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Asociaţia De-a Arhitectura
pe scurt
Asociaţia De-a Arhitectura este o organizaţie culturală ce are ca scop dezvoltarea şi
promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii în România.
Noi credem că o schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii
româneşti actuale nu se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitorii cetăţeni şi
formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor, iar această idee a dat naştere programului
cultural „De-a arhitectura”.
În cadrul lui sunt dezvoltate proiecte şi programe educaţionale care aduc cunoştinţe despre
arhitectură şi mediu construit în şcoli. Programul este format din mai multe proiecte
complementare, care se desfăşoară:
în fiecare an şcolar:
1. de-a arhitectura în oraşul meu: program educaţional de arhitectură şi mediu
construit pentru clasele a III-a şi a IV-a, în derulare din 2012;
2. de-a arhitectura after school: program educaţional de arhitectură şi mediu
construit pentru after school, în derulare din 2012
3. de-a arhitectura în şcoala mea: program educaţional de arhitectură şi mediu
construit pentru clasele a VI-a şi a VII-a, aplicaţia pilot va începe din septembrie
2014.
4. de-a arhitectura mini: program educaţional de arhitectură şi mediu construit
pentru preşcolari şi şcolari mici (5-8ani), aplicaţia pilot va începe din septembrie 2014.
în săptămâna “Şcoala altfel”:
de-a arhitectura povestită: întâlniri inspiraţionale între copii şi arhitecţi.
în cadrul unor evenimente de arhitectură:
de-a arhitectura Hands On!: ateliere creative pentru copii.
la începutul anului şcolar:
de-a arhitectura formarea îndrumătorilor: cursuri de formare pentru învăţători şi
îndrumători arhitecţi.
anual
de-a arhitectura talks: conferinţe şi ateliere despre educaţia de arhitectură pentru
copii cu specialişti în domeniu din România şi invitaţi internaţionali.
profilul voluntarului
1. Voluntar arhitect sau student arhitect:
O persoană proactivă, deschisă, care comunică uşor, care să aibă pasiune şi studii în
domeniul arhitecturii/urbanismului (finalizate sau nu) şi căreia să îi placă să lucreze cu copiii.
Pentru că avem de gând să facem cel puţin următoarele lucruri împreună:
Promovarea în şcoli a cursului “de-a arhitectura în oraşul meu”
Organizarea şi derularea conferinţelor din proiectul “de-a arhitectura povestită”
Organizarea şi derularea atelierelor “de-a arhitectura HandsOn!”
Organizarea şi derularea cursului de formare a îndrumătorilor arhitecţi şi învăţători
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Organizarea şi derularea conferinţelor din proiectul “de-a arhitectura talks”
2. Voluntar office manager: cu interes in domeniul arhitecturii dar cu studii superioare
din alte domenii.
El se va alatura asociaţiei pentru a contribui la organizarea internă şi “munca de
birou” (organizare documente, redactare texte, corespondenţă, etc).
3. Voluntar PR si marketing: Cu studii superioare în acest domeniu. Ne va ajuta la
configurarea strategiei de comunicare, va contribui la proiecte noi de la concepere
până la redactare. Va propune modalităţi de popularizare a “de-a arhitectura” în
rândul potenţialilor sponsori. Va urmări implementarea proiectelor de comunicare şi
PR.

Asociaţia De-a Arhitectura s-a format în ianuarie 2013, prin entuziasmul şi dedicaţia
membrilor echipei. Asociaţia nu are deocamdată un sediu, iar voluntarul va lucra mult de
acasă, pe propriul calculator, folosind preponderent e-mailul şi skype-ul sau pe teren
împreună cu membrii asociaţiei.

Cu mulţumiri
Echipa de-a arhitectura
Februarie 2014
Testimonial voluntar 2013
„La aproape un an de la experiența internship-ului obținut prin intermediul Internshipiadei
CRIM 2013, lucrurile stau cam așa: am devenit membru asociat al asociației în care am
activat (de-a arhitectura) și mă implic în mod curent în activitățile acesteia, fie că este
vorba de susținere în organizarea internă, fie că este vorba de participarea săptămânală în
cadrul unui proiect al asociaţiei întins pe un an școlar (de-a arhitectura în orașul meu).
Ideea este că odată descoperită posibilitatea de a participa la un internship, după ce am
luat decizia de a face pasul, am trimis CV-ul, m-am întâlnit cu reprezentanții ONG-ului și am
fost aleasă, totul a decurs foarte ușor și natural. Și acum mi se pare incredibil că am ales
acest drum, mi se pare mai mult decât binevenită o astfel de inițiativă de a cupla „nevoia”
cu „dorința”, concluzia fiind că nu știi niciodată unde te poate duce o astfel de călătorie, în
cazul de față, una foarte frumoasă. În mod evident, pentru mine, a fost și este o experiență
care merită avută, din simplul motiv că, pe lângă faptul că poți ajuta la construirea a ceva
interesant, până la urmă te ajuți pe tine, să crești, să experimentezi, să îți ieși, poate, din
zona de confort.
Aș repeta oricând experiența, dar mi-am găsit ONG-ul ca să zic așa;), sfatul meu este,
pentru cei care sunt tentați să o apuce pe calea aceasta, să alegeți ceea ce rezonează
cel mai tare cu voi, mergeți pe intuiție!
Mulțumesc pentru ocazia primită, în mod cert a fost fructificată la maximum!”
Monica Popescu, arhitect
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