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Witamy w Programie Kształtowanie Przestrzeni! 

 
Poniżej znajduje się zestaw podstawowych informacji na temat Programu. Jeśli będziesz mieć pytania, 

zajrzyj na stronę z FAQ, skontaktuj się z Koordynatorem Okręgowym lub bezpośrednio z Organizatorem 
przez formularz kontaktowy  na stronie. Po zalogowaniu do panelu edukatora pobierz „Przewodnik 

Edukatora”, gdzie znajdziesz uszczegółowienie poniższych informacji. 
 
 
 

1. ZGŁOSZENIE 

Jeśli zgłosisz się jako EDUKATOR  
Jeśli zgłosisz się jako EDUKATOR 

 wraz z zaprzyjaźnioną Placówką edukacyjną 
 

Koordynator zaproponuje Ci poprowadzenie 
zajęć w Placówce edukacyjnej zakwalifikowanej 
do Programu w Twoim rejonie i przekaże 
kontakt do Placówki. 
 

Ta forma zgłoszenia jest bardzo wskazana. Możesz 
zaproponować udział w Programie 
zaprzyjaźnionej Placówce, szkole, do której 
uczęszczają twoje dzieci, w której uczą Twoi 
znajomi lub innej placówce, z którą masz dobry 
kontakt. 

Po przyjęciu do Bazy Edukatorów, udostępnimy 
Ci hasło do Panelu Edukatora na stronie 
ksztaltowanieprzestrzeni.pl   
 

Po przyjęciu Cię do Bazy Edukatorów 
udostępnimy Tobie hasło do Panelu Edukatora 
na stronie ksztaltowanieprzestrzeni.pl   

Jeśli w najbliższej edycji programu nie 
znajdziemy dla Ciebie Placówki do prowadzenia 
zajęć, nic straconego. Twoje zgłoszenie 
pozostaje w bazie i gdy tylko zgłosi się Placówka 
z Twojej okolicy, skontaktujemy się z Tobą. 
 
Jeśli nie chcesz czekać, możesz sam namówić 
do zgłoszenia Placówkę działającą w pobliżu 
Twojego miejsca zamieszkania - szkołę czy dom 
kultury, do których np. uczęszczają Twoje dzieci, 
dzieci znajomych czy krewnych. 

Jeśli w najbliższej edycji Programu Twoja 
zaprzyjaźniona Placówka z powodu braku 
funduszy nie zostanie zakwalifikowana, 
nic straconego. Twoje zgłoszenie pozostaje 
w bazie i gdy tylko znajdziemy środki finansowe, 
skontaktujemy się z Tobą. 
 
Jeśli nie chcesz czekać, możesz pomóc 
w pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania. 
Podpowiemy, jak zdobyć wsparcie pieniężne 
w samorządach lub innych instytucjach. 

 
Po potwierdzeniu Twojego przydziału przez Koordynatora, zaczynasz samodzielną pracę Edukatora – 
ustalasz w porozumieniu z Placówką harmonogram i przeprowadzasz zajęcia w oparciu o otrzymane 
materiały edukacyjne. 

 
2. PANEL EDUKATORA  

 

• Aktualności dotyczące programu znajdziesz na stronie www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl 

• Wszystkie bieżące, niezbędne dokumenty w tym m.in. wzory umów, porozumień, zgód RODO,  
a także scenariusze zajęć, prezentacje i karty pracy są udostępnione po zalogowaniu w Panelu 
Edukatora na stronie Programu. 

 

http://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/faq/
http://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/kontakt/
http://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/panel-edukatora/
http://www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl/
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3. FORMALNOŚCI 
 

• Przed rozpoczęciem zajęć, Fundacja Promocji Architektury podpisze z Tobą umowę 
na przeprowadzenie zajęć, a z Placówką porozumienie o współpracy.  

• Edukatorzy nie muszą mieć uprawnień pedagogicznych. 
 

4. HARMONOGRAM 
 

• Harmonogram zajęć ustalasz indywidualnie z Placówką, przy czym w semestrze zimowym zajęcia 
muszą się zakończyć do 1 grudnia, a w letnim najpóźniej równo z zakończeniem roku szkolnego.  
Jeden cykl semestralny to 5 zajęć po 1,5 godziny zegarowej. 
 

5. SCENARIUSZE I PREZENTACJE 
 

• Merytoryczną podstawą do przeprowadzenia zajęć są udostępnione materiały edukacyjne: 
scenariusze, prezentacje multimedialne i karty pracy.  

• Masz możliwość modyfikowania otrzymanych materiałów, zachowując tematykę i główne 
założenia poszczególnych zajęć. 

• Zajęcia możesz uzupełnić o własne treści i ćwiczenia powiązane z danym tematem. Możesz 
dopasować je do lokalnych uwarunkowań: nawiązać do Twojej miejscowości, otoczenia, historii. 
Prezentacje możesz skrócić lub dołożyć własne materiały. 

 
6. MATERIAŁY DODATKOWE 

 

• Dodatkowo otrzymasz dla uczniów „zestawy startowe” zawierające przybory piśmiennicze 
zapewnione przez sponsorów programu.  

• Masz możliwość zagospodarowania kwoty do 150,00 zł brutto na zakup dodatkowych 
materiałów wspomagających przeprowadzenie zajęć jak kartony czy kredki. 

 
7. ZAJĘCIA 

 

• W zajęciach powinna uczestniczyć grupa licząca minimalnie 10, a maksymalnie 15 uczniów. 
Zorganizowanie grupy i zapewnienie sali do przeprowadzenia zajęć należy do obowiązków 
placówki.  

• Podczas zajęć, zgodnie z porozumieniem z placówką, w sali powinien znajdować się nauczyciel.  

• Każdy scenariusz zawiera podejście interdyscyplinarne. Zachęcamy do rozmów z nauczycielami 
przedmiotów, w ramach których będą odbywały się warsztaty, o możliwości odniesienia 
zagadnień poruszanych w ramach programu Kształtowanie Przestrzeni do danego przedmiotu. 
W ten sposób nauczyciel może wespół z Tobą brać udział w zajęciach lub przygotować swoją 
lekcję w nawiązaniu do tematyki poruszanej na Twoich zajęciach.  

• Podczas zajęć zrób kilka zdjęć lub film dokumentujące przebieg warsztatów.  
 
8. CYKLE 
 

• Program zakłada realizację trzech cykli zajęć: A, B i C. Każdy cykl to 5 odrębnych tematów 
realizowanych w ciągu jednego semestru. Rekomendujemy, aby realizować je po kolei.  
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• Realizacja każdego cyklu wymaga podpisania odrębnej umowy z Edukatorem i porozumienia 
z Placówką. 

 
9. ANKIETA 

 

• Po zakończeniu cyklu zajęć otrzymasz link do strony, na której znajdziesz ankietę ewaluacyjną 
do wypełnienia.   

• Twoje doświadczenia i spostrzeżenia są bardzo istotne dla rozwoju programu, który cały czas 
udoskonalamy, dlatego prosimy żebyś się nimi podzielił!  
 

10. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA EDUKATORÓW 
 

• W ramach Programu Kształtowanie Przestrzeni, w miarę możliwości, organizowane są spotkania 
Edukatorów z całego kraju. Raz na semestr możemy zaprosić Cię do Warszawy do siedziby 
Krajowej Izby Architektów Polskich na szkolenie bądź podsumowanie zajęć. Organizujemy 
również galę wręczenia nagród w konkursie dla młodzieży.  

• Spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z innymi Edukatorami i bezpośredniego 
kontaktu z Koordynatorami i Organizatorami. 
 

11. WYNAGRODZENIE 
 

• Za przeprowadzenie jednego cyklu zajęć przysługuje Ci wynagrodzenie w wysokości 1000,00 zł 
brutto. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, rozliczasz się na podstawie faktury, 
w pozostałych przypadkach wystawiasz rachunek na podstawie podpisanej umowy zlecenie. 

• Koszty dojazdu do Placówki, w której prowadzisz zajęcia, nie są zwracane. 
 
12. KONKURS 

 

• Coroczny ogólnopolski konkurs dla młodzieży jest uzupełnieniem Programu. 

• W konkursie mogą startować zarówno Placówki realizujące program jak i zupełnie nowe. 
Jest to dobra okazja, aby zapoznać szkoły z program i zachęcić młodzież do aktywności. 

• Placówki, w których prowadzone są zajęcia, nie mają obowiązku uczestnictwa w konkursie. 

• Edukator może wspierać uczestników, tłumaczyć i kierować, jednak prace muszę być wykonane 
przez młodzież samodzielnie.  
 

W razie jakichkolwiek pytań nie wahaj się skontaktować z Koordynatorem lub z Organizatorami. 
 

 
Zapraszam do przyłączenia się do naszego grona Edukatorów! 

 
Anna Kulińska - koordynator krajowy  

w imieniu całego zespołu Kształtowania Przestrzeni 


