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R
estricþiile impuse de
pandemia de coro-
navirus în ºcoli ºi în-
curajarea activitãþi-
lor în aer liber a fost
impulsul de care

autoritãþile locale din municipiul

Buzãu aveau nevoie pentru a
schimba complet unul dintre
cele mai importante parcuri din
oraº. Lãsat fãrã investiþii majore
în ultimii ani, Parcul Tineretului
s-a schimbat complet în doar
câteva luni, devenind una dintre
zonele de promenadã cea mai
atractivã din oraº, dar ºi un loc

perfect pentru desfãºurarea ore-
lor de curs.

Totul a pornit de la o idee lansa-
tã de psihologul Oana Matache, o
tãnãrã întoarsã recent din
Germania.

”ªcoala din Parc” este un con-
cept de amenajare urbanã ºi or-
ganizare de activitãþi educativ-re-

creative, ce vine în sprijinul copii-
lor, educatorilor, profesorilor ºi
pãrinþilor, de a desfãºura activitãþi
în aer liber.

”«ªcoala din Parc» Buzãu în-
seamnã spaþii amenajate pentru
desfãºurarea orelor de curs ºi a
atelierelor într-o zonã a parcului
Tineretului, din muncipiul Buzãu.
Conceptul este inspirat din mo-
delul educaþional european nor-
dic ºi vestic, în special modelul
german ºi cel finlandez. În Ger-
mania, majoritatea grãdiniþelor ºi
ºcolilor încurajeazã desfãºurarea
activitãþilor educative în aer liber,
în parcuri ºi pãduri, copiii pe-
trecând 80% din timp în aer liber,
inclusiv în sezonul rece”, ne-a ex-
plicat Oana Matache, coordona-
tor proiect ”ªcoala din Parc”.

În realizarea proiectului, Oana
Matache a colaborat cu arhitectul
Olga Posedaru, tânãra fiind res-
ponsabilã de amenajarea urbanã
a întregului spaþiu.

”Conceptul amenajãrii porneºte
atât de la nevoia de a regândi o
funcþiune consideratã clar ºi ante-
rior definitã („cutia” unei scoli
care adãposteºte ºi direcþioneazã
atenþia elevilor ºi a profesorilor
spre procesul de invãþare), cât ºi
de la necesitatea integrãrii noii
amenajãri în contextul mai larg al
spaþiului natural al parcului.
Astfel, limitele unui spaþiu închis
sunt înlocuite de vastitatea natu-
rii, a vegetaþiei, a lacului, oferind
perspective noi; mobilierul fix din
sala de clasã se transformã în mo-
bilier mobil, cu multiple posibili-
tãþi de adaptare ºi aºezare, în pe-
rimetrele delicat semnalizate prin
covoare de pietriº, iar diversele
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zone funcþionale conturate curg
fluid printre copacii parcului,
putând fi utilizate în acord cu
imaginaþia ºi nevoile diverse ale
elevilor ºi profesorilor”, a explicat
Olga Posedaru.

Clase cu mobilier din
copaci uscaþi

Deocamdatã au fost amenajate
aproximativ zece clase, pe margi-
nea lacului, la distanþã una de ce-
alaltã. Scaunele ºi mesele sunt
”croite” din lemnul recuperat din
toaletarea copacilor din oraº. Alã-
turi au fost create ºi mici grãdini
urbane, cu paturi de grãdinãrit
supra înãlþate, accesibile copiilor,

realizate din paleþi reciclaþi.

Sat pescãresc, în
Parcul Tineretului

Buzãul are în parc ºi un ”sat pes-
cãresc”. Amenajarea urbanã din
cadrul proiectului ”ªcoala din
parc” oferã copiilor ºi profesorilor
care aleg sã desfãºoare ore în aer
liber o nouã alternativã de studiu.
Cãsuþele au fost aºezate chiar pe
malul Tineretului. Sunt trei locu-
inþe din lemn, de mici dimensiu-
ni, unite între ele cu o punte de
plase. Decorate cu specific pescã-
resc, cãsuþele alcãtuiesc un ”mic
sat” unde copiii alãturi de pãrinþi
sau profesori pot învãþa totul de-

spre aceastã activitate. Mai mult
decât atât, iniþiatorii proiectului
îºi propun sã aducã acolo un pe-
scar profesionist care timp de
câteva ore sã-i iniþieze pe copii în
tainele pescuitului. În timpul ace-
stor activitãþi, copiii vor avea la
dispoziþie inclusiv pelerine de
ploaie ºi undiþe pentru pescuit.

O bibliotecã în aer
liber ºi hamace

Proiectul ”ªcoala din Parc” va
continua sã se dezvolte oferin-
du-le celor mici cât mai multe po-
sibilitãþi de a petrece timp în aer li-
ber ºi a participa la cât mai multe
activitãþi creative. De exemplu, în
aceastã toamnã, în parcul Tinere-
tului va funcþiona ºi o bibliotecã
amenajatã într-un container. De
aici pot fi împrumutate cãrþi, jocuri
educative de exterior ºi chiar ma-

terialele didactice pentru cei care
vor desfãºura ore în parc. Amena-
jãrile urbane vor continua ºi în pri-
mãvara anului viitor. Un prim pas
va fi renovarea completã a amfite-
atrului dar ºi amenajarea unei
zone de hamace. Un punct de
atracþie va fi, cu siguranþã, bucãtã-
ria în aer liber pentru copii, o zonã
unde se poate servi hranã sãnãto-
asã. ”Amenajarea va continua cu o
bucãtãrie pentru copii, de tipul
mud-kitchen, o zonã de preparare
a hranei sãnãtoase, o zonã de lec-
turã ºi relaxare, cu hamace ºi foto-
lii de exterior tip bean-bags”, a
mai spus Oana Matache.
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Amenajãrile urbane vor continua ºi în
primãvara anului viitor. Un prim pas va fi

renovarea completã a amfiteatrului, dar ºi
amenajarea unei zone de hamace.
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