
 

  

Ora opțională „DE-A ARHITECTURA ÎN ȘCOALA MEA” 

 Scopul opționalului este acela de a dezvolta o comunitate de profesori, arhitecți și elevi care doresc să 

schimbe, cu puterile lor și cu sfatul specialiștilor arhitecți, ceva în scoala lor, o intervenție minimal, dar care să 

îmbunătățească viața școlii. 

 Elevii, ghidați de arhitectul voluntar, au posibilitatea de a descoperi și de a-și dezvolta un mod de 

gândire și abordare a problemelor specifice arhitecților și designerilor (design thinking) prin realizarea de 

propuneri prin care să îmbunătățească sau să reimagineze școala lor, fiind implicate astfel într-un proces de 

învățare activă, în care își folosesc simțul practic și creativitatea. 

 Elevii investighează școala, identifică aspecte legate de 

clădire pe care doresc să le îmbunătățească sau chiar să le 

schimbe. Își imaginează soluții, analizează, fac propuneri și, de 

asemenea, fac și proiectul soluției găsite. Cu acest proiect vor 

merge și îl vor prezenta posibililor utilizatori. 

 Arhitectul și profesorul sunt doar ghizi în acest proces.  

 Proiectul ales trebuie să fie unul ușor de realizat, dar cu impact social în viața școlii, semnificativ. Un loc 

de care să se bucure cât mai mulți dar și să poată  fi implementat cu ușurință și în alte școli.  

 Pentru a stimula învățarea și a da un sens celor învățate, se 

va organiza, în ultima parte a anului (mai-iunie), un concurs între 

clasele participante în acest program educațional. 

Explorarea școlii și adunarea datelor necesare realizării 

machetelor de studio a școlii. 

EXPLORAREA ȘCOLII - elevii sunt ghizii arhitectului prin 

școala lor, parcurg întreaga clădire interior-exterior, povestesc 

despre viața școlii, îi arata toate cotloanele și secretele. 

           Unul dintre obiectivele acestui opțional este și crearea unei 

pagini de Facebook în care elevii să se „laude” cu realizările lor în cadrul orelor „De-a arhitectura în școala mea” 

 

            

         Introdus la clasele de gimnaziu a VI-a A și a VI-a B ale Școlii Gimnaziale Grigore Moisil, anul scolar 2018-

2019, opționalul DE-A ARHITECTURA are  scopul de a dezvolta o comunitate de profesori, arhitecți, dar mai 

ales elevi care își doresc să schimbe, cu puterile lor ceva în școala lor, o intervenție minimală, dar care să 

îmbunătățească viața școlii, să facă imaginea școlii mai veselă, mai atrăgătoare.  



 

  

De asemenea,  în procesul realizării acestor mici proiecte, accentul este pus pe importanța conștientizării 

și responsabilizării elevilor, pe efortul depus și perseverența de a duce la capăt proiectul. 

Cele două clase, VI A și VI B, au reimaginat spații diferite ale școlii, unindu-și forțele în scopul 

materializării ideilor avute. 

Elevii au primit cu entuziasm și bucurie opționalul, fiecare fiind invitat să-si expună părerea. 

 

  

 

 

 

 

 

PRIMII PAȘI 

 La începutul anului elevii au identificat în școală unele aspecte pe care au dorit să le îmbunătățească, prin 

explorarea școlii, atât în interior cât și în exterior. 

 

 Și-au imaginat ce vor să facă, au facut propuneri,  planuri,  sugestii (viziunea).  Au analizat și supus la vot 

variante de proiect (prototipuri), prin diverse mijloace: desen, machete, text. 

 

 

 

 

 

 

 


