
Școala de la Piscu
Educație prin patrimoniu cultural



Cine suntem

• Ce este Piscu?

Un fost sat de olari, la 36 Km de Bucuresti, un loc care a trăit din
timpuri străvechi cu meşteşugul lutului, în ritmul roţilor de olărit, în
ritmul anotimpurilor, în ritmul târgurilor şi hramurilor, neschimbat
cu sutele de ani.

• Ce este Scoala de la Piscu?

Este un demers cultural si educativ amplu, prin care ne propunem
să promovam patrimoniului naţional, a meşteşugurilor şi diferitelor
deprinderi artistice, ca factor educativ şi identitar. Ne adresăm
copiilor și adulților.

Asociaţia Gaspar, Baltasar & Melchior este un ONG cu scopuri
cultural educative, înființat de o familie de artiști, un istoric de artă
şi un sculptor, cu sediul într-un fost sat de olari – Piscu.

Din 2007 organizăm proiecte cultural educative în zona
meşteşugurilor şi a patrimoniului.



Obiective

1. Promovăm patrimoniul local zonal 
şi în general românesc. 

2. Dorim să contribuim la o educaţie 
bazată pe valori spirituale autentice. 

3.Promovăm meştesugurile, ca 
parte a culturii locale şi ca factor 
educativ, de agrement cultural 
pentru diverse grupe de vârstă dar 
și de dezvoltare durabilă. 

4.Promovăm olăritul la Piscu, pentru 
a menține specificului de patrimoniu 
al acestui sat.



Proiecte și impact 

• Şcoala Agatonia - Deviza noastră este „Patrimoniul pentru
copii”. Proiect pilot în zona educaţiei prin patrimoniu, proiect
social - şcoala primară autorizată, într-un sat în care şcoala de stat
s-a desfiinţat.

• Lut Ars (2007-2012) - este un demers cultural amplu prin care
ne propunem să ajutăm Piscu, să îşi păstreze specificul de
meşteşug și să creeze prin arta ceramicii o punte de comunicare
cu alte comunităţi şi cu spaţiul de cultură urban;

• Publicații - peste 3000 de exemplare distribuite;
• Prima mea carte despre lut
• Patrimoniu cultural judetul Ilfov, primul manual școlar zonal

despre patrimoniu
• Patrimoniul pentru copii
• Caiet de proiect Lut Ars 2007

În lucru: Patrimoniu cultural judetul Brașov



• Ateliere
• peste 4000 de participanți

(2007-2013), copii și
adulti; 500 de vizitatori;

• Şcoli de vară, tabere
de creaţie şi excursii
de documentare pentru
copii, cu specific de
patrimoniu (2007-2012)-
5 școli de vară; 11 tabere
de creație

• TeamBuilding-uri
pentru companii



Finanțatori și parteneri: 

• Administrația Fondului Cultural Național
• Ordinul Arhitecților din România
• Muzeul Național al Țăranului Român
• Fundația Principesa Margareta a României
• Fundația Pro Patrimonio
• Fundația Aldea Tudorache
• NESST
• Midocar
• IGLOO media

Autofinanțare

• Susținem cheltuielile cotidiene ale ONG-ului nostru și proiectul 
social Școala Agatonia, prin organizarea de workshopuri despre 
patrimoniu și meșteșug pentru toate vârstele.



Tipuri de ateliere

1. Olărit

2. Țesut

3. Linogravură

4. Modelaj figurine

5. Pictură pe vase ceramice

6. Pictură pe sticlă

7. Portret

8. Alte activități cu specific de 
patrimoniu și meșteșug, 
sărbătorilor din an (Paște, 
Crăciun.etc) sau la cerere;

Atelierele (specific și preț) se 
configureaza în colaborare cu cei 
care le solicită. Prețurile diferă în 
funcție de activitate și număr de 
participanți între 20-70 lei/persoană



Team Building-uri

• Începând cu anul 2009, echipa de atelier de la Piscu a fost 
invitată să realizeze workshopuri de lut, în cadrul a diferite 
teambuilding-uri. 

• Fie că Piscu a fost o parte din traseu, fie că ne-am deplasat noi 
în diferite alte locaţii în ţară, cei adunaţi pentru câteva zile 
pentru a se relaxa împreună, s-au putut bucura de:

1. roata olarului

2. atelier de linogravură

3. pictură pe vase ceramice

4. demonstraţie şi iniţiere în arta portretului

• Am lucrat cu echipe de la Ambasada Germaniei, IBM, RBS, P&G, 
Viitor Plus, BCR, Wienerberger, Unicredit. 

Entuziasmul cu care adulţii primesc propunerile noastre este
comparabil cu cel al copiilor!



Ambasada Germaniei la Piscu, 2009

http://www.piscu.ro/lutars/Evenimente2011/AteliereDesch
iseTeambuilding-Gradistea/index.html
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IBM – Grădiștea 2010
http://www.piscu.ro/lutars/Evenimente2011/AteliereDesch
iseTeambuilding-Gradistea/index.html
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RBS - Mamaia 2011
http://www.piscu.ro/lutars/Evenimente2011/AteliereDeschiseTeambuildi
ng-Mamaia/index.html
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P&G la Piscu 2011
http://www.piscu.ro/lutars/Evenimente2011/AteliereDesch
iseTeambuilding-Piscu/index.html
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BCR la Piscu 2011



Expoziție și ateliere de patrimoniu românesc 
la Pescara – Italia, 2012
http://www.piscu.ro/lutars/Evenimente2012/Evenimente2
012Index.html

http://www.piscu.ro/lutars/Evenimente2012/Evenimente2012Index.html
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Contact: 

www.piscu.ro

https://www.facebook.com
/ScoalaDeLaPiscu

scoala.piscu@gmail.com

Adriana Scripcariu

coordonator proiect

Tel: 0722 121566

Str.Câmpului nr.39,         
sat Piscu, com.Ciolpani, 
jud.Ilfov
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