„Școala din Muzeu” - Piscu
un proiect-pilot de educație non-formală pentru
valorile comunității

„Școala din Muzeu”
În apropierea Bucureștiului, la Piscu, se construiește o școală unde educația tradițională este
îmbogățită cu experiențe de învățare non-formală, oferindu-le viitorilor elevi prilejul să observe,
să analizeze și să interacționeze cu moștenirea culturală și naturală din locurile în care trăiesc.

Patrimoniul de la
Piscu
Organizația Școala de la Piscu a început în
2007 acțiunile de cercetare și promovare a
patrimoniului imaterial și material din
localitate. S-a dovedit că există materiale
suficiente pentru alcătuirea unei colecții
muzeale serioase care poate sta la baza
unor programe de educație pentru
patrimoniu.
Totodată, crearea unui spațiu dedicat
acestei colecții devine un imperativ
cultural de importanță cel puțin regională,
mai ales în contextul în care în județul Ilfov
nu există nici un muzeu sătesc.

Învățare experiențială și resurse locale
Observația, analiza și interacțiunea directă sunt piloni esențiali ai procesului
de învățare, dar și de asumare a apartenenței la o cultură tradițională locală,
românească, pe care o redescoperim în prezent ca fiind o resursă foarte
actuală și competitivă.

Gândire critică și implicare activă
Aici, la „Școala din Muzeu”, elevii vor fi încurajați să gândească
critic și să afle cum se pot implica activ, cu ajutorul instrumentelor
și al tehnologiilor contemporane, în salvarea și conservarea
patrimoniului și în valorificarea acestuia pentru prezent și viitor.

Experiență
Viitoarea „Școală din Muzeu” - Piscu își propune să folosească
experiența dobândită în ultimii 15 ani de către inițiatorii săi,
Adriana și Virgil Scripcariu, în dezvoltarea proiectelor de
educație pentru patrimoniul cultural și formarea unor generaţii
mai conştiente de valoarea moştenirii noastre culturale.

Experiență
„Școala din Muzeu” nu va privilegia
patrimoniul cultural față de cel natural,
ci le va acorda șanse egale în a șlefui
ceea ce este recunoscut drept
„patrimoniu local” al unei comunități.

Experiență
Această abordare provine din experiențele
specifice ale inițiatorilor proiectului și ale
partenerului Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23
în cadrul platformei colaborative România
Tradițiilor Creative.

Asociația s-a alăturat demersului având
experiența derulării unor proiecte educaționale
orientate spre natură, în Delta Dunării, cu ADNul său puternic ancorat în grija față de mediu și
în împletirea armonioasă dintre oameni,
tradiții, obiceiuri și resurse locale.

Valoare adăugată
Proiectul de activare a patrimoniului cultural în educație militează
pentru aducerea în actualitate a „înțelepciunii” tradiționale de
interacțiune cu natura, care stă la baza formării patrimoniului
cultural, material și imaterial, specific societăților tradiționale rurale.

Inovație și
tradiție
Demersul nu urmărește
nostalgia „vremurilor
trecute”, ci recunoaște
valoarea unor practici și
obiceiuri verificate de timp
cu impact asupra a ceea ce
numim acum protecția
mediului și dezvoltarea
sustenabilă a comunităților.
Experiența și expertiza de
aici vor putea fi replicate în
orice comunitate din spațiul
românesc.

Laborator de educație
„Școala din Muzeu” va juca rolul unui laborator pentru
dezvoltare a unor modele educaționale non-formale mai
moderne și mai valoroase decât cele care mizează strict
pe educație prin digital și tehnologie.
Miza „Școlii din Muzeu” nu este doar de a conserva
meșteșugurile locale și elementele de patrimoniu, ci de
a le utiliza într-un context actual, alături de instrumente
moderne, pentru a le deschide elevilor viziuni noi,
inedite, în legătură cu natura, mediul, societatea,
cultura, arta și viața.

Tehnologia și patrimoniul
Aici, tehnologia va fi prezentă ca instrument
complementar. Îi va ajuta pe elevi să se
transforme din consumatori de conținut
digital în adevărați creatori de materiale
informative și educative, online, de calitate.

Vor descoperi cum pot să își folosească
cunoștințele dobândite la școală în crearea unui
conținut potrivit pentru platformele digitale și
capabil să contribuie la valorificarea creativă a
specificului locurilor în care trăiesc.

Misiune
„Școala din Muzeu” va juca câteva roluri distincte, cu misiuni pe măsură:
#școală - pentru grupuri de elevi localnici, din satele vecine și din București, care vor învăța aici
cum pot beneficia din preocuparea pentru patrimoniu și natură
#muzeuviu - pentru grupuri de vizitatori dornici să cunoască mai îndeaproape meșteșugul
tradițional încă păstrat la Piscu, olăritul, dar și felul în care patrimoniul poate deveni un
instrument de educație modern
#edulab - centru de pregătire și de inovare în domeniul educației prin patrimoniu, școală de
weekend pentru adulți și copii din București și împrejurimi; programe educaționale de o zi

#piață - pentru cei trei olari care încă mai lucrează astăzi la Piscu și care își vor putea desface
marfa; trasee culturale în împrejurimi; Punct de Gastronomie Locală - „Școala din Muzeu” devine
astfel un generator de locuri de muncă și venituri pentru comunitate

Implicare
Vă invităm să vă implicați activ în dezvoltarea proiectului-pilot „Școala din Muzeu” - Piscu,
un concept inovativ de educație pentru patrimoniul cultural și natural care mizează pe
înțelegerea interdependenței și a valorii contemporane pe care îl au aceste resurse în
conturarea unui viitor sustenabil pentru România.

Implicare
De ce să investiți în laboratorul educațional de la Piscu?
- pentru că îi va învăța pe tinerii adulți ai viitorului cum să-și valorifice patrimoniul ca
resursă de dezvoltare locală și a comunității

- pentru că va dezvolta cu ajutorul vostru o formă modernă de educație atât pentru
tinerele generații cât și pentru adulți
- pentru că veți avea prilejul să vă asociați cu un proiect inovativ de frontieră, o fuziune
între tradiție și inovație, în care identitatea locală devine factorul diferențiator

Implicare
Ce avantaje are pentru voi proiectul Școlii din Muzeu - Piscu?
- veți avea acces la programe experiențiale de edu-tainment pentru echipă și copiii angajaților;
coeziunea echipei, consolidarea branding-ului intern și creșterea mândriei angajaților
- veți avea acces la o destinație culturală de weekend, în apropierea Bucureștiului, care se
bucură deja de notorietate și de un număr semnificativ de vizitatori
- „Școala din Muzeu” este un vârf de lance al proiectelor educaționale experiențiale din România,
acest model de educație fiind promovat în întreaga lume ca o soluție viabilă pentru viitor

Direcții de acțiune
Susținerea proiectului-pilot „Școala din Muzeu” - Piscu presupune implicarea în:
• Finalizarea construcției
– sprijin financiar pentru achiziționarea materialelor necesare construcției
– implicare activă, împreună cu echipa, în realizarea construcției, pe bază de
voluntariat, printr-un program de lucru adaptat fiecărui participant
• Dezvoltarea modului de educație non-formală
– sprijin financiar pentru dezvoltarea modului de activități educaționale pentru
patrimoniul cultural și natural

Finalizarea construcției
Proiectul clădirii școlii este integrat în arhitectura
satului Piscu, amplasat în spațiul foștilor codri ai
Vlăsiei, și adaptat perfect funcțiunilor propuse.
Clădirea va îmbina funcția de muzeu (la parter) cu
cea de școală (la etaj).
Beneficii:
În timpul weekend-urilor, „Școala din Muzeu” va
deveni un hub pentru activități de edu-tainment,
dedicate adulților și copiilor deopotrivă.
Curtea școlii va fi transformată într-o „clasă în aer
liber” pentru activități școlare în natură, completate
de un traseu educațional prin împrejurimi, în
natură.
„Școala din Muzeu” le va propune vizitatorilor
ateliere de olărit, linogravură și construcție de bărci
și le va pune la dispoziție o sală multifuncțională
(inclusiv pentru expoziții).

Implicare: Până în prezent au fost investiți peste
100,000 euro în ridicarea clădirii. Mai sunt necesare:
Materiale
sticlă (suprafață vitrată 300 mp)
lemn, tâmplărie
intrados planșeu
tencuieli, cânepă
instalații
branșamente:
gaze
apă
canalizare – fosă septică
electrică
amenajarea curții (suprafață 4000 mp)
pardoseală (350 mp etaj, 400 mp parter)
piatră prispă, aleea intrare (300 mp)
gard
TOTAL

Cost (EUR)
16,000
10,000
8000
10000
12000
3000
1000
1500
1500
8000
10000
3000
5000
89000

Implicare activă - voluntariat
În contextul „noului normal”, „Școala din Muzeu” - Piscu ne invită să ne reapropiem de natură și de
valorile locale, prin derularea unor activități colaborative, de muncă în echipă, capabile să acomodeze
nevoia de activitate fizică în aer liber, aproape de natură, cu necesitatea protecției și siguranței în
această perioadă dominată de neliniște.
Implicare:
• În fiecare sâmbătă, între 08:00 și 17:00, voluntarii sunt invitați să contribuie la ridicarea viitoarei
„Școli din Muzeu” prin activități adaptate capacităților fiecărui participant. Fiind șantier în lucru, nu
recomandăm participarea împreună cu copiii. Cei mici vor fi invitați ulterior la activități de educație
non-formală. Prânzul tradițional este pus la dispoziție de către gazde.
Beneficii:
• coeziune a echipei, consolidarea brandingului intern și a mândriei angajaților
• pachete de edu-tainment pentru angajați și copiii acestora (lecții de patrimoniu, meșteșuguri, traseu
educațional, clasă în aer liber)
• vizibilitate în campania de promovare a proiectului

Dezvoltarea modulului educațional
Școala de la Piscu și Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23 vor crea în parteneriat un program educațional
non-formal pe tema patrimoniului natural și cultural din România.
Programul pilot va cuprinde activități extra-școlare derulate pe perioada vacanței de vară și în weekend-uri
la „Școala din Muzeu” - Piscu și în localitatea Mila 23 din Delta Dunării.
Dezvoltarea programului pilot va fi urmată de crearea unui modul de educație non-formală pentru
patrimoniu și construcția a două instrumente de educație experiențială: „clasa în aer liber”, desfășurată în
curtea și grădina școlii, și traseul educațional de explorare a împrejurimilor din apropierea școlii.
Experiența „Școlii din Muzeu” - Piscu va fi promovată și va putea fi replicată în orice loc al țării. Inițiatorii
proiectului vor putea să își împărtășească experiența și să pună la dispoziția doritorilor un model
funcțional de educație non-formală, încurajând schimburile de experiență cu administrațiile locale și cu
organizațiile din alte comunități din România.

Campanie de comunicare dedicată
Proiectul beneficiază de o campanie de comunicare derulată de agenția DC Communication. În cazul în care
sponsorul dorește o extindere a vizibilității sau identifică alte moduri de colaborare în ceea ce privește
oportunitățile de vizibilitate, comunicare și networking, inclusiv prin evenimente speciale, acestea pot fi
stabilite și acomodate cu direcțiile strategice de comunicare ale sponsorului.

Școala din Muzeu - Piscu
Context și motivație

Criza ne-a dat răgaz
să gândim și să
regândim
Criza sanitară poate fi privită ca o
oportunitate de a ne regândi conduita în
relație cu natura și cu bogățiile culturale de
care dispunem, de a ne recalibra grija față
de mediu și de a valorifica corect resursele
care ne pot ancora în noua realitate postcriză.

Cultura, mediul și natura
Perioada dificilă pe care o parcurgem împreună ne-a arătat că
diferite elemente ale naturii pot reacționa foarte repede la o
scurtă încetinire a unui ritm socio-economic alert și distrugător.
Alături de mediu și natură, cultura și educația au devenit la
rândul lor teme urgente pe agenda publică.

Educația și viitorul
Educația, o temă națională propulsată în topul agendei publice de recenta criză, începe să fie
privită ca o prioritate absolută. Mai mult decât atât, se pune problema unei reforme, nu atât de
adaptare a educației la spațiul digital (deși este o necesitate) cât de identificare a coordonatelor
unei educații viabile.

Viitorul și educația
O educație solidă are la bază instrumente, formale și
non-formale, care pot contribui la dezvoltarea unor
adulți responsabili, pregătiți să facă față unui viitor
extrem de fluid, cu meserii încă necunoscute,
capabili să poată învăța și să se reinventeze pentru a
se păstra relevanți într-o societate ai cărei parametri
sunt într-o continuă transformare.

Educația și tehnologia merg
mână în mână cu natura
Tehnologia și mediile digitale au devenit esențiale,
însă fără experiența directă, explorarea naturii și a
mediului înconjurător, dezvoltarea armonioasă a
copiilor nu este posibilă. Natura le pune la dispoziție
contactul direct cu materialitatea lumii, cu
îndemânarea, cu arta și proporțiile și le oferă o
viziune inedită despre viață și lume.

Patrimoniul - o resursă creativă pentru viitor
România se bucură de un patrimoniu cultural și
natural bogat care, prin recuperare și valorificare
creativă, poate deveni o resursă importantă
Aceste principii fac parte din filosofia rețelei
pentru creștere și un puternic diferențiator în
dezvoltarea sănătoasă a comunităților locale și a România Tradițiilor Creative.
regiunilor de care aparțin.
Lansată în 2017, platforma a fundamentat
parteneriatul dintre Școala de la Piscu și
Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23.
www.traditiicreative.ro

Vă mulțumim!
Piscu.ro
Rowmania.ro
traditiicreative.ro
dccom.ro

