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Întâlnire #6 CULTURA ÎN EDUCAȚIE 

Arta în lucrul cu copiii și tinerii aflați în situații de risc.  

Intervenții artistice 

joi, 20 martie, ora 18:00,  

Zona D, București 
 

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

EDUCAȚIE și, după cele 3 evenimente din în 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 a ținut de resurse 

pentru a aduce activități culturale în viața copiilor și tinerilor, acum venim cu o abordare ce vizează 

aspecte comunitare şi sociale ale artei şi culturii cu valențe educaționale. Scopul urmărit de aceste 

întâniri este de a prijini dezvoltarea de activități de educație prin artă şi cultură și 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 a cea de a şasea întâlnire, care va avea loc joi 20 martie la ora 18:00 la 

studioul Zona D. 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 19 martie numele dvs./al organizației pe care o reprezentați pe adresa 

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

Joi, 20 martie, ora 18:00, loc: studio Zona D (Str. Iulia Hașdeu nr. 3, în apropiere de Hala Matache)  

 
ARTA COPIILOR ŞI TINERILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC.  

INTERVENȚII ARTISTICE 
 

Studiile arată că arta poate contribui la intervenții eficiente în lucrul cu persoanele aflate în situație de 

risc major. Fie că e vorba despre sărăcie sau lipsa părinților, abandon şcolar, abilități sociale reduse sau 

abuzul de substanțe, artele pot oferi metode şi instrumente care să le reducă impactul şi să creeze noi 

abilități. De asemenea, prin implicarea acestor copii şi tineri, creațiile artistice pot deveni canale de 

reprezentare a acestora şi pot sprijini conştientizarea problemelor cu care se confruntă de câtre publicul 
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general. Am invitat o serie artişti şi specialişti în educație care să ne împărtăşească din experiența lor de 

lucru cu diferite grupuri aflate în situații de risc: 

Mihaela Michailov şi Katia Pascariu - Asociația ADO – Artăpentru Drepturile Omului       

 Despre rolul teatrului educațional în comunități vulnerabile, efectele muncii artistului 

împreună pentru o comunitate şi teatrul participării la construcția socială 

Jean-Baptiste Odobeştianu – Asociația Humains Profile 

 Program de terapie prin muzică (percuție) pentru tinerii dependenți de heroină 

Silviu Ioniță – psiholog 

 Programe educaționale de dezbateri pe marginea unor filme şi piese de teatru 

Carmen Marcu – Asociația A.R.T. Fusion 

               Programe de teatru forum cu tineri din centre de reeducare 

 
Rolul participanților 

Întâlnirile constau într-o serie de prezentări ale unor persoane resursă, după care toți participanții au 

ocazia să-și împărtășească din experiența lor în derularea unor programe 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. Pornind de la 

experiența primei serii de întâlniri vom prezenta un scurt raport al acestora, care va cuprinde 

informațiile care au fost transmise, cele mai importante idei discutate, fotografii și propuneri. 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. 

 

 
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 Educație și Formare „Sintagma” 

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