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Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Teritorială Timiş, în parteneriat cu Asociaţia 
“De-a arhitectura”, are deosebita plăcere de a vă invita la evenimentul “Arhitectura şi 
copiii” din cadrul anualei timișorene de arhitectură 2014, care va avea loc în data de 
18 iunie, orele 11:00 la sala de sport a Universităţii de Vest Timişoara, sala de baschet, 
str. Vasile Pârvan, nr. 4.

de-a arhitectura este o asociaţie non-profit care își propune dezvoltarea și 
promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii, în vederea 
conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, design-ului şi ale urbanismului. 
În Timișoara programul “De-a arhitectura în oraşul meu” iniţiat de asociaţia de-a 
arhitectura a început să fie implementat la începutul anului școlar curent, iar în 
prezent 430 de elevi de clasa a 3-a și a 4-a învaţă despre arhitectură în 8 școli, 
respectiv 19 clase, cu ajutorul învăţătorilor și al celor 19 voluntari arhitecţi sau studenţi 
arhitecţi. Pentru următorul an școlar s-au înscris un număr de 24 de clase.

În cadrul acestui eveniment vor fi prezentate 15 machete la care au lucrat 361 de 
copii între 9 şi 11 ani din Timișoara. Ele sunt rezultatul palpabil al unui an şcolar plin 
de cuvinte şi idei ne-mai-văzute, de întâlniri aşteptate cu sufletul la gură de şcolari, 
dar şi de tinerii arhitecţi care i-au îndrumat. Cursul, construit pe principiile învăţării 
experienţiale, i-a purtat pe cei mici în suita observ – analizez – construiesc – prezint 
prin cinci module, pentru a învăţa despre scară şi proporţii, spaţiu şi material, loc, 
oraş şi sustenabilitate. Atelierul din ultimele săptămâni i-a provocat să construiască 
un cartier imaginat de ei, fiind şi un prilej bun de recapitulare. 

a_ta 2014 este un eveniment profesional organizat de către Ordinul Arhitecţilor 
din România Filiala Teritorială Timiş, în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură şi 
Urbanism din Timişoara, realizat cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecţilor din 
România, acordat din Timbrul de Arhitectură.

“Arhitectura şi copiii” face parte din categoria de evenimente dedicate educaţiei din 
cadrul a_ta 2014. Împreună cu partenerii de la de-a arhitectura ne propunem prin 
această acţiune să încheiem un an de activităţi destinate copiilor printr-o reuniune a 
tuturor celor implicaţi- elevi, învăţătoare, arhitecţi voluntari, părinţi, bunici. Cu prilejul 
acesteia vor fi expuse machetele create de elevi în timpul orelor de curs opţional 
“De-a arhitectura în şcoala mea”, se vor acorda diplomele “de-a arhitectura” şi vor fi 
premiate cele mai frumoase machete.

În Timişoara cursul este predat de către o echipă entuziastă formată din arhitecţii 
voluntari: Oana Simionescu, Brînduşa Havași, Dana Ardelean, Oana Aneci, Rethy 
Dora, Brigitte Hajdu, Răzvan Vingan, Zeno Ardelean, Thomas Strumberger, Mihai 
Danciu, Alexandra Maier, Negrişanu Daniela, Claudia Godean, Bogdan Duică, Simona 
Mesaroş, Simona Iștoc, Diana Pepici, Florina Avrămuţ, Alexandra Garomfir.

În anul școlar 2013-2014, pentru Timișoara, i-am avut ca susţinători pe Goodyear, 
alături de care am crescut siguranta in trafic a copiilor implicati in curs.

Pentru mai multe detalii despre desfăşurarea evenimentului vă puteţi adresa echipei 
de organizare prin intermediul adresei de mail contact@anualadearhitectura.ro.

ARHITECTURA ȘI COPIII 
Noi aducem arhitectura în școli!
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DESPRE ORGANIZATORI

Ordinul Arhitecţilor din România este o organizaţie profesională, non-
guvernamentală, apolitică, cu personalitate juridică de drept privat, de interes public, 
cu patrimoniu și buget propriu, având rolul de a reprezenta și ocroti la nivel naţional 
și internaţional interesele profesiei de arhitect. În prezent Ordinul Arhitecţilor din 
România are peste 4400 de membri înscriși. Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala 
Timiș s-a înfiinţat în 2001 și are peste 550 de membri înscriși.

Anuala timișoreană de arhitectură - a_ta - este un eveniment organizat de către 
Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Teritorială Timiș, cu sprijinul financiar al 
Ordinului Arhitecţilor din România, acordat din Timbrul Arhitecturii.

Proiectul a debutat în 2004 printr-o reuniune de mici dimensiuni numită “Seara 
Arhitecturii”. Din acel moment, cu fiecare ediţie succesivă, a_ta a crescut în amploare, 
devenind o manifestare încetăţenită şi aşteptată în mediul profesional. Cel mai 
important eveniment al anualei este gala de premiere a proiectelor din anul curent - 
un proces de recunoaștere a calităţii în breaslă.

a_ta 2014 intenţionează să provoace la dialog şi să experimenteze diferite forme 
de interacţiune prin intermediul unor acţiuni şi intervenţii culturale, dispuse pe o 
linie temporală de 6 luni. Întregul proiect va fi compus din mai multe evenimente, 
coagulate în patru categorii importante pentru perceperea breslei: educaţie, start, 
profesie, stradă.

Tema anualei - “prezent!” - apare ca o posibilă abordare a contextului actual, în 
perpetuă tranziţie, în care absenţa a devenit cea mai lizibilă formă a prezenţei/
prezentului.

„De-a arhitectura” este o asociaţie care își propune dezvoltarea și promovarea 
educației de arhitectură şi mediu construit pentru copii.
Asociaţia a fost creată de arhitecţii: Mina Sava, Vera Marin, Eliza Yokina, Corina 
Croitoru, Claudia Pamfil și Miruna Grigorescu. În 2011, cu sprijinul Filialei Teritoriale 
Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România a fost dezvoltat programul cultural 
„de-a arhitectura” - deschiderea şcolarilor către arhitectură şi mediu construit. În 
cadrul acestui program cultural s-a elaborat, cu sprijinul Facultăţii de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei din Universitatea Bucureşti, curricula opţională „de-a arhitectura- 
educaţie pentru arhitectură şi mediu construit” pentru clasa a III-a şi a IV-a. Aceasta 
curriculă va fi predată în 2014-2015 în 100 de clase din întreaga ţară.
Programul cultural este finanţat parţial din fondul Taxa de Timbru de Arhitectură, 
acordată de Ordinul Arhitecţilor din România în urma concursurilor de proiecte 
culturale.
Din 2014 UAR Naţional susţine şi finaţează atelierele de pregătire a îndrumătorilor 
arhitecţi care vor preda curricula „de-a arhitectura” în şcoli alături de cadrele 
didactice.

Mai multe detalii despre anuala de arhitectură de anul acesta puteţi afla accesând 
adresa de web www.anualadearhitectura.ro sau urmărind pagina de facebook www.
facebook.com/anualatimisoreanadearhitectura . 

CONTACT
Oana Simionescu 
coordonator al anualei de arhitectură 2014
M. 0751145537
E. oana.simionescu@anualadearhitectura.ro


