Gieáda doĞwiadczeĔ

Zapraszamy na wiosenno-letnie
staże „Aedifico et Conservo”
w przedsiębiorstwach zawodowych
Trwają staże realizowane w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja
jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Zainteresowanie projektem nie słabnie, staże z sukcesem kończą kolejne grupy nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski.
W lutowym stażu wzięło udział 22 uczestników i uczestniczek. Program stażu przewidywał m.in. kontynuację prac budowlano-konserwatorskich na terenie pałacu w Guzowie
(prace pomocnicze przy remoncie więźby
dachowej). W ramach godzin przeznaczonych
na prace na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki pracowali na terenie warszawskiej kamienicy z przełomu XIX
i XX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie
(zdejmowanie niehistorycznych powłok ze
stolarki drzwiowej i okiennej, wykonywanie
odkrywek). W pracowni konserwacji drewna
Artin w Piasecznie nauczyciele i nauczycielki
wykonywali prace przy konserwacji stolarki
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drzwiowej z warszawskiej kamienicy secesyjnej (skrzydła i ościeżnice), a w pracowni sztukaterii nakładali powłoki malarskie
i złocenia na odlewy sztukatorskie. W ramach praktycznego projektowania w systemie AutoCAD uczestnicy i uczestniczki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi
realizowanymi przez przedsiębiorstwo budowlane Artin. Zostali także włączeni w przygotowywanie finansowych planów dot. inwestycji
w zabytkowych budynkach. W trakcie wizyt
studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki analizowali aktualnie realizowane projekty
konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażane koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji.
W związku z dużym zainteresowaniem
udziałem w stażach „Aedifico et Conservo”
uruchomiliśmy dodatkowe terminy – wakacyjne – z myślą o tych uczestnikach, którym
obowiązki zawodowe nie pozwalają na wzięcie
udziału w projekcie w trakcie roku szkolnego.
Przypominamy, że projekt skierowany jest do
nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół
zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych
i mechanicznych. Zapraszamy na staże
w terminach:
• MAJ (1) 2014: 5-9 i 19-23.05.2014
• MAJ (2) 2014: 12-16 i 26-30.05.2014
• LIPIEC (1) 2014: 7-16.07.2014
• LIPIEC (2) 2014: 30.06.-14-18.07.2014
• SIERPIEŃ (1) 2014: 28.07-6.08.2014
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• SIERPIEŃ (2) 2014: 5-14.08.2014
• SIERPIEŃ (3) 2014: 18-27.08.2014

mienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu
w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie
budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji
budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce
np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury
i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz
na terenie robót budowlano-konserwatorskich
(m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się
na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia
w rzeczywistych warunkach środowiska pracy,
poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie
w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal,
drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD,
rewitalizacja architektury postindustrialnej (na
przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki
terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, ka-

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane
w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891
01 62, http://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie
(śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe
podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów
podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00
(wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia
się przez całe życie”, dla którego Instytucją
Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Katarzyna Komar-Michalczyk
Fundacja Hereditas
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