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Întâlnire #4 CULTURA ÎN EDUCAȚIE 

Implicarea părinţilor în educaţia artistică a copiilor şi tinerilor 

în şcoală şi în afara ei 

joi, 30 ianuarie, ora 17:30  

Zona D, București 

(Str. Iulia Hașdeu nr. 3, în apropiere de Hala Matache) 
 

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură a lansat în luna octombrie 2013 seria întâlnirilor CULTURA ÎN 

EDUCAȚIE și, după cele 3 evenimente din ultimul trimestru al lui 2013, revenim cu o nouă serie de 3 astfel de 

ocazii de a schimba idei şi practici. Dacă tema generală a finalului de an s-a referit la resursele pentru a aduce 

activități culturale în viața copiilor și tinerilor, acum vă propunem o abordare ce vizează aspecte comunitare şi 

sociale ale artei şi culturii cu sau pentru copii şi tineri în contexte educaționale. Scopul urmărit de aceste întâniri 

este de a sprijini colaborarea, de a facilita contactul și schimbul de cunoștințe și experiențe dintre organizațiile 

culturale, artiști, practicieni și cercetători din zona educației. În dezvoltarea conceptului și organizarea 

evenimentelor MetruCub colaborează cu Centrul pentru Educație și Formare „Sintagma”.  

Vă invităm să participați la cea de-a patra întâlnire, care va avea loc joi 30 ianuarie la ora 17:30 la studioul 

ZonaD. 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 29 ianuarie numele dvs./al organizației pe care o reprezentați pe adresa 

raluca.pop@m3culture.ro pentru a confirma participarea.  

Joi, 30 ianuarie, ora 17:30, loc: studio Zona D (Str. Iulia Hașdeu nr. 3, în apropiere de Hala Matache)  

IMPLICAREA PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA ARTISTICĂ A COPIILOR ŞI TINERILOR 
ÎN ŞCOALĂ ŞI ÎN AFARA EI 

 
Rolul părinților în raport cu activitățile de educație artistică în care se angajează copiii lor este important din mai 
multe puncte de vedere: a) contribuie la formarea copiilor; b) încurajează şi ghidează opțiunile copiilor; c) susțin 
cu resurse (financiare şi de timp) implicarea acestora în activități. L-am invitat pe Dl. Dragoş Neamu, 
preşedintele Rețelei Naționale a Muzeelor, să ne ofere câteva repere privind activitățile inițiate de instituții de 
cultură și rolul părinților și al școlii în facilitarea accesului copiilor şi tinerilor. De asemenea, în contextul 
discuțiilor din mass-media referitoare la plata de către părinți pentru participarea copiilor lor la unele activități 
organizate prin intermediul şcolii şi reacțiile adverse apărute atât din partea părinților cât şi a profesorilor, vom 
încerca să delimităm împreună ce înseamă mită, cadou şi contribuție pentru activități (extra)şcolare.  

mailto:raluca.pop@m3culture.ro


 
 
 
Următoarele întâlniri: 
 
Joi, 13 februarie, ora 17:30, loc: studio Zona D 

IMPACTUL IMPLICĂRII ÎN ACTIVITĂȚI CULTURALE ŞI ARTISTICE  
ASUPRA COPIILOR ŞI TINERILOR 

 
Joi, 20 martie, ora 17:30, loc: tbc 

ARTA COPIILOR ȘI TINERILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC.  
INTERVENȚII ARTISTICE 

 
Rolul participanţilor 

Întâlnirile sunt formate dintr-o serie de prezentări, toți participanții având de asemenea ocazia să prezinte şi 

discute pe baza experienței lor în derularea unor activități sau proiecte pe temele menționate. Dincolo de 

subiectele 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 activițile școlare şi extraşcolare.  

 

Rolul organizatorilor 

MetruCub este inițiatorul discuțiilor, va modera și va documenta parcursul întâlnirilor. Rolul său este de a 

identifica teme de interes pentru beneficiarii întâlnirilor și de a asigura un cadru deschis comunicării oneste și 

informate despre practicile colaborative dintre actorii culturali și cei educaționali. 

 Pornind de la experiența sa, în special în sfera educației, Centrul „Sintagma” are rolul de a stimula 

interesul actorilor educaționali în a iniția un dialog cu sectorul cultural şi artistic, precum şi de a identifica 

resurse relevante pentru participanții la întâlniri. 

 Luând ca punct de plecare experiența primei serii de întâlniri vom prezenta în aprilie 2014 un scurt 

raport al discuțiilor, care va cuprinde informațiile care au fost transmise, cele mai importante idei discutate, 

fotografii și propuneri.  

 Menținem în continuare invitația către toți participanții de a transmite un scurt bio personal sau 

organizațional, date de contact și o fotografie, pentru a fi incluși într-un catalog al persoanelor şi organizațiilor 

active în domeniul artei şi culturii în contexte educaționale. 

 

 

 

 
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 

 
Centrul pentru Educaţie și Formare „Sintagma” 

Web: www.centrulsintagma.ro, E-mail: contact@centrulsintagma.ro, Mobil: +40 745097595 
Adresă de corespondență: Bld. Gării nr. 1, bl. 2, sc. B, ap. 11, Brașov, România 
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