CATEGORIA ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, EDUCAȚIE:
ESTETICĂ URBANĂ

Estetica urbană pe înțelesul tuturor
Modul în care ne construim oraşele ne influenţează decisiv calitatea vieţii publice şi individuale, dar
şi funcţionarea şi imaginea societăţii. Cu toate acestea suntem martorii nepăsării, vedem peste tot
clădiri cu arhitectură lipsită de bun-simţ şi de adecvare la context, ne deplasăm cu dificultate dintr-un
punct în altul. Pentru a rupe cercul vicios care pare să devină din ce în ce mai des o realitate
autohtonă trebuie să educăm tinerii cât și ”picii” să înveţe să privească în jur, să înţeleagă
mecanismele oraşului, să aprecieze ceea ce este făcut cu grijă şi pricepere şi să vadă ce ar putea fi
îmbunătăţit, pentru a cere mai departe aceste lucruri celor care îi reprezintă.

Care sunt pașii organizării acestui eveniment?
1.

Informarea - găsește un studiu de caz sau un voluntar de la o organizație de profil dispus să
te ajute în conceperea unei sesiuni, adaptate la vârsta participanților.

2.

Când și unde? – alege cu atenție data și locul desfășurării activității în funcție de numărul de
participanți pe care îi aștepți. Nu uita să ții cont de orarul elevilor.

3.

Găsește o idee – pentru un eveniment reușit, cu impact cât mai mare, se recomandă găsirea
unui concept al evenimentului. Gândește-te la idea generală din spatele campaniei (să se
gândească la spațiul în care locuiesc) și la un nume pentru eveniment ( Orașul viitorului,
Urban, design, Case de poveste etc).

4.

Discută cu părinții elevilor/ copiilor înscriși la activitate și obține în scris acordul de
participare și de utilizare a imaginii din partea acestora. Nu uita să faci fotografii și
filmulețe. Acestea sunt dovada realizării acțiunii și urmează să le urci pe platforma
olimpiadelek.ro. Aceste documente sunt obligatorii pentru validarea unei activități.

5.

Cere ajutor - în funcție de numărul de participanți, cere ajutorul câtorva colegi pentru a-i
supraveghea pe elevi în ziua evenimentului.

6.

Să pornim, să înceapă atelierul!

7.

Surpriza - îi poți surprinde pe elevi după terminarea evenimentului cu o diplomă care să
ateste competențele dobândite.
SĂ FACEM UN CHECKLIST:
PAȘII IMPLEMENTĂRII
Căutarea studiului de caz / persoană specializată în domeniul arhitecturii sau
urbanismului
Planificarea evenimentului
Găsește un concept care să descrie această acțiune
Semnează acordurile de participare și de utilizare a imaginii copiilor – ambii părinți
Atestarea cunoştinţelor dobândite

RESURSELE NECESARE
Studiu de caz / Însoţitor
Profesori supervizori
Laptop, proiector, hârtie, pixuri, bete, sfoară, carton, carioci, hârtie colorată, culori,
creioane
Arhitect, Urbanist sau persoană pregătită în domeniul vizat

