
WARSZAWSKA SZKOŁA DESIGNU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

 

 

 

Dlaczego chcieliśmy zrealizować Warszawską Szkołę Designu dla dzieci                        

i młodzieży?  

 

Do Fundacji Atelier uczniowie uczęszczają bardzo długo, często jest to kilka lat. W gronie 

absolwentów Fundacji Atelier są osoby, które z małymi przerwami uczęszczały na zajęcia 

artystyczne od przedszkola do studiów. Realizując projekt chcieliśmy dać równe szanse 

wszystkim dzieciom dzięki temu, że rodzice nie musieliby wnosić opłat za zajęcia. 

Chcieliśmy także dać szansę uczestnikom uczęszczać na różne warsztaty na przestrzeni 

dwóch lat, dlatego realizując projekt zakładaliśmy, że uczestnicy zajęć w jednym roku będą 

uczęszczać na wybrany przez siebie przedmiot, ale w drugim roku projektu powinni wybrać 

inne zajęcia, poszerzające ich zainteresowania.  

 

 

Warsztaty designu eksperymentalnego 

 

W ramach projektu Warszawska Szkoła Designu dla dzieci i młodzieży oferowaliśmy 

warsztaty artystyczne o charakterze projektowym (ekodesign, design eksperymentalny, 

performance, animację poklatkową, fotografię) oraz warsztaty komputerowe (Arduino, 



modelowanie 3D, druk 3D, cyfrową obróbkę zdjęć oraz Minecraft). Większość osób 

uczęszczała na wybrane zajęcia w obrębie tego podziału. Uczestnicy, którzy wzięli udział                

w projekcie w roku szkolnym 2020/2021 i, którzy kontynuowali naukę w roku szkolnym 

2021/2022, jeśli uczęszczali na zajęcia artystyczne w pierwszym roku nauki w kolejnym 

pozostali przy warsztatach z tego obszaru. Analogicznie było z warsztatami komputerowymi.  

 

 

Kolaż uczestniczki zajęć 

 

Zapisy na warsztaty  
 

Proces edukacji w przypadku dzieci zaczyna się od rodziców. Dzieci mają swoje naturalne 

potrzeby. Rodzice, którym zależy na rozwoju dziecka poszukują ciekawych rozwiązań 

edukacyjnych. Grupę tych rodziców możemy podzielić na trzy podgrupy:  

- Pierwszą stanowią rodzice, którzy kształtują zainteresowania dziecka, zachęcają do 

udziału w zajęciach niekoniecznie związanych z zainteresowaniami, dają możliwość 

spróbowania czegoś nowego.  

- W drugiej są rodzice, którzy uważnie przyglądają się potrzebom dziecka i poszukują 

instytucji realizującej program zgodny z zainteresowaniami dziecka i odpowiedni do jego 

charakteru.  

- W trzeciej grupie znajdą się rodzice, którym uwagę na naturalne umiejętności dziecka 

zwracają osoby spoza rodziny – nauczyciele w szkole lub przedszkolu albo znajomi.  



Przy okazji projektu Warszawska Szkoła Designu dla dzieci i młodzieży dostrzegliśmy, że 

dzieci biorące udział w projekcie pochodzą z rodzin, które mają potrzebę uczestnictwa                   

w kulturze i rozumieją potrzebę edukacji twórczej. Oni aktywnie poszukują nowych 

rozwiązań edukacyjnych w obszarze kultury. Chociaż projekt był promowany w różnych 

mediach i różnymi narzędziami to właśnie dzieci aktywnych, zaangażowanych w proces 

edukacji rodziców najczęściej trafiały na zajęcia Warszawskiej Szkoły Designu dla dzieci                 

i młodzieży. Ciężko było dotrzeć do dzieci z rodzin nie zainteresowanych uczestnictwem                

w kulturze.  

W przypadku młodszych dzieci w wieku od 8 lat rodzice pozyskiwali informację                     

o projekcie z portali internetowych, w których zamieszczaliśmy informację takich jak 

waw4free.pl czy KulturalnaWarszawa, z reklam zamieszczanych w mediach 

społecznościowych (Facebook oraz Instagram), z informacji zamieszczanych w newsletterach 

Fundacji Atelier, ze strony internetowej Fundacji Atelier lub po prostu od znajomych.  

Spora część młodszych uczniów została zapisana przez rodziców, którzy szukali 

podobnych zajęć w Internecie. Tak też najczęściej trafiali do Fundacji Atelier. 

 

 

Oczekiwania rodziców 
 

Rodzice szukali zajęć dla dzieci, które rozwijały umiejętności i pasje dzieci. Zależało im 

na rozwinięciu umiejętności manualnych, kreatywności, zdobyciu nowej wiedzy z obszarów 

sztuki i designu oraz zagospodarowaniu wolnego czasu w twórczy sposób. Artyści 

prowadzący zajęcia wielokrotnie słyszeli opinie, że rodzice zauważyli zmianę, że dzieci                

w domu projektują, same z siebie realizują swoje pomysły, wiedzą co i jak to mogą zrobić. 



Większość rodziców wypełniając ankietę końcową dopisywało informację, że proszą o więcej 

zajęć.  

 

Chciałabym bardzo, bardzo podziękować za zajęcia w tym roku - Mateusz 

uczęszczał na druk 3D, który prowadziła p. Olga. Trafił w sumie przez 

przypadek, a okazało się, że to były najfajniejsze zajęcia, na które kiedykolwiek 

chodził. Nie chciał słyszeć o tym, żeby opuścić któreś ze spotkań i mimo soboty 

chętnie rano wstawał bez pomocy budzika - co nastolatkom nie zdarza się 

często ;-). 

Podziękowania od mamy uczestnika zajęć 

 

Jedna z mam uczestnika zajęć druku 3D podkreślała, że dla niej jest bardzo cenna 

swoboda jaką dziecko otrzymało w Fundacji Atelier. Według niej, miejsc, które realizują 

zajęcia komputerowe (jej syn uczęszczał na zajęcia z druku 3D) jest dużo, ale zdecydowali się 

na zajęcia w Fundacji Atelier właśnie z powodu dużej swobody twórczej jaką dzieci 

otrzymują. Na pierwszych zajęciach dzieci przedstawiały swoje potrzeby i oczekiwania, a 

wykładowcy starali się pomóc im je zrealizować – mówili jakie kroki należy zrealizować i 

dawali narzędzia do ich wykonania – wiedzę, materiały i narzędzia, dzięki którym uczestnik 

zdobywał nowe umiejętności. W ten sposób dziecko pracowało nad swoim indywidualnym 

projektem otrzymując potrzebne mu wsparcie. Było zaangażowane w projekt, bo wynikał on 

z jego indywidualnych potrzeb.   

 



 

Warsztaty druku 3D 

W przypadku zajęć z Minecrafta rodzice często pytali czy dzieci na zajęciach tylko grają. 

Prowadzący zajęcia na każde zajęcia przygotowywał dzieciom planszę  i zadania, które miały 

wykonać. Wymagało to od nich współpracy i koordynacji.  

 

 

Warsztaty Minecrafta 

Design 



Jednym z założeń projektu było uczenie dzieci zasad projektowania. Jak określić piękno? 

Jak zaprojektować przedmiot, aby był określony jako piękny? Czy są reguły, które można 

wykorzystać? I jak dając swobodę twórczą uczyć reguł? Czym jest harmonia? Czy potrzebny 

jest nam kanon?  

W naszej praktyce uczyliśmy obserwować i eksperymentować. Pozwalać dzieciom 

samym szukać odpowiedzi i je znajdować.  

 

 

Żyjąca rzeźba z przetworzonych opakowań – praca uczestnika zajęć 

 

 

 

 

Technologia  
 

Technologia jest bardzo ważna w designie i sztuce. Nowe media oddają aktualność 

świata. Są narzędziem reprezentatywnym dla współczesności. Artyści chętnie wykorzystują te 

narzędzia. Chcieliśmy zrealizować projekt, który łączyłby nowe media i podstawy dobrego 

projektowania, przekazać dzieciom wiedzę i umiejętności, które pozwolą im pełniej 

wykorzystywać ich naturalne, cyfrowe umiejętności.  

Druk 3D, programowanie, Arduino to są narzędzia i języki powszechnie wykorzystywane 

we współczesnym świecie, ale wciąż jeszcze nie są powszechnie dostępne. Jest na nie duże 



zapotrzebowanie i chcieliśmy tym oczekiwaniom rodziców wyjść naprzód. Uczyliśmy dzieci 

w jaki sposób tworzyć swoje własne projekty, jak drukować prototypy tworzonych projektów. 

Dokładnie z takich metod korzystają współcześni projektanci. Wreszcie uczyliśmy 

uczestników jak wydrukować część zamienną, zgubiony klocek, plastikowy element 

potrzebny do zabawki. To też jest propagowanie myślenia ekologicznego: naprawiać, nie 

kupować od razu nowego przedmiotu.  

 

 

Prototyp auta na warsztatach druku 3D 

 

Ekologia 

Ekologia zajmowała ważną część projektu Warszawska Szkoła Designu dla dzieci                 

i młodzieży. Myślenie ekologiczne to konieczność, której musimy uczyć dzieci. Zaczyna się 

od najprostszych rzeczy jak oszczędność, bo oszczędzanie jest ekologiczne. Od tego zaczyna 

się droga do zmniejszenia konsumpcji, a w efekcie do ograniczenia szkodliwych czynników 

środowiskowych.  

Ekologia w projekcie była reprezentowana na wielu poziomach. Od tak podstawowych 

środków jak naturalne otoczenie jako inspiracja do realizacji rzeźb, kolaży, obrazów, makiet, 

projektów. Świat zwierząt i roślin to źródło wielu wspaniałych projektów uznanych twórców.  

Wykorzystywaliśmy naturalne materiały i narzędzia do rysowania, malowania, rzeźbienia.   

Z drugiej strony wykorzystywaliśmy również odpady to tworzenia nowych przedmiotów: 

pudełka, opakowania. Dawaliśmy im drugie życie.   

Wreszcie do druku 3D wybraliśmy filament PLA, który jest biodegradowalny.  



Wreszcie chcieliśmy przekazać uczestnikom wiedzę, że przyroda jest przed nauką,                

że to z przyrody wciąż czerpiemy inspirację tak jak robili to wielcy odkrywcy – odkrywali 

świat, odkrywali prawa, które już w nim były. Tworzyli je dzięki uważnej obserwacji natury.  

 

 

Warsztaty ekodesignu  

 

Nauka  

Chcieliśmy uczestnikom projektu przekazać, że wiedza jest niezbędna w pracy 

projektanta. Chcieliśmy stworzyć zajęcia, dzięki którym dzieci i młodzież będą rozumiały,          

że sztuka, a zwłaszcza design jest pochodną innych dziedzin. Nie istnieje w oderwaniu od 

nauki, przyrody, fizyki, historii. Chcieliśmy zachęcić dzieci do interdyscyplinarnego 

korzystania z różnych środków i narzędzi, pokazać im elastyczność pracy projektanta, który 

musi być kreatywny i musi umieć szukać rozwiązań w różnych obszarach.  

 



 

Warsztaty Arduino 

 

 

Eksperyment  
 

W pracy projektanta eksperyment jest narzędziem bardzo potrzebnym. W działaniach 

plastycznych chętnie podążaliśmy tą drogą. Często podejmowaliśmy eksperymentalne 

działania na zajęciach z performansu czy designu. Zachęcaliśmy też dzieci do 

eksperymentowania z materiałami i narzędziami, poszukiwania nowych rozwiązań 

formalnych.  

 

Warsztaty performance 



 

 

 
Malowanie światłem 

 

 

 

Sztuka 
 

Tworząc ten projekt chcieliśmy nauczyć dzieci korzystać z dorobku artystów 

wcześniejszych. Zapoznać ich z twórcami i dziełami sztuki, które dobrze jest znać metodą 

najłatwiejszą do zapamiętania – stworzyć podobny obiekt w ten sposób możliwie najbardziej 

zbliżony do jego pierwowzoru.  

 



 

Warsztaty monotypii inspirowane twórczością Marii Jaremy 

 

 

Warsztaty performance inspirowane twórczością Edwarda Krasińskiego 

 

Galeria zdjęć projektu znajduje się na stronie: 

 https://www.instagram.com/warszawska_szkola_designu/ 


