I Kongres Edukacji Architektonicznej
Zamek Tuczno 10-13.10.2018

Celem Kongresu jest stworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń
dotyczących szeroko pojętej edukacji architektonicznej, organizowanego pod egidą NIAiU, SARP
oraz NCK. Kongres zakłada spotkanie przedstawicieli różnych jednostek działających na terenie
całego kraju, zajmujących się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce,
w celu nawiązania współpracy i konfrontacji zdobytego doświadczenia.
Planujemy zaprosić architektów, dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli organizacji
zawodowych, fundacji oraz stowarzyszeń, edukatorów i animatorów, a także osoby zajmujące
się popularyzacją architektury i urbanistyki za pośrednictwem różnych mediów.
Kongres
zaplanowany
jest
jako
trzydniowe
wydarzenie
odbywające
się
w wyjątkowych okolicznościach i przestrzeni historycznej jaką jest Zamek w Tucznie.
Rozpoczniemy go panelami dyskusyjnymi, w których zaproszeni goście opowiedzą o sytuacji
edukacji architektonicznej w kraju. Zależy nam na uzyskaniu informacji na temat sposobów
i metodyki pracy, a także trudności z jakimi spotykają się na co dzień. Podczas Kongresu
planujemy przeprowadzić ankietę, na podstawie której zostanie sporządzony raport końcowy,
odnoszący się do kondycji edukacji architektonicznej w Polsce.
W trakcie Kongresu będzie możliwość wzięcia udziału w wykładach i warsztatach
dających szansę spojrzenia na temat architektury w nieoczywisty sposób.
Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Współorganizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich
Partner: Narodowe Centrum Kultury

RAMOWY PLAN I KONGRESU EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ

10.10.2018
Dzień I (środa)
- Wyjazd godz. 9:00 z Warszawy
- Otwarcie Kongresu, przedstawienie Organizatorów i Partnerów
- Wykład otwierający

11.10.2018
Dzień II (czwartek)
- Panel I: Edukacja w działaniu
- Panel II: Popularyzacja edukacji
- Panel III: Instytucja Edukuje
12.10.2018
Dzień III (piątek)
- Warsztaty cz. I
- Warsztaty cz. II
- Warsztaty cz. III

13.10.2018
Dzień IV (sobota)
- Spotkanie podsumowujące Kongres

Plan 2-go dnia Kongresu zakłada formułę prezentacyjną. Każdy z Prelegentów, który został
zaproszony do udziału w konkretnym Panelu, zostanie poproszony o 15 minutową prezentację
swojej działalności edukacyjnej na przykładzie wybranego projektu. Prosimy o uwzględnienie
w prezentacji informacji na temat trudności jakie wystąpiły podczas jego realizacji.
Każdy z Paneli zakończy dyskusja podsumowująca.
I PANEL

Edukacja w działaniu
Pierwszy panel ma na celu zaprezentowanie mniejszych podmiotów, w których chęć do
szerzenia wiedzy o architekturze i urbanistyce jest głównym przyczynkiem do dynamicznych
i prężnych działań, zarówno w małych jak i większych ośrodkach.
Podczas panelu Edukacja w działaniu pragniemy oddać głos osobom, które prowadzą edukację
architektoniczną od podstaw, prowadzą działania w przestrzeni miasta, organizują m.in.
festiwale, na których gromadzą widzów i angażują lokalne społeczności.
II PANEL

Popularyzacja edukacji
W
trakcie
drugiego
panelu
pochylimy
się
nad
tematem
rozpowszechniania
i udostępniania wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki, a także samej edukacji
architektonicznej. Zaprezentujemy dotychczasowe doświadczenie organizacji oraz osób, które
działają m.in. na polu wydawniczym i filmowym, dając narzędzia do samodzielnego pogłębiania
wiedzy.
III PANEL

Instytucja edukuje
Ostatni panel ma za zadanie zaprezentowanie dużych instytucji zajmujących się szerzeniem
wiedzy o architekturze i przestrzeni, działających na obszarze całego kraju. Możliwości
promocyjno-organizacyjne większych jednostek dają szanse na prowadzenie projektów
długofalowych o większym zasięgu. W trakcie tego panelu zastanowimy się czy w pełni
wykorzystujemy te możliwości i jak możemy wspólnie działać na rzecz edukacji
architektonicznej w Polsce.

Sprawy organizacyjne:
Organizator zapewnia transport autokarem z Warszawy do Tuczna w dniu 10.10.2018. Wyjazd
około godz. 9.00, planowany przyjazd około godz. 16.00.
Transport powrotny w dniu 13.10.2018r., planowany wyjazd około godz. 13.00, przyjazd około
godz. 20.00 do Warszawy.
Uczestnicy Kongresu mają zapewnione wyżywienie (zostały uwzględnione opcje wegetariańska
i wegańska) a także nocleg w pokojach 2-3 osobowych.

