POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH
UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY
DWA - DZIECIĘCA WSZECHNICA ARCHITEKTURY
Projekt DWA - Dziecięca Wszechnica Architektury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Oś III
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Projekt realizowany jest na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w latach 2018-2020.
Kierownik projektu: dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka, Kierownik Katedry Projektowania
Architektury Użyteczności Publicznej i Mieszkaniowej RAr-2
Informacje na: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Strony/dwa.aspx
Główny cel projektu: to rozwój III misji Politechniki Śląskiej Wydziału Architektury poprzez prowadzenie
edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat, zgodnie z nową podstawą programową dla
szkół podstawowych, z wykorzystaniem potencjału szkoły wyższej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu
szczegółowego POWER - podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym,
odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do nie mniej niż 240 osób – uczniów i uczennic klas IV-VIII ze szkół
podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu podstawowej
edukacji architektonicznej. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady równości szans kobiet i
mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi. Wsparciem objęta zostanie
również grupa rodziców (20 osób) dla której przeprowadzone zostanie szkolenie podnoszące ich kompetencje
wychowawcze i społeczne .
Przewidywane efekty kursu: rozbudzanie ciekawości; stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego,
społecznego rozwoju; rozwijanie analitycznego i twórczego myślenia, zainteresowań; propagowanie
innowacyjności, uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę środowiska zbudowanego i
zrównoważonego rozwoju, integracja wokół ośrodka akademickiego, rozwijanie kreatywności, innowacyjności,
przedsiębiorczości, zwiększanie kompetencji ICT. W ramach programu organizowane jest szkolenie dla
rodziców podnoszące kompetencje wychowawczo społeczne.
Zajęcia, prowadzone przez kadrę Wydziału Architektury, odbywać się będą w grupach (sekcje 8 osobowe do
ćwiczeń, zajęcia terenowe dla grup 40 –osobowych). Każdy uczestnik (uczeń) weźmie udział w co najmniej
jednym trzymiesięcznym cyklu zajęć, obejmującym:
wykład wprowadzający: 2 godz.
ćw 1: 4 godz.
ćw 2: 6 godz.
ćw 3: 6 godz.
zajęcia terenowe 8h.
Dla rodziców przewidziano szkolenie w wymiarze 2 godzin lekcyjnych wykładu w cyklu 5.
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oferta:

czas:

6 MODUŁÓW
TEMATYCZNYCH
ROZWIJAJĄCYCH
KREATYWNOŚĆ
I WYOBRAŹNIĘ
+
ZWIEDZANIE
INTERESUJĄCYCH MIEJSC

2 GODZ. – WYKŁAD
+
16 GODZ. – WARSZTATY
+
8 GODZ. - WYJAZD
TERENOWY

uczestnicy:
UCZNIOWIE SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
W WIEKU 10-15 LAT
CHCĄCY ROZWIJAĆ
KREATYWNOŚĆ I
WYOBRAŹNIĘ

rekrutacja:

moduł 3:
ZIELONA
ARCHITEKTURA

internetowa przez
stronę
www.polsl.pl/

-DZIECI TWORZĄ ZE ŚMIECI
-GRA W ZIELONE
-ZIELONO MI - ŚWIEŻE
MYŚLENIE

moduł 5:
WARSZTATY JUNIORA
I SENIORA
-ZILUSTRUJ MOJĄ
OPOWIEŚĆ
-JUNIORZY - SENIOROM
-PRZYJAZNA ARCHITEKTURA
- ARCHITEKTURA BEZ
BARIER

