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Înscrierile la sesiunea de finanțare a proiectelor
„My School Can Be Cool” 2021-2022 se încheie pe 15 mai
4.05.2022
Programul educațional „My School Can Be Cool” a revenit la o oarecare normalitate după
dificultățile ultimilor doi ani pandemici. Asociația De-a Arhitectura a lansat în februarie anunţul de
deschidere a sesiunii de finanţare a proiectelor din acest an școlar, reluând astfel tradiția
programului de finanțare prin concurs cu ajutorul sponsorilor. Până pe 15 mai 2022 cele 8 clase
din program se pot înscrie cu un proiect la sesiunea de finanțare care, în urma unei jurizări, va
alege două proiecte câștigătoare a căror implementare va fi sponsorizată de Raiffeisen
Comunități.
Raiffeisen Bank este sponsorul principal al programului „My School Can Be Cool” care, în urma
concursului de proiecte Raiffeisen Comunități 2021, a câștigat o sponsorizare de 50 000 lei. Alături
de Raiffeisen Bank, Ordinul Arhitecților din România (OAR) sprijină programul „My School Can Be
Cool” din „Timbrul de Arhitectură”, De-a Arhitectura devenind în 2016 program cultural prioritar al
OAR.
Proiectele înscrise în concurs vor fi analizate de un juriu format din:
⌂ Ela Bălan, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC)
⌂ Cristi Borcan, studioBASAR
⌂ Veronica Huiban, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bârlad, jud. Vaslui
⌂ Vera Marin, Asociația De-a Arhitectura
⌂ Cristina Văileanu, Fundația Comunitară București (FCB)
⌂ Reprezentant al Raiffeisen Comunități, finanțator al programului MSCBC 2021-2022
⌂ Mina Sava, Asociația De-a Arhitectura, membru supleant
Juriul va alege proiectele ce vor fi finanţate de sponsorii programului după următoarele criterii:
Criterii de eligibilitate:
⌂ costul proiectului se încadrează în sponsorizarea primită;
⌂ capacitatea de a implica elevii în activităţile de implementare.
Criterii de evaluare cantitativă:
⌂ numărul beneficiarilor proiectului.
Criterii de evaluare calitativă:
⌂ impact mare în viaţa socială a şcolii;
⌂ varietatea beneficiarilor proiectului (grupuri ţintă cât mai variate de utilizatori ai respectivei
amenajări);
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⌂ efort redus de implementare (complexitate redusă la nivel de etape şi de activităţi);
⌂ capacitatea de a deveni un exemplu de urmat și pentru alte şcoli (capacitatea de a fi replicat în
alte şcoli);
⌂ calitatea designului propus.
Bugetul din acest an pentru realizarea fiecăruia dintre cele două proiecte selecționate este de 12
500 lei.
Toate proiectele primite vor putea fi văzute, începând cu luna octombrie 2022, pe platforma web a
programului, Şcoala mea.
Cele 8 clase participante în program în acest an şcolar sunt:
⌂ Colegiul Naţional Iancu de Hunedoara, clasa a X-a și a XI-a, arh. Diana Dona + prof. chimie Ileana
Petruţiu, Hunedoara, jud. Hunedoara
⌂ Colegiul Petru Maior, clasa a VI-a A, arh. int. Bianca Bărbieru + prof. de limba română Veronica
Șandor, Reghin, jud. Mureș
⌂ Liceul Tehnologic Metalurgic, clasa a X-a B, a X-a D, a XI-a A, a XI-a D, arh. Ioana Cristina Ion și arh.
Ioana Rizea + prof. discipline tehnice – electrotehnică Daniela Ţîrcomnicu, Slatina, jud. Olt
⌂ Școala Gimnazială Dimitrie Anghel Cornești, clasa a V-a, a VI-a și a VII-a, arh. Alexandra Berdan +
prof. matematică Diana Gheorghe, Miroslava, jud. Iași
⌂ Şcoala Gimnazială George Emil Palade, clasa a VI-a A, arh. Roxana Pîrvu + prof. limba engleză,
consilier educativ Andreia Camelia Timofte, Buzău, jud. Buzău
⌂ Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân, clasa a VIII-a C, arh. Iarina Tava + prof. educație Ramona
Elena Leca, Curtea de Argeș, jud. Argeș
⌂ Școala Gimnazială Nr. 279, clasa a VII-a A și B, arh. Simona Luzi și arh. Cristina Dumitrescu + prof.
educație plastică/vizuală Teodora Cristina Vișineanu-Prodanel, București
⌂ Școala Gimnazială Teleki Domokoș, clasa a VI-a și a VIII-a, arh. Marina Melenti + prof. educație
fizică Timea Melinda Balazs, Gornești, jud. Mureș
Calendar sesiune de finanţare a proiectelor „My School Can Be Cool” 2021-2022:
●
●
●
●
●
●
●
●

19 februarie 2022 – anunţ deschidere sesiune de finanţare proiecte;
15 mai 2022 – data limită pentru predarea documentaţiei;
19 mai 2022 – sesiune 1 jurizare proiecte înscrise;
21 mai 2022 – sesiune 2 jurizare proiecte înscrise;
23 mai 2022 – anunţarea rezultatelor;
23 mai ‐ 15 septembrie 2022 – implementare proiecte selectate;
15-30 septembrie 2022 – inaugurare proiecte realizate;
octombrie 2022 – publicarea tuturor proiectelor pe platforma Şcoala Mea.

Coordonator program educaţional: arh. Viorica Popescu
De-a Arhitectura mulțumește pentru susținere și sponsorilor Digital Spirit, Indaco Systems și ZOISS
Home Design care finanțează, de asemenea, programul în acest an școlar.
De-a Arhitectura amintește și că înscrierile în programul „My School Can Be Cool” în anul școlar
2022-2023 s-au încheiat. Între 2 și 8 mai 2022 clasele înscrise vor fi invitate la un interviu online
pentru a întâlni echipa programului. Pentru anul şcolar 2022-2023 Asociaţia De-a Arhitectura oferă
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asistenţă, prin intermediul unui arhitect îndrumător, unui număr maxim de 10 școli/licee alese în
urma procesului de selecție.
Pentru orice alte detalii puteți contacta asociația la: office@de-a-arhitectura.ro sau
myschoolcanbecool@de-a-arhitectura.ro sau vă puteți informa pe site-ul asociației, aici:
http://www.de-a-arhitectura.ro/,
pe
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de
Facebook,
aici:
https://www.facebook.com/DeAArhitectura/
sau
pe
Instagram,
aici:
https://www.instagram.com/deaarhitectura/.
-Asociaţia De-a Arhitectura este o comunitate de profesioniști ai mediul construit și 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.
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.
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