1.

Tehniški in
kulturni dnevi

Raziskujem prostor

Kaj je notranji in kaj zunanji prostor?
Prostor je vse, kar nas obdaja. Je omejena dobrina
in vpliva na nas in naše navade. Pogovarjali se bomo
o prostoru in spoznali elemente, ki jih lahko v njem
opazujemo – kakšne barve vidimo v prostoru, kakšne
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materiale prepoznamo,
kaj za prostor pomenita
svetloba in senca, kaj v arhitekturi predstavljata ritem
in merilo ter kakšne so bile stavbe nekoč in kakšne
so danes.
Merilo v arhitekturi
Arhitekturno gubanje
Arhitekturni detektiv

šolsko leto 2022/2023
Program tehniških in kulturnih dni je strokovno zasnovani program za učence vseh razredov
osnovne šole. Program je posebej zasnovan za vsak razred in sovpada z učnim načrtom
posameznega razreda.

Kulturni in tehniški dnevi Igriva arhitektura so zasnovani z namenom, da učencem preko

izkustvenih delavnic približajo tematike arhitekture, prostora in oblikovanja, ki v naših življenjih
igrajo pomembno vlogo, ki pa se je velikokrat ne zavedamo. Program učencem privzgaja
občutek za prostor, sobivanje in vključujoče razmišljanje o prostoru, ki nas obdaja.

Kako izgleda tehniški ali kulturni dan?
1. ura - tematsko predavanje
2. do 4. ura - dve ali tri izkustvene delavnice
5. ura - refleksija, predstavitve
Prispevek za izvedbo tehniškega ali kulturnega dne:
Za 9 oddelkov ali več: 8,5 EUR + DDV/učenca
Za 6 oddelkov ali več: 9,0 EUR + DDV/učenca

2.

Kakšen je moj sanjski dom?

Dom je prostor, kjer se počutimo varne.
Spoznali bomo različne domove po svetu ter
ugotavljali, kako se med seboj razlikujejo.
Ali imamo dom samo ljudje? Govorili bomo
o različnih oblikah domov: stalnih, začasnih,
premičnih, letečih, pravljičnih … Pogovarjali
se bomo tudi o sobivanju z ostalimi prebivalci
planeta in se pozabavali z mislijo, kakšni
bodo domovi v prihodnosti.
Sestavi svoj dom
Rdeča nit hiše
Sestavimo ulico

3.

Za 1 oddelek ali individualno skupino do 27 učencev: 250,00 EUR + DDV

pa 3 % popust.

izvedbo in strošek prevoza na vašo osnovno šolo.

Na naši spletni strani si poglejte razpoložljive termine
in ne oklevajte s prijavo.
www.igrivarhitektura.org/tehniski-dnevi-za-osnovne-sole
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na
tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org.

Uvodoma bomo spoznali različne konstrukcije,
se pogovarjali o prvih konstrukcijah, ki so jih
gradili ljudje, in o prelomnih odkritjih. Govorili
bomo o različnih materialih, ki se uporabljajo
pri gradnji stavb, in o tem, da ima vsak material
svoje značilnosti. Pri delu na delavnicah se
bomo pogovarjali o pomenu trdnosti materiala
za varnost bivanja v stavbah, razmišljali pa
bomo tudi o roku trajanja različnih konstrukcij.
Leonardov most
Domišljijske hišice
Konstrukcije iz paličja

Organizacija združenih narodov je prvi ponedeljek v oktobru razglasila za Svetovni dan
ljudi do primernega bivališča. Vsako leto nas prvi ponedeljek v oktobru opominja, da ima

Arhitektura nekoč in danes
Soustvarjam trajnostni prostor

Izobraževanja
v letu 2022/2023

Skozi delo na posameznih projektih učenci spoznavajo grajeni in odprti prostor, trajnostni

prostorske pismenosti in bivanjske kulture naše družbe. V aktivni program vzgoje in

se lahko dogovorimo, da rešitev po predlogu učencev izrišemo, skupaj s starši in učenci

pa ideje uresničimo. Učencem tako ponudimo kakovosten prostor, ki so ga s svojim trudom

vzgojitelje in mentorje vabimo, da med 3. in 7. oktobrom 2022 del šolskih dejavnosti

Dan s tematiko urejanja okolice ali prostora šole
pa 3 % popust.

izvedbo in strošek prevoza.

Prispevek za izvedbo natečajnega dne:

pa najdete na naši spletni strani na spodnji povezavi.

Za 9 oddelkov ali več: 8,5 EUR + DDV/učenca

organiziramo tudi subvencionirano izobraževanje

Za 2 oddelka ali več: 9,5 EUR + DDV/učenca

Za 6 oddelkov ali več: 9,0 EUR + DDV/učenca
Za 1 oddelek ali individualno skupino do 27 učencev: 250,00 EUR + DDV

zbiramo v sistemu KATIS).

Center arhitekture Slovenije v sodelovanju z
Ministrstvom za okolje in prostor,
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
Zavodom RS za šolstvo
www.igrivarhitektura.org/vseslovenski-dan-habitata

Podrobneje bomo spoznali poklic arhitekta – kaj počne, kako
poteka njegovo šolanje, kakšno je njegovo delo. Kakšna je
razlika med delom arhitekta nekoč in danes? Spoznali in
preizkusili bomo tudi pripomočke za risanje načrtov ter se
naučili osnov risanja skice in načrta, v delavnici pa se bomo
naučili opazovati okolje in izražati svoje želje in misli, da bomo
skupaj ustvarili kvalitetnejše grajeno okolje.

Nadciklaža plastične embalaže
Prostor naredi pohištvo ali pohištvo naredi prostor?

Doživimo in izkusimo
arhitekturo

Arhitektura je povsod

Ali te prostor navdihuje?

v enem dnevu spopasti z izzivom prenove izbranega dela šole. Po predstavitvi predlogov

Cena delavnic vključuje delo strokovnega mentorja, program, ves potrebni material za

za pedagoge, ki bo v torek, 27. 9. 2022 (prijave

Oblikovalci za en dan

Kje se srečamo z oblikovanjem?

Pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture želimo približati vsem pedagoškim

Tudi letos bomo v sklopu Meseca prostora organizirali natečaj v okviru

V sklopu Vseslovenskega dneva habitata 2022

9.

razred

Z aktivnim sodelovanjem in povezovanjem z občinami, podjetji in ministrstvi kreiramo

spoznajo primere dobrih rešitev, se seznanijo s projektno nalogo in dobijo navodila, kako se

Za prijave do 25. julija 2022 vam priznamo 5 % popust, za prijave do 25. avgusta 2022

2022 – vse informacije o natečaju, prijavi in pogojih sodelovanja

Spoznali bomo vse poklice, ki se ukvarjajo
z oblikovanjem prostora. Urbanist, arhitekt
in krajinski arhitekt – ali veš, kdo je kdo?
Ugotovili bomo, da se njihovo delo velikokrat
prepleta – te zanima kako? Spoznali
se bomo tudi s pojmi, ki so pomembni
za razumevanje arhitekture in prostora.
Ogledali si bomo tudi primere dobre prakse,
nato pa se tudi sami preizkusili v vlogi
oblikovalca prostora!
Pobeg narave v mesto
Trajnostno oblikovanje prostora v mojem kraju

Učenci pri ustvarjalnem natečajnem dnevu v petih šolskih urah preko uvodnega predavanja

Imate na šoli prostor, ki bi ga želeli urediti?

Svojo šolo ali vrtec na natečaj lahko prijavite do petka, 7. oktobra

Kaj je to trajnost?

za pedagoške delavce

Natecaj: Koliko prostora potrebujem?

posvetijo tematiki letošnjega natečaja.

Trajnostna arhitektura

tematske in projektne delavnice

pomagali oblikovati in uresničiti.

Vseslovenskega dneva habitata. Osnovnošolce in vrtčevske otroke ter njihove učitelje,

8.

razred

Spoznali bomo, kaj je oblikovanje in kdo vse se z njim
ukvarja. Vprašali se bomo, kaj pomeni dobro oblikovanje,
kaj je pri njem pomembno, kako ga prepoznamo ter
zakaj sploh potrebujemo oblikovalce. Govorili bomo o
pomembnosti oblikovanja glede na človekovo merilo,
materiale, barve ter trajnost. Spoznali bomo tudi, kako
oblikovanje spreminja prostor okrog nas.

Mesto iz kock
Taktilno mesto

ustvarjalni natecajni dan za 7. - 9. razred

Nagradni ustvarjalni natečaj za vrtce in osnovne šole

6.

Gradimo mesto

Urejanje okolice
ali prostora šole

Fabiani, Plečnik, Vurnik - kdo so ti gospodje?
Spoznali bomo življenje in delo treh začetnikov slovenske
arhitekture: Maksa Fabianija, Jožeta Plečnika in Ivana
Vurnika. Poiskali bomo tudi trajnostne vidike delovanja
vseh treh arhitektov ter jih primerjali z načeli trajnostnega
oblikovanja mest in arhitekture v današnjem času. Spoznali
bomo še pojav potresa v arhitekturi – ali ste vedeli, da je bil
arhitekt Maks Fabiani tisti, ki je načrtoval obnovo Ljubljane po
potresu leta 1895?
Potres
Vurnikovo in Fabianijevo mesto
Vurnikove lučke

razred

Kako nastane mesto?

ponedeljek, 3. oktober 2022

vsakdo moč in odgovornost, da oblikuje prihodnost naših mest in naselij.

Konstrukcija – kaj je to?

Ali veš, katerih pet gradnikov sestavlja mesto?
Spoznali bomo različna mesta po svetu, njihove
značilnosti in posebnosti. Kaj je značilno za Ljubljano
in kaj za New York? Kako so mesta nastala, kako so
se razvijala in kaj je vplivalo na njihovo rast? Spoznali
bomo tudi pojem trajnostnega razvoja mest in zakaj
je to načelo tako zelo pomembno.

Cena delavnic vključuje delo strokovnega mentorja, program, ves potrebni material za

habitata, ki se praznuje že od leta 1985. Posvečen je človekovim naseljem in osnovni pravici

Konstrukcije oživijo

razred

Za prijave do 25. julija 2022 vam podarimo 5 % popust, za prijave do 25. avgusta 2022

Iz katerega drevesa je Ostržek?

Pionirji slovenske arhitekture

Spoznali bomo, zakaj so drevesa pomembna in
zakaj si moramo vsi prizadevati, da bi drevesa čim
bolje varovali. Govorili bomo o tem, zakaj je les tudi
trajnosten material, in spoznavali poklice, ki se ukvarjajo
z obdelavo lesa. Pri delavnicah se bomo pogovarjali o
pomenu uporabe lokalnega materiala in se spraševali o
prekomerni uporabi lesa ter o tem, zakaj moramo biti pri
izbiri materiala premišljeni.
Uporabni izdelek iz lesa
Lesene stolpnice
Lesni detektiv

5.

Oblikujem svoj dom

7.

razred

Les je lep

razred

razred

Za 2 oddelka ali več: 9,5 EUR + DDV/učenca

Vseslovenski
dan habitata

4.

razred

razred

Sodelujmo pri
prenovi okolice
šole!

prostorski razvoj, zgodovino arhitekturne kulturne dediščine, poklice ter pridobivajo vrline

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na
tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org.

izobraževanja otrok in mladine o prostoru in arhitekturi na območju celotne Slovenije vabimo

osveščenih, ustvarjalnih in aktivnih državljanov.

čim širši krog vzgojno-izobraževalnih zavodov in kulturnih ustanov.

Pridobivanje novih znanj

Delavnice iz priročnika MATERIAL + ROKA = IZKUŠNJA, izkustveno spoznavanje s poklici
Delavnice iz priročnika KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST,

Kdor druge uči, se vedno tudi sam kaj nauči.

spoznavanje kompetenc in želja za poklicno usmerjanje

Pedagogom ponujamo vso potrebno podporo, od izobraževanj do gradiv.
Termini za šolsko leto 22/23:

Papirnata konstrukcija, izdelava papirnatega paviljona po navdihu japonske arhitekture
Delavnice ob Tednu mobilnosti

Prijave preko
sistema KATIS

Delavnice po navdihu Plečnikove in Vurnikove arhitekture …

Izobraževanje za šole: 25. 8.–26. 8. 2023 (20 ur, 1 KT)

Vrste delavnic si lahko ogledate na naši spletni strani www.igrivarhitektura.org

Izobraževanje ob Vseslovenskem dnevu habitata 2022: 27. 9. 2022 (8 ur, 0.5 KT)

Izobraževanje za vrtce: 13. 4.–14. 4. 2023 (20 ur, 1 KT)
Izobraževanja potekajo v Ljubljani, na Rimski cesti 1,
v prostorih Centra arhitekture Slovenije.
Za več informacij o programu, poteku in izvedbi izobraževanj
obiščite našo spletno stran.

Igrivi arhitekturni sprehodi
Plečnik, Fabiani, Vurnik, Ravnikar in ostali arhitekti
V sklopu programa Igriva arhitektura pripravljamo tudi tematske igrive arhitekturne sprehode

Na naši spletni strani si poglejte razpoložljive termine
in ne oklevajte s prijavo.
www.igrivarhitektura.org/tehniski-dnevi-za-osnovne-sole

delavcem, ki lahko to vedenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot,

projekte, natečaje in cikle delavnic, ki poudarjajo pomen prostorskega opismenjevanja.

z delavnico.

www.igrivarhitektura.org/program-izobrazevanja-pedagogov

Podprite nas

Sprehode lahko izvedemo v vašem kraju, bližnji okolici ali v Ljubljani.
Prispevek: 6 EUR + DDV/učenca*

*V primeru izvedbe arhitekturnega sprehoda zunaj Ljubljane se ceni prištejejo potni stroški.

Po dogovoru lahko izobraževalni sprehod sestavimo posebej za vas in ga izvedemo v vašem

kraju ali vaši okolici. Tako učenci pod vodstvom izkušenega arhitekta že poznani prostor
spoznajo na drugačen način ter spoznajo kvalitetno arhitekturo in arhitekte, ki so v tem okolju
delovali.

“

Podarite naši organizaciji
do 1 % dohodnine.
Se zavedate pomena našega skupnega prostora
in bi radi prispevali h kakovosti bivanja v naši družbi?
V Centru arhitekture Slovenije pod eno streho skrbimo za prostorsko opismenjevanje otrok in
odraslih. To počnemo predano leto za letom in pri tem nam lahko pomagate tudi vi. Donacija
vas nič ne stane. Vsi davčni zavezanci lahko namreč do 1 odstotka odmerjene dohodnine po
želji darujete eni ali več organizacijam.

”

Hvala, ker s tem podpirate naše delovanje.
Izdajatelj: Center arhitekture Slovenije, zanj Barbara Viki Šubic, Avtorica ilustracij: Laura Bohinc, Oblikovanje: Hana Videmšek,
Fotografije: Arhiv Center arhitekture Slovenije, Lektura: Mojca Vilfan, Program Igriva arhitektura ®, Naklada: 600 kosov,
Ljubljana, junij, 2022

Kakšna je razlika
med mestom in trgom?
Na trgu so stojnice, ki prodajajo sadje
ter kakšne izdelke, sprehajajo se ljudje
in spodaj je pesek. Cesta pa je za avte,
je hrupno.

Koliko casa živi hiša?
Hiša ne živi, ampak stoji, dokler se
ne poruši.
Kakih 20 let. 200 let. Hiša živi,
dokler živijo ljudje v njej.

Ali ste vedeli,
da je bila arhitektura med
letoma 1912 in 1952 olimpijski
šport?

Prostor
ustvarjamo vsi.
Je vse, kar nas obdaja
in je omejena dobrina.

2022/2023
Poštnina plačana pri pošti
4240 Radovljica

Kje nas najdete?
FB Igriva Arhitektura – Playful Architecture

Naj nas
prostor
navdihuje!
Že 14. leto zapored
izobražujemo
o arhitekturi,
prostoru
in oblikovanju.

IG @igrivarhitektura

Pišite nam na spodnje naslove in z veseljem se vam oglasimo.

Barbara, Tina, Ana, Tanja, Nives in Tina se veselimo vaših vprašanj,
mnenj in predlogov.

Tehniški in kulturni dnevi:

tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org
Ustvarjalne delavnice in strokovna izobraževanja:
info@igrivarhitektura.org

Pridemo na vsako šolo v Sloveniji.
Preverite proste termine na naši spletni strani.
www.igrivarhitektura.org

arhitektura je program
“ Igriva
vzgoje in izobraževanja
otrok in mladine o prostoru,
arhitekturi in oblikovanju na
obmocju vse Slovenije.

”

Pišite nam na
info@igrivarhitektura.org

