TISKOVÁ ZPRÁVA
ARCHITEKTURA PRO DĚTI A UČITELE

V Brně, 3. srpna 2016 – ArtSchool I Art’s Cool ve spolupráci s International Visegrad Fund představuje
projekt Architektura pro děti a učitele s cílem šířit všeobecné povědomí o architektuře a s ním spojenou
důležitost vlivu architektury na naše okolí a přírodu. To vše pro děti v předškolním věku, žáky, učitele a
všechny aktivní občany, kteří se chtějí zapojit a přispět do již počínající revoluce ve výtvarném a
environmentálním vzdělávání.

ARCHITEKTURA PRO DĚTI A UČITELE
Architektura nejen pro architekty. Finská škola architektury pro děti a mládež Arkki nás
inspirovala k projektu, který má za cíl začít s proměnou výtvarného a environmentálního
vzdělávání dětí u nás.
Těžištěm konceptu je vzdělávat a motivovat učitele a aktivní občany k šíření všeobecného
povědomí o architektuře a s tím spojenou důležitost vlivu architektury na naše životní prostředí.
Součástí projektu je dvoudenní Workshop architektury pro učitele a Letní škola architektury pro děti. Cílem
Letní školy je podpořit děti ve využívání všech smyslů v prožívání architektury, sjednotit představivost a
inteligenci a uvědomit si propojení vlivu lidské činnosti na životní prostředí prostřednictvím architektury.
Děti se učí vnímat architekturu a její vliv na naše okolí prostřednictvím hry. Takové vzdělání přispívá k
rozvoji budoucích profesionálů, kterým záleží na svém okolí, bez ohledu na to, jaké bude jejich povolání.
Lektoři budou architekti a učitelé z ArtSchool a partneři z Visegrádské čtyřky.
Architektka Lucie Nippertová a její kolegyně Vás ve spolupráci s architektkou a učitelkou Zsuzskou Mészáros
z maďarské organizace KÉK-Hungarian Contemporary Architecture Centre uvedou během dvoudenního
Workshopu do základů architektury. Partneři projektu z Polska a Slovenska otevřou téma k diskusi
architektonického vzdělávání dětí a s tím spojeného vlivu člověka a jeho stavební činnosti na naše prostředí
z pohledu pedagogů a odborné veřejnosti. O své zkušenosti se s námi také podělí hosté, kteří stáli u zrodu
již existujících iniciativ tohoto zaměření v České republice. Součástí workshopu bude tvůrčí práce a diskuse
v menších skupinách o obsahu následující Letní školy architektury pro děti z pohledu účastníků Workshopu.
Probírat se bude také téma publikace, která vznikne na základě Workshopu a Letní školy, jako příručka
architektury nejen pro učitele. Očekávané vydání publikace je koncem září toho roku a bude k dispozici
v tištěné verzi v ArtSchool nebo on-line na webu projektu v českém i v anglickém jazyce. Oficiálním jazykem
projektu je angličtina, s ohledem na děti se ale bude mluvit také česky.
„Rádi bychom tímto projektem navázali na již existující podobně zaměřené iniciativy v České republice a
utvořili tak novou základnu těchto aktivit v Brně. Cílem není vychovávat nové architekty, cílem je zvyšovat
povědomí veřejnosti o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme, a také to, že je v silách každého
občana ovlivnit jeho podobu. Děti se ve školách běžně učí o výtvarném umění, o ekologii, o politice a
fungování naší společnosti, což je v pořádku. O domech, městech, sídlech a jejich významu pro náš život jim
však řekne jen málokterý učitel a přitom právě to nás všechny bez rozdílu obklopuje každý den,“ uvádí
architektka projektu, Lucie Nippertová.

Materiály v tiskové kvalitě naleznete v příloze emailu.
Více informací pro média: Ing.arch. Lucie Nippertová, tel. č.:+420 773400231

Projekt bude zahájen v sobotu 13. srpna 2016 ve 14.00 hodin v prostorách ArtSchool a bude probíhat až
do pátku 19. srpna. Vše bude zakončeno výstavou prací vytvořených během Letní školy architektury pro
děti. Účast na Workshopu i Letní škole je financována z International Visegrad Fund, je tedy pro veřejnost
zdarma.
Přihlášku na Workshop architektury pro učitele a Letní školu architektury pro děti naleznete na webu
projektu.
Více informací o projektu a přihlášky: www.artschool.cz/visegrad/
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