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W tym roku w ramach EduAkcji Warszawskiego Programu

Edukacji Kulturalnej po raz pierwszy odbyła się konferencja podejmująca temat edukacji architektonicznej. Spotkanie to połączono z finałem
drugiej edycji konkursu „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie
uczenia się w Warszawie” realizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy. Podczas konferencji nagrodzono jego zwycięzców.
Warsztatowa część konferencji dotyczyła edukacji architektonicznej
i uwrażliwiania dzieci oraz młodzieży na przestrzeń, w której
funkcjonują. Ostatnia część spotkania poświęcona była jakości
przestrzeni uczenia się. Jej centralnym punktem był wykład Kirka
Weisgerbera z berlińskiej pracowni die Baupiloten1, znanej ze
znakomitych realizacji obiektów szkolnych.
W konferencji wzięła także udział Marlena Happach, Dyrektor
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy,
która opowiedziała o planach Biura dotyczących tego, aby każdy
nowy budynek szkolny i przedszkolny był realizowany w oparciu
o procedurę konkursową. Pozwoli to na większą dbałość o jakość
projektów, a w dalszej perspektywie pomoże w kształtowaniu
poczucia estetyki już od najmłodszych lat.
Poniższy raport prezentuje podsumowanie pracy warsztatowej
każdej z grup. Został przygotowany przez osoby, które prowadziły
warsztaty i moderowały dyskusję. Każdy z opisów został podzielony
na dwie części: edu warsztat, czyli opis warsztatów, oraz edu refleksja,
czyli kierunki, w których podążała dyskusja podczas warsztatu.
Konferencja odbyła się 5 czerwca 2017 roku w Centrum
Kreatywności w Warszawie.

1

Wykład mozna obejrzeć pod następującym linkiem:  https://www.youtube.com/watch?v=9-BTNwj6TfI
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W osiemdziesiąt
domów dookoła
świata
– warsztaty
architektoniczne
dla dzieci
Moderator:
Paweł Pedrycz,
Oddział Warszawski SARP
Wsparcie:
zespół wolontariuszy
z Towarzystwa w Przestrzeni
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EDU WARSZTAT
Warsztaty miały na celu pokazać w jak najbardziej przekonywujący sposób przykładowe zajęcia

architektoniczne przeprowadzane w szkołach. Ich uczestnikami było dwudziestu czterech uczniów
II klasy publicznej szkoły podstawowej wraz z opiekunami. Ponadto w warsztacie uczestniczyło kilkoro
nauczycieli oraz animatorów z innych szkół i placówek kulturalnych. Tematyka zajęć koncentrowała się
wokół domu – budynku archetypicznego, który jest najbardziej zakorzeniony w dziecięcej wyobraźni.
Jest to więc wstęp do świata architektury, w którym sygnalizuje się szereg zagadnień (technologicznych,
społecznych i artystycznych) możliwych do rozwinięcia w toku kompleksowego programu edukacji
architektonicznej. Warsztat pokazywał różnorodność domów budowanych przez przedstawicieli
odmiennych kultur w różnych zakątkach świata. W pierwszej kolejności poruszany był problem klimatu
i dostępnych materiałów, następnie różnorodnych potrzeb indywidualnych użytkowników.
Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnej dotyczącej podstawowych uwarunkowań
kształtujących architekturę mieszkaniową – zwłaszcza w jej tradycyjnej formie. Omówiliśmy temat
wpływu klimatu i trybu życia mieszkańców na formy ich domów.
Potem dzieci otrzymały zadanie stworzenia makiety domu inspirowanego obrazkiem
przedstawionym na wylosowanej kartce. Były to indywidualne zadania do wykonania w niewielkiej
skali. Dzieci tworzyły je z dostępnych materiałów (kartony, ołówki, flamastry, tektury, folie,
patyczki do szaszłyków, wykałaczki etc.) z pomocą prowadzących, którzy przekazywali wskazówki
merytoryczne i techniczne.
Następnie uczestnicy utworzyli trzy grupy, by wspólnie wykonać budowle o skali dziecka.
Każda z grup miała swojego stałego opiekuna (jednego z prowadzących). Na tym etapie dzieci
musiały współpracować w celu wypracowania satysfakcjonującego efektu, mając jednocześnie
w pamięci swoje indywidualne projekty, z których mogły czerpać pomysły i rozwiązania. Efektem
warsztatów było kilka dużych budowli wykonanych różnymi technikami i z użyciem różnorodnych
materiałów (bambusy łączone sznurkiem i taśmą klejącą, kartony zaginane i usztywniane, elastyczne
rury i kształtki PCV, folie malarskie i stretchowe).
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EDU REFLEKSJA

Równocześnie, mniej więcej

w połowie dziecięcych zajęć, dorośli
uczestnicy, wcześniej obserwujący lub
aktywnie biorący udział w budowaniu,
zostali zaproszeni do rozmowy na temat
odbywających się warsztatów. Dyskutowane były m.in. formuła prowadzonych
zajęć oraz jej potencjał uniwersalności
w kontekście wieku uczestników, rozpiętość tematyczna zajęć i możliwości
konstruowania spójnego programu, systemowość kontra „akcyjność” edukacji
architektonicznej, potrzebna infrastruktura
i środki, kwestia kompetencji osób prowadzących zajęcia.
Jednym z ważniejszych wniosków
było potwierdzenie konieczności angażowania w program edukacji architektonicznej praktyków lub choćby studentów
architektury, tak by przedstawiane
problemy mogły nabierać autentyczności,
zaś podczas zajęć praktycznych korzystać
z kreatywności twórców.
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I n s p i r a c j e, c z y l i
jak o edukację
przestrzenną dbają inni
oraz jak inspirować
do prowadzenia
edukacji przestrzennej
Moderatorka:
Urszula Szabłowska,
Izba Architektów RP
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EDU WARSZTAT
W warsztatach wzięli udział nauczyciele, uczniowie, animatorzy kultury oraz dwoje

artystów plastyków zajmujących się edukacją. Tematem pracy warsztatowej było zaprojektowanie
rewitalizacji wnętrz typowej szkoły podstawowej (tzw. tysiąclatki).
Uczestnicy podzieleni zostali na czteroosobowe zespoły. Każdy z nich otrzymał plan
parteru i piętra szkoły, a przed przystąpieniem do projektowania krótko omówione zostały
potrzeby i problemy jej otoczenia. Zespoły miały możliwość wyboru sposobu pracy. Można było
dyskutować i notować wnioski, opracować listę niezbędnych zmian w kolejności ich realizacji lub
od razu je rysować. Wszyscy zaczęli od dyskusji. Przeanalizowali plan, odszukując niezbędne
w schemacie funkcjonalnym i kluczowe dla działania placówki edukacyjnej miejsca: wejście główne,
salę gimnastyczną z szatniami, klasy, pokój nauczycielski, toalety i wyjście na boisko szkolne,
a następnie zastanawiali się, jakiej funkcji brakuje. Dyskusja nad tym zagadnieniem była
najważniejszą częścią warsztatów, ponieważ uruchamiała myślenie projektowe, czyli taki sposób
rozwiązywania problemów, który wychodzi od potrzeb, a dopiero potem dobiera środki i metody
użyte do rozwiązania. Tak właśnie pracują architekci – zbierają informacje o potrzebach, problemach
i możliwościach, a następnie oczekiwania klienta „ubierają w architekturę”. Dla większości uczestników takie podejście, choć wydaje się oczywiste, było nowym doświadczeniem.
Najważniejszą potrzebą, która ujawniła się podczas pracy nad projektami, była potrzeba
miejsca odpoczynku, wyciszenia i relaksu dla uczniów. Zauważono, że pomocna może być zieleń
i nietypowe meble do siedzenia. Największym problemem w zrealizowaniu tego zamierzenia
okazał się sztywny i nieprzyjazny plan szkoły, w którym nie wzięto pod uwagę potrzeby wypoczynku i rekreacji uczniów. „Koszarowy” plan szkoły nie dawał możliwości wygospodarowania odpowiedniej wielkości miejsca. Przełomem okazał się pomysł wyjścia poza plan budynku i wykonanie lekkiej
dobudowy. Dwa zespoły zaproponowały ogród na dachu dobudówki, kolejne dwa zaprojektowały
zadaszenie tylko nad częścią przestrzeni rekreacyjnej, a pozostałą jej część postanowiły urządzić
zielenią i małą architekturą.
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Wydaje się, że dzięki warsztatom uczestnicy

zrozumieli, że pomalowanie ścian na krzykliwe kolory
i zwiększenie liczby gazetek ściennych nie poprawi
warunków nauczania. Zmiany muszą być głębsze
i bardziej przemyślane pod względem potrzeb
wszystkich uczestników procesu edukacyjnego –
zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Przed realizacją
projektów budowlanych warto zaprosić konsultanta-architekta, który po dyskusji ze społecznością
szkolną wskaże możliwości, pomoże w doborze
środków i zoptymalizuje projekt finansowo.
Rewitalizacja będzie wówczas nie tylko
remontem, ale też prawdziwą odnową emocjonalnych związków ze szkołą. Będzie budować poczucie
wpływu na miejsce, gdzie przebiega ważna część
życia uczniów i nauczycieli, gdzie kształtuje się
postawy społeczne i wymagania estetyczne młodych
ludzi. Pomoc architekta nie musi polegać na wykonaniu projektu. Wystarczy, że pokieruje procesem
odkrycia potrzeb i pomoże dobrać metody do ich
spełnienia, dyscyplinując estetykę rozwiązań i ich
koszty. Szkoła powinna mieć możliwość skorzystania z takich konsultacji. To bez wątpienia pomysł do
przemyślenia w Izbie Architektów RP.
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Przestrzeń
edukacji
przestrzenią
dla innowacji

Moderatorka:
Edyta Ołdak,
Stowarzyszenie
„Z Siedzibą w Warszawie”
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EDU WARSZTAT
Podczas spotkania na konferencji prezentowałam dokumentację zdjęciową prowadzonego

przez nas projektu. Była ona pretekstem do rozmów na temat szkoły, włączania uczniów w proces
decydowania o przestrzeni. Od 2015 roku Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” prowadzi
program dla szkół „Szkoła designu – design dla szkoły”, w ramach którego młodzież wraz z całą
społecznością dokonuje zmian w przestrzeni szkolnej. Projekt jest współfinansowany przez Urząd
m.st. Warszawy i ma charakter partycypacyjny. Przez kilka lat zbierania doświadczeń wypracowaliśmy
metody na prowadzenie badań i konsultacji, które poprzedzają projektowanie konkretnych zmian.
Wieloetapowość przedsięwzięcia jest podyktowana złożonością problemu. Zmiany bowiem należy
przemyśleć pod kątem ich późniejszej funkcjonalności oraz skonsultować z każdym uczestnikiem
przestrzeni szkolnej.
Dokonywanie zmian w szkole zazwyczaj zaczynamy od spaceru badawczego. To forma oceny
przestrzeni pod kątem mocnych i słabych stron. Wykorzystujemy w tym celu samoprzylepne karteczki w dwóch kolorach. Dzięki nim opisujemy, co nam się podoba, a co nie w otaczającej przestrzeni.
Zachęcamy uczestników do innego spojrzenia na szkołę, proponujemy rodzaj gry oraz namawiamy
do demokratycznych wyborów. Młodzież ma szansę wypowiedzi na temat, który jej dotyczy.
To bardzo ważna lekcja samorządności w warszawskich szkołach. Finałem tej części procesu jest
mapa mocnych i słabych stron przestrzeni. Staramy się, aby w diagnozie nie pojawiały się same
„problemy”, ale również „niewykorzystane potencjały”. Jeśli pokażemy młodzieży, że punktem wyjścia
może być niewykorzystany potencjał, przekierujemy myślenie o przestrzeni szkolnej z kategorii
„problemu” do kategorii „niewykorzystania”.
Kolejnym etapem procesu dokonywania zmian w szkołach są konsultacje. Podczas realizacji
naszego programu zastanawialiśmy się nad formami konsultowania pomysłów dostosowanymi do
ekspresji szkolnej młodzieży. W stowarzyszeniu wypracowaliśmy ich kilka: termometry mierzenia
potencjału, kupon wydzierankowy i coś, co nazwaliśmy roboczo „parawanem emocji”. To interaktywne
metody wypowiedzi na temat proponowanych zmian. Polegają na przylepianiu kolorowych punktów
na termometry, przedzieraniu kuponu w miejscu prawidłowej odpowiedzi albo wplataniu we
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wcześniej przygotowane krosno z nawiniętą osnową paska w kolorze, który odpowiada emocji
uczestnika (zielony – jestem na „TAK”, czerwony – jestem na „NIE” itp.). Te metody nie tylko
pomagają wizualnie zilustrować nastroje uczestników, ale również – poprzez swoją interaktywność
i niesztampowość – „zapalają” młodzież do wzięcia udziału w procesie. Skrzynki pomysłów, żetony
do głosowania, ściana do wypowiedzi są przykładami takich rozwiązań, które mogą na stałe zagościć
w szkolnej przestrzeni.
Wyżej opisane etapy poprzedzają konkretną zmianę, której projekt jest przedmiotem pracy
zaproszonych ekspertów. To bardzo ważne w procesie konsultacji, żeby uświadomić uczestnikom,
że planowane zmiany należy oddać w ręce specjalistów od projektowania przestrzeni. Każda zmiana
zakłada konkretną pracę, do której warto zachęcić uczniów. Proste czynności, takie jak malowanie,
zamawianie produktów, ustawianie czy skręcanie mebli, pogłębiają poczucie współodpowiedzialności
za dokonanie tych zmian.
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Na warsztatach dzieliłam się z uczestnikami naszymi wypracowanymi

EDU REFLEKSJA

narzędziami, wspólnie projektowaliśmy też nowe metody prowadzenia
procesów partycypacyjnych w szkole. Uczestnicy spotkania żywo
komentowali scenariusze warsztatów, które udostępniamy na stronie internetowej projektu
www.dizajnwszkole.wwarszawie.org.pl/do-pobrania.html. Snuli śmiałe plany na podobne warsztaty
w swoich szkołach. Finalnie spróbowaliśmy określić najkorzystniejsze warunki, aby taki proces mógł
przynieść pożądane efekty. Te warunki to z pewnością otwartość uczniów i nauczycieli, ale i dyrekcji,
która chce mieć decydujący głos w sprawie. Warto wtedy zadbać o przyjazną atmosferę, w duchu demokracji i pola dialogu, oddać przestrzeń do rozmów i wyciągania wniosków każdemu na równych prawach.
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Laboratorium
partycypacyjnej
zmiany
przestrzennej
– od pomysłu
do wdrożenia
Moderatorki:
Paulina Kowalczyk,
Olga Napiontek,
Fundacja Civis Polonus
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EDU WARSZTAT
Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele i przedstawicielki instytucji kultury, szkół,

aktywistki lokalne. Podczas warsztatu została przedstawiona idea samorządności uczniowskiej
oraz metodologia włączania uczniów i uczennic we współdecydowanie o sprawach przestrzeni
szkolnej. Metodologia została wypracowana na potrzeby projektu „Rozprzestrzeń Szkołę”
(realizowanego od 2015 roku) i przetestowana w sześćdziesięciu dwóch szkołach (gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych) z dwunastu dzielnic Warszawy, w których uczniowie i uczennice
przeprowadzili proces od diagnozy do rozwiązania problemu dotyczącego przestrzeni szkolnej.
Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom wpływu na wygląd i funkcjonalność przestrzeni
szkolnej, tak by była ona dostosowana do ich potrzeb. W kilkudziesięciu szkołach udało się
doprowadzić do realnej zmiany tej przestrzeni, dzięki zaangażowaniu młodzieży i wsparciu różnych
osób dorosłych.
Warsztat składał się z części dyskusyjnej oraz ćwiczenia, podczas którego uczestnicy
i uczestniczki mogli przetestować wyżej wymienioną metodologię na swoim przykładzie. Spotkanie
rozpoczęliśmy od dyskusji na temat samorządności. Uczestnicy i uczestniczki uznali, że mamy z nią
do czynienia wtedy, kiedy uczniowie i uczennice uczestniczą w podejmowaniu ważnych decyzji
dotyczących szkoły. Osoby uczestniczące w warsztacie potwierdziły obserwacje organizatora
projektu: samorządy uczniowskie zajmują się głównie kwestiami związanymi z rozrywką i działalnością charytatywną. Tymczasem instytucja samorządu umożliwia działanie na wielu polach: zarządzania
szkołą, relacji rówieśniczych, procesu nauczania i uczenia się. Działania samorządu powinny być bliżej
szkolnej rzeczywistości i codziennego funkcjonowania uczniów i uczennic.
Samorząd uczniowski powinien mieć duży wpływ na to, jak wygląda przestrzeń szkolna.
Jak to zrobić? Kluczowa jest diagnoza, którą omówiliśmy w trakcie warsztatu. Bez diagnozy nie znamy
potrzeb użytkowników i użytkowniczek przestrzeni, a więc projektujemy ją bez większego namysłu.
Prowadzi to do powstawania bezużytecznych inwestycji. Diagnoza może przybierać różne formy,
np. przeprowadzenia ankiet w szkołach, debat typu world cafe, spacerów badawczych, mapowania.
Wyniki diagnozy stanowią często niepodważalny argument do przeprowadzenia zmiany.
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Ważne jest również zaangażowanie architektów, których rolą w projekcie „Rozprzestrzeń
Szkołę” było czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w powstających projektach
oraz wskazywanie, jak funkcjonalnie wykorzystać przestrzeń. Zasadniczo pieniądze na remont
nie są problemem szkół, jednak warto zadbać o to, aby uczniowie i uczennice uczyli się sami je
pozyskiwać. Przedstawiłyśmy uczestnikom i uczestniczkom kilka możliwych źródeł finansowania,
z których może korzystać młodzież, m.in. program Aktywna Warszawska Młodzież, sponsoring,
Inicjatywa Lokalna, Budżet Partycypacyjny, środki Rady Rodziców, zbiórki makulatury.
Podczas warsztatu rozmawialiśmy o konkretnych elementach przestrzeni szkolnej, które
wymagają poprawy: korytarzach, ustawieniu ławek i stołów, przestrzeni wokół szkoły, auli/sali
głównej, przestrzeni ekspresji, oznakowaniu, estetyce. Wiele uwagi poświęciliśmy trzem ostatnim
zagadnieniom. Uczestnicy i uczestniczki przyznali, że przestrzeń ekspresji w szkołach często
rozumiana jest jako tablice informacyjne na ścianach, które zarządzane są przez nauczycieli
i nauczycielki. Oznakowanie szkół często wręcz uniemożliwia odnalezienie się w przestrzeni
szkolnej osobom, które nie korzystają z niej na co dzień. Estetyka, pomimo iż jest sprawą bardzo
indywidualną, nie odpowiada na potrzeby wyciszenia i skupienia sygnalizowane przez uczniów
i uczennice. Następnie zaprezentowałyśmy dobre praktyki współdecydowania o przestrzeni
szkolnej. Szczególną uwagę przykuły te, których realizacja zakładała samodzielne przeprowadzenie
remontu przez uczniów i uczennice szkoły.
Ostatnią część warsztatu stanowiła samodzielna praca uczestników i uczestniczek – przejście
przez kolejne etapy współdecydowania o przestrzeni w instytucji, w której pracują: diagnozowanie,
debatowanie, projektowanie, zdobywanie środków finansowych, zmianę.
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Główne konkluzje, które pojawiły się podczas warsztatu:
Wszelkie planowane zmiany dotyczące przestrzeni szkolnej powinny być w pierwszej
kolejności konsultowane z jej użytkownikami.
Istnieje potrzeba kształtowania wśród uczniów i uczennic poczucia estetyki.
Każda grupa szkolna (klasa, grupa rówieśnicza) ma potrzebę zostawienia w szkole czegoś po
sobie, ale też doświadczenia sprawstwa, zmiany – dlatego młodzieży powinno się umożliwić
dokonanie choć małej zmiany w swoim otoczeniu.
Konieczne jest upowszechnianie dobrych praktyk włączania młodych ludzi w procesy
decyzyjne, tak by oni sami oraz dyrekcja szkół przekonali się, że jest to możliwe
i pożyteczne.
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Modelowa lekcja:
program Archi-przygody

Moderatorki:
Aleksandra Chrzanowska,
Narodowe Centrum Kultury,
Paulina Żak,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

24

EDU WARSZTAT
W zajęciach, które trwały półtorej godziny wzięli udział nauczyciele przedszkolni,

nauczyciele szkół podstawowych, animatorzy domów kultury, studenci architektury. Celem
spotkania była wymiana spostrzeżeń na temat edukacji architektonicznej w przedszkolach
i szkołach podstawowych oraz zaprezentowanie jednej lekcji z programu Archi-przygody
prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Proponujemy dziesięć scenariuszy zajęć przybliżających
rozumienie pojęcia architektura, możliwych do realizacji w przedszkolu. Część zajęć może być
prowadzona również w domu kultury, bibliotece czy przestrzeni publicznej. Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania
najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań
poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę
twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze „sztuką budowania”.
Główne założenia programu skupiają się wokół sensorycznego nabywania przez dzieci
świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach
zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz doceniania tradycji architektonicznych. Cele, jakie stawia przed sobą nasz program, to: rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez
poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.
Zajęcia są prowadzone przy współpracy nauczyciela przedszkolnego i studenta lub
absolwenta uczelni projektowych. Student przygotowuje się do zajęć merytorycznie
i jest specjalistą w temacie architektury, wspomaga go nauczyciel, który dysponuje wiedzą
na temat potrzeb dzieci i ich możliwości intelektualnych.
Uczestnicy warsztatów wzięli udział w modelowej lekcji na temat „Skala i proporcje”,
której celem było uświadomienie, czego dotyczą i jak należy rozumieć oba terminy.
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Uczestnicy zastanawiali się, jak poprawić przepływ informacji, by instytucje kulturalne, szkoły,

przedszkola miały łatwy dostęp do aktualności oraz wydarzeń organizowanych na terenie miasta.
Powstał pomysł platformy internetowej, w której będą zebrane informacje kontaktowe do instytucji,
muzeów oraz domów kultury. Chodzi o to, by dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, pracownicy
organizacji pozarządowych mogli się sieciować, a inni mieszkańcy Warszawy mieli łatwy dostęp
do informacji o organizowanych wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych.
Uczestnicy warsztatów wyrazili zdanie, że program Narodowego Centrum Kultury przez to,
że jest ciekawy w swojej formie, nie powinien być skierowany tylko i wyłącznie do szkół, ale także
do bibliotek i domów kultury. Oczywiście zajęcia byłyby prowadzone zgodnie z głównym założeniem
programu, który opiera się na współpracy nauczyciel – student.
Ostatnim punktem poruszonym podczas dyskusji była kwestia dostosowania programu Archi-przygód do programu nauczania w szkołach. Chodziło o zachowanie głównych założeń zajęć, ale
z tak sformułowanymi scenariuszami, by były one uzupełnieniem programu nauczania. Takie rozwiązanie miałoby na celu ułatwienie nauczycielom przeprowadzenia scenariusza w ramach zajęć lekcyjnych,
bez konieczności zwiększania liczby godzin i w taki sposób, by lekcje były zróżnicowane i urozmaicone.
Końcowym wnioskiem dyskusji był postulat podjęcia próby współpracy z Ministerstwem Edukacji,
by program nauczania przewidywał ułatwione realizowanie zewnętrznych programów edukacyjnych.

28

Więcej niż mury
– o roli otoczenia
i jego relacji
ze szkołą

Moderatorka:
Marta Tomasiak,
Pracownia Architektury Krajobrazu
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Spotkanie dotyczyło zagadnienia szeroko pojmowanego „zewnętrza” szkoły oraz budynków

kulturalno-oświatowych i przebiegła w postaci wykładu złożonego z trzech części oraz wspólnej
dyskusji wszystkich uczestników spotkania – głównie reprezentujących domy kultury i przedszkola.
W grupie byli też uczniowie szkoły podstawowej, architekci i architekci krajobrazu, a także
przedstawiciele samorządu lokalnego.
Wprowadzeniem do spotkania było zagadnienie biophilic design (projektowanie w zgodzie
z zasadą biofilii, czyli w harmonii z naturą) oraz podkreślenie, jak istotne dla rozwoju dziecka oraz
dla zachowania zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia jest regularne przebywanie
w kontakcie z przyrodą.
Na początku spotkania zwrócono uwagę na stosunkowo dużą jednorodność charakteru
placów zabaw czy przestrzeni przyszkolnych. Poza najczęściej spotykanymi przestrzeniami do
zabaw ruchowych przywołano miejsca do zabaw kreatywnych, zabaw cichych, ogrody warzywne
i ekologiczne (dydaktyczne), naturalne place zabaw wykorzystujące elementy przyrody nieożywionej
(np. kłody, kamienie), zewnętrzne klasy.
W części drugiej słuchacze przeprowadzeni zostali przez inspirujące przestrzenie zewnętrzne dedykowane dzieciom i młodzieży, które zrealizowane zostały w różnych miejscach na świecie.
Pierwszy z projektów – Ian’s Potter Children Garden z Melbourne w Australii – prezentował miejsce
całkowicie naturalne (choć zaprojektowane), rzeczywisty ogród zabaw z przestrzeniami o różnych
charakterach, tajemnymi przejściami pod konarami, miejscami do wspinania się po głazach czy zabaw
w berka między pniami gęsto posadzonych drzew. Kolejny projekt – taras i ogród przy Domu Kultury
INSPIRO w Podłężu – przywoływał przestrzeń intensywnie użytkowaną i lubianą przez dzieci,
a wykonaną stosunkowo małym nakładem finansowym i przy współudziale projektowym dzieci.
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Następnie zaprezentowano dwa projekty dedykowane różnorodnym grupom wiekowym, uwzględniającym porzeby młodzieży – Bavnehoj w Danii i plac, teren przyszkolny w Amsterdamie zaprojektowany przez rozpoznawalną na świecie pracownię Carve specjalizującą się w projektowaniu autorskich
placów zabaw. Prezentację dobrych praktyk zakończyła przestrzeń zaprojektowana przez krakowską
Pracownię k. – naturalny plac zabaw przy przedszkolu w Wieliczce.
W części trzeciej poruszono zagadnienia prawne związanie z projektowaniem i realizacją
alternatywnych przestrzeni zewnętrznych, takich jak naturalne place zabaw, ogrody warzywne etc.
Okazuje się, że nie jesteśmy skazani na mało inspirujące, przeprojektowane place zabaw z katalogu.
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Spotkanie zakończono

wspólną dyskusją. Zwracano uwagę, że istotne jest propagowanie
dobrych praktyk i nawiązywanie kontaktów między projektantami a osobami zarządzającymi
placami zabaw. Pojawił się pomysł na stworzenie publikacji i platformy prezentujących ciekawe
przykłady ze świata i z Polski, a także zawierających kontakty do doświadczonych projektantów,
którzy mogliby uczestniczyć w proponowaniu autorskich rozwiązań.
Postulowano o upublicznianie placów zabaw funkcjonujących wokół instytucji edukacji czy
kultury, zamiast inwestowania dużych środków w nowo projektowane przestrzenie. Istotnym dla
powodzenia tego pomysłu wydawało się stworzenie systemu, który pomagałby dyrektorom takich
placówek (lub jednostkom zarządzającym) finansowo, prawnie etc.
Ważną kwestią poruszaną w dyskusji było również projektowanie przestrzeni nastawionych
na różne grupy wiekowe – dzieci młodsze, starsze, młodzież, ale także osoby dorosłe czy osoby
w starszym wieku. Tak, by przestrzenie nie były w żadnym wypadku wykluczające, a wymyślane
zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
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Konkurs „Na najlepsze warszawskie przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się”
Konferencja Architektoniczna EduAkcja Warszawy połączona była

z finałem drugiej edycji konkursu „Na najlepsze warszawskie przedszkolne
i szkolne przestrzenie uczenia się” realizowanego przez Biuro Edukacji m.st.
Warszawy we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Konkurs pokazuje, jak
dużo jest pozytywnych zmian w przestrzeniach, w których mali warszawiacy
spędzają czas, a także jak dużo jest jeszcze do zrobienia. Dlatego przykłady
nagradzanych w konkursie dobrych praktyk mają być inspiracją dla innych do
przekształcania przestrzeni placówek szkolnych i przedszkolnych.

34

Laureaci II edycji konkursu:
Kategoria PRZEDSZKOLA:
Przedszkole nr 116 w Warszawie, ul. Okopowa 31
Kategoria SZKOŁY PODSTAWOWE:
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Małego Powstańca
w Warszawie, ul. J. Lewartowskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 42
z Oddziałami Integracyjnymi
im. K.I. Gałczyńskiego w Warszawie,
ul. Balkonowa 4
Szkoła Podstawowa nr 166
im. Żwirki i Wigury w Warszawie, ul. Żytnia 40
Kategorie SZKOŁY PONADPODSTAWOWE:
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 95
im. I.J. Paderewskiego w Warszawie,
ul. Lokajskiego 3
Wyróżnienia:
Przedszkole nr 343 w Warszawie,
ul. Warszawska 53
Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki”
w Warszawie, ul. J. Rosoła 10
Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41
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Ostatnia część konferencji poświęcona była jakości przestrzeni uczenia się.
Jej centralnym punktem był wykład Kirka Weisgerbera
z berlińskiej pracowni die Baupiloten,
znanej ze znakomitych realizacji obiektów szkolnych.
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Ostatnia część konferencji poświęcona

była jakości przestrzeni uczenia się.
Jej centralnym punktem był wykład
Kirka Weisgerbera z berlińskiej pracowni
die Baupiloten, znanej ze znakomitych
realizacji obiektów szkolnych.
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