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OTWARTE KRAJOBRAZY



SCHEMAT DOBREJ PRAKTYKI
LUDZIE. MIEJSCA. METODY.



KRAJOBRAZ OTWARTY =
PRZESTRZEŃ  DZIAŁAŃ  TWÓRCZYCH 

• MIEJSCE: przyjazne - w znaczeniu przestrzeni sprzyjającej 
twórczemu działaniu, wspierane zewnętrznie/instytucjonalnie 

• LUDZIE: pasjonaci w swojej dziedzinie, dzielący się wiedzą, 
otwarci na rozwój i zmiany, gotowi słuchać innych 

• METODY/ FORMY PRACY: dopasowane do wieku/ poziomu 
wiedzy, aktywizujące uczestnika - jego obie półkule; 
różnorodne, nieoceniające, oparte na bezpośrednim 
doświadczeniu środowiska fizycznego, eksperymentach z 
materiałem/formą. Odpowiednia organizacja pracy.
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ZOFIA BISIAK-BYSTRAM 
ADAM BIEŃKOWSKI 
JANUSZ BYSZEWSKI 
RADOSŁAW BAREK 
BEATA GAWRYSZEWSKA 
ALEKSANDRA JANKOWSKA 
ANNA KOMOROWSKA 
KAROL LANGIE 
ANNA MICHALAK-PAWŁOWSKA  
URSZULA MICHALSKA 
ZUZANNA MASSE-DEDA 
JOANNA ORLIK 
MARIA PARCZEWSKA 
MARIA RYCZER-KERCHER 
MAŁGORZATA ZMYSŁOWSKA 
MARZANNA GROBLEWSKA  
ANNA STĘPNIEWSKA (WRÓBEL) 
DARIUSZ ŚMIECHOWSKI 
MAREK SZTARK 
HUBERT TRAMMER 
I INNI



Wybrane centra związane z powszechną edukacją 
architektoniczną - miejsca, w których działają związani        
z Łucznicą edukatorzy architektoniczni/animatorzy
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OŚRODKI DOBRYCH PRAKTYK

Łucznica



PROGRAMY  
EDUKACJI 
ARCHITEKTO- 
NICZNEJ:  
Z ŁUCZNICY  
W POLSKĘ  
 

MŁODZI ARCHITEKCI 
ZMIAN(2004-5), 
GENIUS LOCI (2005) 
PODRÓŻE W ZAPOMNIANYM 
KRAJOBRAZIE (2007-9), 
STOP:OSIECK (2008-9), 
DIALOG Z OTOCZENIEM 
(2002-2018) I INNE… 



METODA:
PROJEKT 



OBSERWACJA, 
ZBIERANIE 
INFORMACJI O 
TERENIE

• poznanie otoczenia wszystkimi 
zmysłami  

• zbieranie artefaktów/ ‚skarbów’/analiza 
wstępna: co mówią o otoczeniu/ 
miejscu - w kontekście geograficznym/ 
historycznym/ społecznym - genius loci.  

• kadrowanie w krajobrazie/ 
szkicowanie/ zwrócenie uwagi na 
detal/ wpływ poszczególnych 
elementów na całość kompozycji 

• ludzie, wywiady/ rozmowy z 
mieszkańcami









ANALIZA, 
PORZĄDKOWANIE 
WIEDZY O TERENIE

• porządkowanie artefaktów/
materiałów z wycieczki 

• rysowanie map/ map 
mentalnych/ planów 

• dyskusja







PODSTAWY 
PROJEKTOWANIA

• poznanie zawodów 
projektowych i 
podstawowych pojęć 
architektonicznych 

• rysowanie rzutów, 
przekrojów 

• dyskusja









TESTOWANIE 
POMYSŁÓW/ 
KONSTRUOWANIE

• poznanie różnorodnych 
technik plastycznych/
materiałów i sposobów 
konstrukcji/makietowanie 

• poznanie zależności 
potrzeba-funkcja-forma 

• dyskusja/ ewaluacja







PROTOTYPOWANIE/
DEKOROWANIE

• realizacja wybranego 
elementu w rzeczywistej 
skali 

• ostateczne weryfikacja 
pomysłu 

• dyskusja/ ewaluacja/ 
poczucie sprawczości









PREZENTACJA/
WYSTAWA 

• podzielenie się efektami na 
terenie szkoły/ miasta/ 
miejscowości 

• zbudowanie sieci wsparcia 

• wymiana doświadczeń 

• ewaluacja programu 







PARK W PILAWIE - 2004



PARK W PILAWIE 2006
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matematyka nauki przyrodnicze

przed warsztatami po warsztatach

Na podstawie publikacji:  
Wpływ realizacji programu Dialog z otoczeniem  

na wybrane obszary rozwoju poznawczego uczniów 
      ze  Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum, Anna Stępniewska, 

Warszawa 2009  
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dzieci biorące udział w konkursach
dzieci nie uczestniczące w konkursach

6,3%

93,8%

BADANIA/EWALUACJA

II. po warsztatach*I. przed warsztatami

ilość uczniów osiągających najwyższe 

oceny z wybranych przedmiotów szkolnych



EFEKT PRZENIESIENIA



ABSOLWENCI PROGRAMÓW 
EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ

• Są otwartymi na świat, 
kreatywnymi ludźmi 

• Współpracują z innymi, dzielą 
się wiedzą i wprowadzają 
pozytywne zmiany do miejsc, 
w których mieszkają/ pracują 

• Kończą wyższe uczelnie            
i wydziały artystyczne t.j.: 
architektura, architektura 
wnętrz, architektura 
krajobrazu, grafika i inne.



„Wspaniale wspominam ten czas. Przede 
wszystkim dużo wiedzy, ale też zabawa i takie 
eksperymentowanie. Masa ludzi i kontaktów, 

które zostały. Te warsztaty miały na pewno 
wpływ na nasze życie.”  

– Aleksandra Lasocka, uczestniczka programów: Dialog       
z otoczeniem - PLAYCE 2006 oraz Podróże w 
zapomnianym krajobrazie (2007-9), obecnie 

absolwentka grafiki na Uniwersytecie                              
Marii Curie Skłodowskiej i edukatorka  

w Galerii Labirynt w Lublinie



„Program Dialog z otoczeniem jest przemyślanym, 
poważnym i starannym sposobem, aby edukować 
młodych ludzi o środowisku zbudowanym. Bardzo 

trudno jest obecnie ująć w podstawach 
programowych coś, czego nie ma w 

międzynarodowych standardach (TIMSS, PISA).    
Jest to krótkowzroczność: mam nadzieję, że 

mądrzejsze głowy ostatecznie zwyciężą i więcej 
będzie w programach szkolnych miejsca na 

edukację w zakresie sztuki, dizajnu, środowiska 
naturalnego i zbudowanego.” 

– prof. Howard Gardner, 
 Harvard Graduate School of Education



www.dialogzotoczeniem.blogspot.com 
www.zdrowyogrod.wordpress.com  

 https://www.facebook.com/fundacjaarchitekturaplus/  
Anna Stępniewska, Warszawa-Tuczno 2018 

http://www.dialogzotoczeniem.blogspot.com
http://www.zdrowyogrod.wordpress.com
https://www.facebook.com/fundacjaarchitekturaplus/

