
Puncte în spaţiu, artefacte, limite, colţuri, cornişe şi socluri, pavimente, faţade şi plane verticale, străzi şi pieţe, curţi şi 
ganguri, repere şi  guri. Oameni în mişcare, oameni în repaus. Oraşul.
Timp de o săptămână am folosit oraşul ca suport al explorării senzoriale. Prin kinestezie, am privit, am atins, am mirosit 
şi am ascultat oraşul. I-am descoperit locurile, am glisat de-a lungul axelor şi direcţiilor lui, am comparat con  guraţii şi 
texturi, am perceput scara obiectelor şi a spaţiilor, am descifrat hermeneutica ascunsă şi motivaţia  gesturilor arhitec-
turale.
100 de călători...  ecare din noi, cu propria cheie de lectură. Sensibilităţi şi curiozităţi în mişcare.
Ultima etapă a călătoriei ne va aduce față în față din nou, ca în prima zi, de această dată, în jurul descoperirilor făcute 
de  ecare dintre noi.
Vă propunem, aşadar, un exerciţiu de învăţare peer to peer. Luni, 11 octombrie, vă veţi prezenta unii altora aceste desco-
periri. O veţi face în formatul unei prezentări Pecha Kucha ( https://en.wikipedia.org/wiki/PechaKucha ) scurtate la 15 
slide-uri şi cinci minute per echipă.
Atenţie! Formatul Pecha Kucka impune rigoare şi concizie. 15 slideruri pentru maxim 15 idei. 20 de secunde pentru  e-
care slide/idee. Început - argument - concluzie. În  nal,  ecare  ecare prezentare trebuie să surprindă o idee generală, un 
concept clar urmărit şi susţinut, atât prin cele mai bune şi reprezentative imagini cât şi printr-un discurs clar şi la obiect.

Predarea și prezentarea exercițiului în format Pecha Kucha- un  şier powerpoint conţinând 15 slideuri. Un slide poate 
conţine imagini, desene, text, video. Timpul alocat prezentării este de 20 secunde pe slide- timp total 5 minute.
Fişierele vor   încărcate pe Campus Virtual în zona de predare cu respectarea termenului impus. Fiecare student va 
încărca prezentarea echipei lui.

Criteriile de notare pentru acest exercițiu sunt:
- Calitatea conceptului prezentării şi modul de construire a argumentaţiei,
- Expresivitatea și originalitatea modului de prezentare gra  că,
- Calitatea discursului.

30.09 - lansarea temei/tur ghidat
04.10 - tur explorativ pe echipe
07.10 - corectura  conceptului prezentării (zoom)
11.10 - prezentare PECHA KUCHA (zoom)
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