
Întâlnire #1 CULTURA ÎN EDUCAȚIE 

resurse instituționale și politici publice  

joi, 10 octombrie, ora 17.30, ART HUB, București 

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură lansează seria întâlnirilor CULTURA ÎN EDUCAȚIE și propune 

3 astfel de ocazii în ultimul trimestru al lui 2013. Tema generală din acest final de an este resurse pentru 

a aduce activități culturale în viața copiilor și tinerilor. Întâlnirile își propun să informeze despre 

oportunitățile pentru dezvoltarea unor astfel de activități și să faciliteze întâlnirea și schimbul de 

cunoștințe și experiențe dintre organizațiile culturale, artiști, practicieni și cercetători din zona educației. 

MetruCub colaborează cu Centrul pentru Educație și Formare "Sintagma" în dezvoltarea conceptului și 

organizarea evenimentelor. 

Vă invităm să participați la prima întâlnire, care va avea loc pe 10 octombrie la 17.30 la ART HUB. 

Înscrierea este deschisă tuturor operatorilor culturali și artiștilor interesați să se implice în activități 

educaționale, precum și actorilor educaționali dornici de astfel de colaborări. Vă rugăm să ne trimiteți 

până miercuri 9 octombrie numele dvs. / al organizației dvs. pe adresa raluca.pop@m3culture.ro pentru 

a confirma participarea.  

Joi, 10 octombrie, ora 17.30, loc: ART HUB (Calea Mărășești nr. 107, sector 3, aproape de intersecția de 

la Budapesta – cartierul Tineretului -, relativ vis-a-vis de noul sediu al Centrului Național al Dansului)  

RESURSE INSTITUȚIONALE ȘI POLITICI PUBLICE ÎN SPRIJINUL COLABORĂRII ȘCOALĂ – ORGANIZAȚIE 

CULTURALĂ/ARTIST 

În cadrul acestei întâlniri vom încerca să răspundem la următoarele întrebări: Care este cadrul formal 

care poate fi valorificat de artiști și organizațiile culturale pentru pentru a aborda școlile în vederea 

organizării de activități culturale cu și pentru copii și tineri? Care sunt cele mai importante direcții ale 

politicilor de tineret și ale politicilor educaționale din România în acest sens? Câtă libertate au școlile în 

a-și decide programul extrașcolar și extracurricular? În ce condiții oferă cu titlu gratuit spațiile pe care le 

au în administrare și cum e recomandabil să fie abordate? În ce măsură este posibil ca acestea să aplice 

pentru fonduri sau să direcționeze fonduri pentru un operator cultural care dorește să realizeze activități 

culturale pentru și cu elevii din școală? Ce stimulente formale există pentru profesor și învățător să fie 

interesat de astfel de colaborări? Cum funcționează programul Școala Altfel la nivel național, județean și 

al fiecărei școli? Ce rol au asociațiile de părinți în relația care se stabilește între artist sau organizație 

culturală și școală în vederea demărării unui proiect? Care sunt programele de formare relevante pentru 

pentru acestă zonă? 

Joi, 7 noiembrie, ora 17.30, loc: ART HUB - RESURSE EDUCAȚIONALE ȘI PEDAGOGICE PENTRU A 

DEZVOLTA ACTIVITĂȚI CULTURALE ÎN ȘCOLI 

http://www.centrulsintagma.ro/
mailto:raluca.pop@m3culture.ro


Joi, 5 decembrie, ora 17.30, loc: ART HUB - RESURSE FINANCIARE CARE POT FI MOBILIZATE PENTRU A 

DEZVOLTA ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE CULTURALE ÎN ȘCOLI 

Rolul participanților 

Formatul întâlnirii va fi unul tip masă-rotundă, cu un moderator și câteva intervenții punctuale cu rol 

informativ din partea unor invitați-resursă. Dincolo de temele anunțate, vom discuta, plecând de la 

experiențele fiecăruia dintre participanți, cum sunt valorificate de către organizațiile culturale din 

România oportunitățile și resursele existente și de ce anume este nevoie pentru a încuraja o mai mare și 

mai complexă implicare a acestora în școli. Vom vedea împreună cine sunt gate-keeperii resurselor 

existente, cum trebuie aceștia abordați și vom explora valoarea cooperării cu fiecare ocazie.  

Rolul Metrucub 

MetruCub este inițiatorul discuțiilor, va modera și va documenta parcursul întâlnirilor. În ianuarie 2014 

vom publica un raport al acestor prime trei întâlniri, care va cuprinde informațiile care au fost transmise, 

cele mai importante idei discutate, fotografii și propuneri. De asemenea, toți participanții la întâlniri vor 

fi invitați să transmită un scurt bio personal sau organizațional, date de contact și o fotografie, pentru a 

fi incluși în materialul final. 

Implicarea Metrucub în sprijinirea culturii în educație 

MetruCub – resurse pentru cultură este o asociaţie înfiinţată în anul 2012 cu scopul de a funcţiona ca o 

platformă de întâlnire, dezbatere şi expertiză pentru profesioniştii din domeniul cultural - artistic. 

MetruCub îşi propune să exploreze, să sprijine şi să dezvolte sectorul cultural prin studii de specialitate, 

prin proiecte interdisciplinare şi prin crearea unui context în care artişti, operatori culturali, cercetători şi 

autorităţi să se poată întâlni şi comunica. Credem în rolul important al artei şi culturii în dezvoltarea 

fiecărui individ şi a societăţii în ansamblu şi pledăm pentru un management cultural profesionist şi o 

fundamentare obiectivă şi democratică a politicilor ce vizează domeniul cultural.  

În iulie 2013 am realizat o vizită de studiu în Norvegia pentru a discuta despre posibilitatea realizării unei 

cooperări pentru încurajarea prezenței culturii în educație, pentru copii și tineri. Proiectul de mobilitate 

„Susţine Cultura În Educaţie – exemple pozitive de integrare a iniţiativelor culturale în oferta 

educaţională în România prin implicarea sectorului ONG” a fost realizat cu sprijinul financiar al Fondului 

ONG în România, program finanţat de Granturile SEE şi administrat de Fundația pentru Dezvoltarea 

Societății Civile. La întoarcerea din Norvegia am organizat o prezentare și o discuție cu operatori culturali 

și educaționali despre programul Rucsacul Cultural din Norvegia și nevoile/oportunitățile din România. 

Am depus o aplicație la Fondul ONG pentru creerea unei rețelede cultură  în educație începând cu 

ianuarie 2014. În septembrie 2013 am participat la o întâlnire de lucru la Ministerul Educației Naționale, 

unde am solicitat publicarea în format deschis a datelor disponibile despre activitățile desfășurate în 

cadrul programului național “Școala Altfel” în 2011 și 2012. În acest fel, sperăm, mai multe organizații 

interesate vor putea lucra la cercetări relevante pe tema culturii în educație, vor putea face recomandări 

și, de asemenea, operatorii culturali interesați vor putea să abordeze în cunoștință de cauză școlile 

pentru noi inițiative.  



Associatia MetruCub – resurse pentru cultură 

Web: www.m3culture.ro, E-mail: contact@m3culture.ro, Mobil: +40 744.399.767 

Adresă de corespondență: CP 44-110, Cod poștal 042350, București, România 

http://www.m3culture.ro/
mailto:contact@m3culture.ro

