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CE ESTE ȘI LA CE
NE FOLOSEȘTE
EDUCAȚIA URBANĂ
 educația urbană își propune să îi familiarizeze pe tineri cu diverse
noțiuni legate de mediul urban sau de dezvoltarea urbană;
 este un demers inovator și interdisciplinar, care se bazează pe
elemente specifice mai multor domenii (antropologie urbană, urbanism,
arhitectură, educație civică), pe care le combină într-un mod inedit și
prietenos, pe înțelesul tinerilor;
 urmărește să stimuleze curiozitatea tinerilor vizavi de oraș și să
le dezvolte ”privirea urbană” – abilitatea de a citi orașul din diverse
perspective și puncte de vedere (social, economic, politic, cultural,
antropologic, urbanistic, istoric);
 îşi propune să îi înveţe pe tineri să înţeleagă oraşul ca fapt social şi
cultural, să îl perceapă ca pe o structură vie şi vibrantă, aflată într-un
proces continuu de devenire;
 militează pentru o mai bună înțelegere a spațiului urban, a relațiilor
sociale dintr-un oraș, pentru încurajarea implicării civice, pentru
promovarea dreptului tinerilor la oraş, pentru încurajarea urbanismului
participativ, pentru protejarea și îmbunătățirea spațiilor publice.

ASOCIAȚIA KOMUNITAS,
PIONIERI AI EDUCAȚIEI URBANE
ÎN ROMÂNIA!
În prezent, există o serie de programe și inițiative dezvoltate de diverse
ONGuri, care utilizează arhitectura și urbanismul în educația pentru copii
și adolescenți. Noi ne putem lăuda cu faptul că suntem pionierii acestui
domeniu în România!
Între anii 2009-2015 am derulat programul ”Be the city!” sub forma a 8
proiecte educaționale complexe, implementate în 25 de școli și licee din
București, la care au participat peste 500 de elevi.
În 2011 am organizat prima conferință de educație urbană, la
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”
http://asociatia-komunitas.ro/actiuni/conferinte/23-conferinta-nationalade-educatie-urbana.html
Linkuri către cele mai interesante proiecte de educație urbană pe care leam derulat:
http://orasul-nostru.blogspot.ro/
http://viitor-urban.blogspot.ro/
https://educatieurbana.wordpress.com/
http://sunt-mic-dar-ma-implic.blogspot.ro/
http://spatii-urbane.ro/
https://www.facebook.com/LaboratorulDeUrbanism?ref=hl

CUM NE ORGANIZĂM ȘI
CUM LUCRĂM
 scriem proiecte și aplicăm cu ele la diverși finanțatori, pentru că
vrem să oferim tinerilor cursuri de educație urbană gratuită;
 principalii noștri finanțatori sunt: Programul Tineret în Acțiune
(devenit Erasmus+), EEA Grants, Fondul ONG în România, CEE Trust;
 contactăm școli și licee propunându-le programe extra-școlare de
educație urbană sau suntem contactați de acestea;
 pilotăm și dezvoltăm propriile metode educaționale;
 realizăm materiale și resurse educaționale;
 ne documentăm în mod constant despre inițiative similare;
 ne perfecționăm și ne îmbunătățim în permanență metodele – nu
avem pretenția că deținem rețeta perfectă!
 visăm la posibilitatea extinderii programului nostru la nivel național,
sub formă de curs opțional derulat în școli și licee (deocamdată nu
deținem resursele necesare, dar păstrăm viziunea!).

PRINCIPII,
PROCESE
EDUCAȚIONALE
ȘI IDEI CHEIE
 învățare interactivă, nonformală și experiențială;
 folosirea orașului ca o sală de clasă;
 explorare și investigare;
 antrenarea privirii urbane și analizarea mediului construit;
 stimularea diverselor percepții asupra mediului urban și
convertirea lor în produse concrete (materiale multimedia,
materiale informative, materiale artistice etc);
 tratarea tinerilor ca mici experți în orașele și cartierele
lor;
 valorizarea percepțiilor și cunoștințelor tinerilor despre
mediul urban; reflectarea, evidențierea și popularizarea lor;
 încurajarea gândirii critice și a imaginației;
 încurajarea implicării tinerilor în modelarea mediul urban,
începând cu mediul școlar, cel pe care îl acceseaza în mod
frecvent;
 medierea conflictelor dintre elevi prin discuții deschise de
grup și exerciții de socio-animație.

METODE PRINCIPALE DE
LUCRU

 harta mentală – cu scopul de a
stimula reflecția asupra spațiilor urbane, de a discuta despre
percepțiile și experiențele tinerilor;
 intervenția pe fotografie – cu scopul de a stimula creativitatea
tinerilor și capacitatea lor de a propune soluții noi de design pentru
îmbunătățirea spațiilor urbane;
 investigarea mediul urban și realizarea de produse media, care să
reflecte descoperirile și percepțiile tinerilor – cu scopul de a
dezvolta capacitatea de analiză și sinteză, gândirea socioantropologică și simțul observației;
 explorare urbană – cu scopul de a stimula curiozitatea tinerilor
vizavi de oraș;
 treasure hunt – cu scopul de a stimula simțul observației și
capacitatea de lucru în echipă;
 exerciții de proiectare pe machete și simulare comunitară–cu
scopul de a dezvolta abilitățile de negociere și de a-i ajuta pe tineri
să înțeleagă mai bine rolurile și interesele diverșilor actori urbani;

 lucrul pe hărți cadastrale – cu scopul de facilita înțelegerea
modului în care se reprezintă spațiul
 intervenții în curtea școlii (ex: realizarea unor obiecte de mobilier
prin design participativ) sau intervenții simbolice în mediul urban –
cu scopul de stimula lucrul în grup, luarea orizontală a deciziilor și
participarea activă în modelarea mediul cotidian
 exerciții de socio-animație educativă – cu scopul de a destinde
atmosfera, de a crea un cadrul de lucru non-formal și de a media
conflictele între elevi;
 brainstorming și dezbateri în grup – cu scopul de a încuraja autoexprimarea, gândirea critică și formularea punctelor de vedere
proprii;
 proiecții de materiale vizuale pe tematici urbane (filme, clipuri,
fotografii) și discuții pe marginea acestora - cu scopul de a
contribui la dezvoltarea culturii vizuale a tinerilor și capacitatea de
a analiza în mod critic diverse produse media;
 aplicarea unor tehnici de artă urbană și realizare de creații
artistice pe teme urbane (stenciluri, stickere, graffiti) – cu scopul
de a încuraja creativitatea și abilitățile artistice;
 organizarea de către elevi a unor evenimente socio-culturale în
comunitate – cu scopul de a-i responsabiliza și a-i determina să se
implice în activarea spațiilor urbane

RESURSE EDUCAȚIONALE PE CARE LE-AM CREAT
 Ghidul de educație urbană pentru adolescenți - un material
interdisciplinar care încearcă să prezinte diferite moduri de a citi și
de a înțelege un oraș;
http://issuu.com/marius_huza/docs/ghidul_de_educatie_urbana
 Spațiul public, un spațiu care îți aparține – material care
abordează diverse aspecte legate de spațiul public, într-un limbaj
accesibil adolescenților și tinerilor;
http://asociatiakomunitas.ro/images/resurse/06_Spatiul%20public.
pdf
 Viața socială a orașului – material care încearcă să prezinte pe
înțelesul tinerilor diverse noțiuni de științe sociale ce au ca obiect
de studiu orașul;
http://asociatiakomunitas.ro/images/resurse/07_Viata%20sociala%
20a%20orasului.pdf
 Urban pedagogy guide – ghid care documentează unul dintre
proiectele noastre de educație urbană și compilează diverse metode
pe care le-am aplicat; realizat în parteneriat cu Linnalabor – ONG
din Estonia, axat pe urbanism și dezvoltare comunitară;
http://asociatiakomunitas.ro/images/resurse/urban_pedagogy_eng
_web.pdf
 Articole pe tema educației urbane
http://www.laboratorul-urban.blogspot.ro/2015/01/importan.html
http://issuu.com/komunitasassociation/docs/romanian_urbact_national_di
ssemination_point

INIȚIATIVE SIMILARE DIN ALTE PĂRȚI ALE
LUMII
 Centre for Urban Pedagogy - http://welcometocup.org/
 My city too - http://www.mycitytoo.org.uk/
 Space Pilots - http://www.spacepilots.net/
 Arkki School of Architectura - http://arkki.net/en/
 Open City - http://open-city.org.uk/
 Archikids - http://archikids.org.uk/
 C my City - http://www.cmycity.net/info.html

CUM POȚI AJUTA
 Ca persoană fizică, poți dona 2% din impozitul pe venit
Detalii: http://asociatia-komunitas.ro/implica-te/doi-la-suta.html
 Ca firmă, poți dona 20% din impozitul pe profit, în limita a 3 la mie
din cifra de afaceri
Detalii: http://asociatia-komunitas.ro/implica-te/doneaza.html
 Promovează programul nostru de educație urbană!
 Te poți alătura echipei în mod voluntar, sprijinind derularea și
documentarea atelierelor
Contact:
Miruna Tîrcă
Director program
Email: educație.urbana@gmail.com

