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de-a arhitectura 
 

pe scurt  

„De-a arhitectura” este asociatia dedicata unui program cultural-educativ 
care familiarizează elevii cu noŃiuni de arhitectură şi urbanism prin observarea 
directă şi aplicarea creativă a acestora de către ei, scopul fiind dezvoltarea 
unor repere urbane şi arhitecturale care să formeze un minim bagaj de 
cunoştinŃe de cultură generală în aceste domenii.  
   
Scopul nostru este de a ajuta copiii să înŃelegă arhitectura şi mediul construit şi 
implicit procesele complexe care transformă mediul în care ei trăiesc. Casa, 
şcoala, cartierul şi comunitatea lor îi formează pe aceşti viitori cetăŃeni, le dau 
un mesaj despre locul lor în lume şi afectează calităŃile fizice şi psihice ale 
vieŃilor lor.  Totodată dorim ca viitorii cetăŃeni să îndrăznească să se implice 
activ în deciziile privind mediul contruit. Calitatea arhitecturii şi a mediului 
construit de mâine depinde de ei.  

 
proiecte în derulare 

educaŃie 
de-a arhitectura în oraşul meu: curs de arhitectură şi mediu construit 
pentru clasele a III-a şi a IV-a, aflat în faza de pilot în 2012-2013;  
de-a arhitectura after school: curs de arhitectură şi mediu construit 

pentru after school, aflat în faza de pilot în 2012-2013;  
de-a arhitectura în şcoala mea: curs de arhitectură şi mediu construit 
pentru clasele a VI-a şi a VII-a,  proiect 2013-2014. 

ateliere 
de-a arhitectura povestită: întâlniri inspiraŃionale între copii şi arhitecŃi.  
de-a arhitectura Hands On!: ateliere creative pentru copii.  
de-a arhitectura formarea îndrumătorilor: cursuri de formare pentru 
învăŃători şi îndrumători arhitecŃi.  

 
profilul voluntarului 

O persoană proactivă, deschisă, care comunică uşor. Neapărat să aibă 
pasiune pentru sau studii în domeniul arhitecturii/urbanismului (finalizate sau nu) 
şi să îi placă să lucreze cu copiii. Pentru că avem de gând să facem cel puŃin 
următoarele lucruri împreună:  

• Promovarea în şcoli a cursului “de-a arhitectura în oraşul meu” 
• Înscrierea voluntarilor arhitecŃi şi învăŃători pentru cursul “de-a arhitectura 

în oraşul meu” 2013-2014 
• Organizarea şi derularea conferinŃelor din proiectul “de-a arhitectura 

povestită”  
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• Popularizarea “de-a arhitectura” în rândul sponsorilor potenŃiali  
• Organizarea şi derularea atelierelor “de-a arhitectura HandsOn!” 
• Organizarea şi derularea cursului de formare a îndrumătorilor arhitecŃi şi 

învăŃători  
 
Notă: de-a arhitectura este o asociaŃie care există formal din ianuarie 2013, prin entuziasmul şi dedicaŃia 
membrilor echipei. AsociaŃia nu are deocamdată un sediu, iar voluntarul va lucra mai mult de acasă 
(poate sporadic si la vreunul din birourile membrilor nostri sau la locul desfăşurării activităŃilor), pe propriul 
calculator, folosind preponderent e-mailul şi skype-ul.   
 

 
Cu mulŃumiri, 
Echipa de-a arhitectura:  Corina Croitoru, Miruna Grigorescu, Vera Marin, 

Claudia Pamfil, Mina Sava, Eliza Yokina   
Ianuarie 2013 


