect - persoană resursă, elevii vor avea posibilitatea să descopere şi să îşi
dezvolte un mod de abordare a problemelor și de implementare a unor propuneri prin care să
îmbunătăţească spațiul şcolii/liceului. De asemenea, programul oferă cadrelor didactice implicate o
oportunitate de dezvoltare profesională, de stimulare a interesului elevilor pentru învăţare transdisciplinară
prin aplicarea unor sugestii metodologice şi crearea unor noi contexte de învăţare.
Prin prezenta, în situația în care unitatea noastră de învățământ este selectată, declarăm interesul pentru
cooperarea cu Asociația De-a Arhitectura în vederea derulării programului educațional "My school can be
cool" pe durata întregului an școlar ____________________, ca un curs opțional extracurricular / CDȘ în
condiții care vor fi detaliate într-un Acord de Parteneriat ce se va semna la începutul anului școlar.
Proiectul tehnic al intervenţiei efective va fi făcut de arhitectul îndrumător, în colaborare cu elevii. Pentru
implementarea propunerilor de îmbunătățire, Asociația De-a Arhitectura încearcă, în fiecare an școlar, să
strângă fonduri din sponsorizări pentru a putea acorda sprijin financiar unei școli din cele înscrise în program
care câștigă concursul organizat de Asociație cu aplicații de co- finanțare.
Pentru a stimula învăţarea, clasele participante în programul educaţional vor realiza și trimite Asociației Dea Arhitectura o aplicație de co-finanțare care cuprinde descrierea propunerilor și a procesului prin care au
fost selectate obiectivele de îmbunătățire. Participarea la concurs este condiționată de acceptul de
implementare a intervențiilor obținut din partea conducerii unității de învățământ.
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