


  

Program zajęć warsztatowych ARTISAN 

 

 

2 

Podziękowania 

Niniejszy program zajęć warsztatowych powstał w ramach projektu Youth Venture ARTISAN 

współfinansowanego przez program Erasmus+ w Akcji Młodzież. Otrzymany grant pozwolił 

nam opracować program edukacyjny zdobywania umiejętności w dziedzinie rzemiosła reno-

wacyjnego oraz kształcenia postaw przedsiębiorczych młodych ludzi zainteresowanych pracą 

w tej dziedzinie. Dzięki dofinansowaniu Erasmusa mogliśmy również przetestować ten pro-

gram warsztatów w niewielkiej grupie uczestników projektu z Polski, co pozwala nam teraz na 

jego prezentację szerszemu gronu edukatorów poszukujących nowych sposobów zaangażo-

wania młodych ludzi w twórcze działania łączące sztukę, rzemiosło i przedsiębiorczość. 

Dwie organizacje partnerskie projektu, Placówka Kształcenia Ustawicznego EST z Wadowic 

oraz Centro Machiavelli z Florencji, są autorami niniejszego programu zajęć, a ich wspólny 

wkład pozwolił także na jego pilotażową realizację w warsztatach renowacji przedmiotów 

drewnianych. Rezultaty tej pracy nie byłyby możliwe bez wsparcia zarówno włoskich jak i pol-

skich mistrzów rzemiosła. Korzystamy tu z okazji, by im bardzo podziękować za przekazanie 

cennej wiedzy i umiejętności młodzieży uczestniczącej w zajęciach. Doświadczenie wspólnej 

pracy warsztatowej pozwoliło nam również udoskonalić wstępną wersję niniejszego progra-

mu, z którym przystąpiliśmy do realizacji szkoleniowej części projektu. 

Bardzo dziękujemy młodym uczestnikom zajęć, którzy z entuzjazmem włączyli się w działania 

projektowe w trakcie jego dwuletniej realizacji. Stworzyliśmy razem przestrzeń wspólnej pra-

cy warsztatowej i wkroczyliśmy w nowy obszar twórczej aktywności. Niniejsza publikacja daje 

wgląd w ten proces poprzez wybór autentycznych zdjęć z naszych warsztatów. Pokazują one 

zaangażowanie z jakim wspólnie zgłębialiśmy tajniki rzemiosła renowacyjnego oraz dokumen-

tują niektóre z prac jakie podjęliśmy i rezultatów jakie osiągnęliśmy. Liczymy, że fotografie te 

są czymś więcej niż jedynie ilustrację niniejszej publikacji, że staną się inspiracją do podejmo-

wania nowych inicjatyw angażujących młodzież w twórcze działania. 

Aleksander Schejbal 

Koordynator projektu ARTISAN 

Placówka Kształcenia Ustawicznego EST   

Wadowice, sierpień 2016  
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Wprowadzenie 

Niniejszy program zajęć warsztatowych został opra-

cowany w ramach projektu Youth Venture ARTISAN 

współfinansowanego przez program Erasmus+  

w Akcji Młodzież. Projekt jest skierowany do mło-

dych osób bezrobotnych posiadających podstawowe 

kwalifikacje lub doświadczenie w pracy z drewnem  

i koncentruje się na umiejętności renowacji zabytko-

wych przedmiotów drewnianych. Program ten po-

mógł nam zaplanować i zrealizować działania dydak-

tyczne o następujących, wielopłaszczyznowych ce-

lach:  

 wzbudzić wśród młodzieży uczestniczącej w pro-

jekcie szacunek do tradycyjnego rzemiosła poprzez 

pokazanie jego wartości w przestrzeni nowocze-

sności 

 pokazać, że wachlarz umiejętności zdobytych  

w szkole oraz w toku edukacji nieformalnej i poza-

formalnej otwiera możliwości prowadzenia  

własnej działalności rzemieślniczej 

 wskazać konkretne kroki, konieczne by „wziąć 

sprawy we własne ręce”, a tym samym zaszczepić 

w uczestnikach ducha przedsiębiorczości 

 stworzyć przestrzeń wspólnej pracy i nauki uła-

twiającą zdobywanie kompetencji potrzebnych do 

odnalezienia się na rynku pracy zarówno jako pra-

cownik czy rzemieślnik prowadzący własną działal-

ność 

 wspierać inicjatywy młodych ludzi poprzez zapew-

nienie im dostępu do materiałów dydaktycznych, 

przestrzeni warsztatowej oraz pomocy w walidacji 

zdobytych umiejętności 

Program zajęć warsztatowych skupia się na konkret-

nym przedmiocie – renowacji zabytkowej stolarki – 

nie oznacza to jednak, iż jest on bezużyteczny w in-

nych obszarach pracy z młodzieżą. Wręcz przeciwnie, 

uważamy, że może on zostać wykorzystany jako mo-

del w opracowaniu programu zajęć wspierających 

młodych ludzi posiadających inne umiejętności rze-

mieślnicze w rozpoczęciu własnej działalności. Ni-

niejszy plan nie może być jednak traktowany jako 

konkretny scenariusz dla innych obszarów zasadni-

czo różniących się od inicjatywy ARTISAN. Inicjatywa 

nasza jest szczególna pod wieloma względami: jest 

realizowana w konkretnej fizycznej przestrzeni, którą 

musieliśmy zaadaptować, by stworzyć odpowiednie 

warunki uczenia się i budowania społecznych relacji; 

charakterystyki grupy i konkretnych umiejętności 

poszczególnych jej członków; a także zakresu wspar-

cia jakiego mogliśmy udzielić dysponując określony-

mi środkami, zasobami i umiejętnościami. Opraco-

wując niniejszy program zajęć musieliśmy wziąć pod 

uwagę wszystkie powyższe czynniki. Niemniej jednak 

zaproponowane tu przez nas kroki, które warto pod-

jąć by zachęcić młodych ludzi do rozpoczęcia własnej 

działalności rzemieślniczej można wykorzystać  

w tych obszarach pracy z młodzieżą, gdzie splatają 

się sztuka, rzemiosło i przedsiębiorczość. Stąd też 

nasza decyzja udostępnienia niniejszego programu 

szerszemu gronu edukatorów pracujących z młodzie-

żą. Liczymy, że program warsztatowy ARTISAN bę-

dzie przydatny w ich pracy i wykorzystywany do two-

rzenia ciekawych ścieżek edukacyjnych w dziedzinie 

tradycyjnego rzemiosła. 

 

Florencja—zabytkowa drewniana brama. Fot. Ewa Maria Romaniak Uczestnicy projektu podczas wizyty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra 
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Program obejmuje następujące moduły warsztato-

we, które zarazem stanowią zarys tematyczny niniej-

szej publikacji. 

Moduł I: Przestrzeń inicjatyw młodych ludzi 

W tym rozdziale przedstawiony został proces two-

rzenia wspólnej przestrzeni uczenia się, gdzie młodzi 

ludzie mogą razem zdobywać nowe umiejętności 

oraz przygotowywać się do prowadzenia własnej 

działalności rzemieślniczej. Rozdział opisuje poszcze-

gólne kroki tworzenia takiego środowiska przy czyn-

nym zaangażowaniu młodych uczestników, by wzbu-

dzić w nich poczucie przynależności i włączenia do 

wspólnej inicjatywy. Podjęte tu kwestie techniczne 

nie powinny przesłaniać społecznego wymiaru całe-

go przedsięwzięcia. 

Moduł II: Wartość restauracji zabytkowych przed-

miotów 

Ten moduł podejmuje próbę przełamania trudności 

jakie powstają gdy próbujemy pokazać młodym lu-

dziom wartość dziedzictwa kulturowego i potrzeby 

restauracji zabytkowych przedmiotów, które uległy 

zniszczeniu lub utraciły swój dawny blask. Młodzież 

często postrzega takie obiekty jako coś, co należy 

raczej „zezłomować” niż zachować. Przedstawiamy 

program zajęć, który pomoże intuicyjnie zrozumieć 

walor obiektów historycznych, które w wielu obsza-

rach nowoczesności przyciągają zainteresowanie, 

generują ruch turystyczny, tworzą infrastrukturę 

działalności kulturalnej, rozrywkowej czy biznesowej. 

Moduł III: Techniki renowacji przedmiotów drewnianych 

Ten moduł przedstawia dwie przykładowe ścieżki 

kształcenia dotyczące renowacji drewnianego stropu 

i drzwi. Obejmuje on wykorzystanie narzędzi, mate-

riałów i konkretnych technik pozwalających na przy-

wrócenie takim obiektom pierwotnego stanu. Zakres 

zajęć warsztatowych jest ograniczony do powyższych 

dwóch przykładów, jednak zostały one wybrane  

w taki sposób, by zapewnić wachlarz praktycznych 

umiejętności koniecznych do samodzielnego prowa-

dzenia renowacji przez młodych rzemieślników. 

Moduł IV: Sprawności przedsiębiorcy 

Pomysł inicjatywy ARTISAN jest głęboko zakorzenio-

ny w przekonaniu, iż kształcenie ducha przedsiębior-

czości musi być osadzone w praktyce – przedsiębior-

ca to ktoś, kto, podejmując ryzyko, działa w określo-

nym obszarze. Co za tym idzie, ostatni moduł jest 

poświęcony głównie temu jak wykorzystać zdobyte 

kompetencje we własnej działalności rzemieślniczej. 

Zajęcia warsztatowe ARTISAN angażują młodych 

uczestników w szereg działań wymagających własnej 

inicjatywy, są rodzajem pozaformalnego kształcenia 

opartego na zasadzie „learning by doing”. Ta szcze-

gólna forma pracy z młodzieżą nie wyklucza jednak 

możliwości skutecznej oceny kompetencji, jakie mło-

dzi ludzie mają zdobyć, tzn. efektów kształcenia osią-

gniętych przez uczestnictwo w projekcie. Zgodnie  

z tym wymogiem, każdy moduł kursu zawiera opis 

oczekiwanych efektów. Dzięki temu można określić 

kryteria i sposoby oceny zdobytych kompetencji, 

które są nieodzowną częścią każdego modułu. Jasno 

określone efekty kształcenia pozwalają na ich udoku-

mentowanie w portfolio Europass czy YouthPass, co 

ułatwi zwiększenie przejrzystości oraz walidację zdo-

bytych przez uczestników umiejętności i kompeten-

cji. 

Przygotowanie warsztatu Artisan w Wadowicach. Fot. Łukasz Putyra Villa della Petraia, Europejskie Centrum Renowacji. Fot. Kamil Pustułka 
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Moduł I: Przestrzeń inicjatyw młodych ludzi 

Program zajęć warsztatowych ARTISAN jest nową 

inicjatywą, która wymaga stworzenia od podstaw 

odpowiedniego miejsca pracy oraz środowiska 

wspólnego uczenia się. Może to być postrzegane 

zarówno jako wada jak i zaleta. Z jednej strony 

znacznie łatwiej uruchomić nowy program warszta-

towy w przestrzeni już zorganizowanej pod kątem 

pracy z młodymi ludźmi i konkretnego obszaru dzia-

łalności dydaktycznej. Z drugiej natomiast, perspek-

tywa zaangażowania młodych ludzi w projektowanie 

i tworzenie własnego środowiska jest wyjątkową 

okazją wzbudzenia w nich entuzjazmu i inicjatywy. 

Zakładane rezultaty 

Poniżej przedstawiamy oczekiwane rezultaty tego 

modułu zajęć warsztatowych: 

 Powstanie przestrzeni wspólnego uczenia się, którą 

młodzi ludzie uznają za spełniającą ich społeczne, 

estetyczne i komunikacyjne oczekiwania 

 Stworzenie warsztatu odpowiednio wyposażonego 

do renowacji przedmiotów drewnianych 

 Wykorzystanie tej przestrzeni przez uczestników do 

zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności  

w obszarze rzemiosła renowacyjnego 

Stan wyjściowy 

Na potrzeby zajęć warsztatowych ARTISAN przekazu-

jemy dwa pomieszczenia. Aby stały się one w pełni 

funkcjonalne w nowym kontekście, konieczne są pra-

ce przystosowawcze. 

 Dotychczasowe pomieszczenie biurowe należy 

przeorganizować na pokój odpowiedni do spotkań 

młodzieży i wspólnej nauki; będzie tu przydatna 

część istniejącego wyposażenia: 4 komputery, pro-

jektor, drukarka, kserokopiarka, sieć Wi-Fi, ekspres 

do kawy, czajnik 

 Jedno z pustych pomieszczeń dawnej kaflarni zo-

stanie urządzone jako warsztat renowacji drewnia-

nej stolarki, należy je wyposażyć w odpowiednie 

meble i narzędzia. 

Zajęcia warsztatowe 

Zajęcia odbywają się w obydwu pomieszczeniach, 

począwszy od względnie łatwych zadań w pokoju 

spotkań, po których następują bardziej zaawansowa-

ne, prowadzone już w warsztacie. Na wszystkich eta-

pach udział młodych uczestników jest dobrowolny,  

a wszystkie poważniejsze zadania są wykonywane  

z udziałem opiekunów, zwłaszcza w przypadkach,  

w których istotne jest fachowe wsparcie, a praca podle-

ga rygorom przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Projektowanie wspólnej przestrzeni uczenia się 

1.1 Propozycje dotyczące malowania pokoju spo-

tkań, grupowa dyskusja i samodzielne wizuali-

zacje projektów na komputerach (wybór kolo-

rów, farby, itd.) 

1.2 Planowanie umeblowania i konfiguracji wypo-

sażenia komputerowego 

1.3 Wybór projektu zaakceptowanego przez wszystkich 

2. Organizowanie pokoju spotkań 

2.1 Malowanie ścian 

2.2 Aranżacja umeblowania 

2.3 Przystosowanie wyposażenia komputerowego 

Projektowanie wspólnej przestrzeni uczenia się. Fot. Łukasz Putyra Projektowanie wspólnej przestrzeni uczenia się. Fot. Łukasz Putyra 
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3. Inauguracja wspólnej pracy 

3.1 Rejestracja na platformie projektu on-line  

i tworzenie profilów poszczególnych uczestni-

ków 

3.2 Szukanie materiałów i narzędzi do renowacji 

przedmiotów drewnianych na portalach inter-

netowych branży stolarskiej 

3.3 Bliższe poznanie się uczestników w trakcie 

omawiania powyższych kwestii 

4. Projektowanie warsztatu 

4.1 Propozycje sposobu odnowy ścian i sufitu 

warsztatu, poparte omówieniem właściwych 

technologii przy wsparciu zawodowych rze-

mieślników 

4.2 Planowanie rozstawienia umeblowania oraz 

koniecznych narzędzi i materiałów 

4.3 Wspólne ustalenie ostatecznej wersji prac  

adaptacyjnych 

5. Urządzenie warsztatu 

5.1 Czyszczenie, polerowanie i impregnacja drew-

nianego sufitu 

5.2 Fugowanie i bielenie ceglanych ścian 

5.3 Ustawianie mebli 

5.4 Rozstawianie narzędzi i materiałów na stoja-

kach w warsztacie 

6. Przygotowanie zadań renowacyjnych 

6.1 Wybór dostępnych przedmiotów drewnianych 

wymagających prac renowacyjnych 

6.2 Ustalenie odpowiednich sposobów i technik 

renowacji z rzemieślnikami wspierającymi 

przedsięwzięcie 

6.3 Ustalenie podziału obowiązków 

 

Rola opiekunów 

Ich główna rola to pobudzanie społecznego i zawo-

dowego rozwoju młodych uczestników inicjatywy. 

Jak pokazuje powyższy zarys zajęć, nadrzędnym za-

daniem jest tu  zwiększenie motywacji młodych ludzi 

poprzez ich bezpośrednie zaangażowanie w tworze-

nie wspólnej przestrzeni uczenia się i pracy warszta-

towej. To jednakże wymaga podjęcia licznych zadań, 

w których muszą oni otrzymać pomoc i wsparcie 

opiekunów. Rola opiekunów to w szczególności: 

 ocena konkretnych umiejętności uczestników, do-

konywana podczas planowania i realizacji zadań 

wraz z nimi 

 nadzór nad przestrzeganiem wspólnie uzgodnione-

go harmonogramu, podziału obowiązków, dostęp-

nością materiałów i narzędzi, itd. 

 prowadzenie zajęć, które wymagają instruktażu 

przez wzgląd na swój techniczny wymiar (np. pro-

jektowanie, malowanie, gipsowanie itd.) 

 zapewnienie wsparcia ze strony specjalistów  

w danej dziedzinie rzemiosła, które może być po-

trzebne do zrealizowania pewnych zadań (np. fu-

gowanie ścian ceglanych) 

 współdziałanie z lokalną społecznością w celu po-

zyskiwania dodatkowych funduszy i materiałów, 

potrzebnych do odpowiedniego wyposażenia 

warsztatu 

 regularne monitorowanie i ewaluacja postępu  

i jakości prac 

 

 

Projektowanie warsztatu. Fot. Łukasz Putyra Urządzanie warsztatu. Fot. Łukasz Putyra 
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Ewaluacja 

Wszystkie powyższe działania mają na celu stworze-

nie wspólnej przestrzeni uczenia się poprzez aktyw-

ne zaangażowanie młodych uczestników. Stąd też 

dokonując oceny powinno się wziąć pod uwagę za-

równo miękkie jak i twarde rezultaty. Poniżej przed-

stawiamy wybrane kryteria oceny ich realizacji. 

 

1. Uczestnicy wspólnie projektują przestrzeń ucze-

nia się przedstawiając i omawiając pomysły i propo-

zycje. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca 

Dokumentacja: notatki ze wspólnych dyskusji/

spotkań, projekty, zdjęcia 

 

2. Uczestnicy angażują się i wykorzystują swoje 

umiejętności w aranżację przestrzeni uczenia się. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca 

Dokumentacja: zdjęcia przedstawiające przebieg 

pracy, opis uwzględniający wkład poszczególnych 

uczestników 

 

3. Uczestnicy akceptują tę przestrzeń jako miejsce 

odpowiednie do spotkań i wspólnego uczenia się. 

Sposób oceny: ankieta dotycząca poglądów/

spostrzeżeń uczestników 

Dokumentacja: informacje zebrane podczas kontak-

tu bezpośredniego bądź on-line 

 

4. Pokój spotkań i warsztat są odpowiednio urzą-

dzone, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

Sposób oceny: zgodność z państwowymi normami 

dla placówek oświatowych 

Dokumentacja: wewnętrzny raport dotyczący bezpie-

czeństwa i higieny pracy 

 

5. Pokój spotkań służy uczestnikom do wspólnej 

nauki w formule blended-learning dzięki dostępno-

ści komputerów z łączem do Internetu. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca 

Dokumentacja: zdjęcia przedstawiające proces 

wspólnego uczenia się, wymiana informacji on-line 

 

6. Uczestnicy podejmują w warsztacie prace reno-

wacyjne. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca 

Dokumentacja: zdjęcia przedstawiające prace reno-

wacyjne uczestników, dokumentacja efektów ich 

pracy 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie wspólnej przestrzeni uczenia się. Fot. Łukasz Putyra Urządzanie warsztatu. Fot. Łukasz Putyra 
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Moduł II: Wartość restauracji zabytkowych przed-

miotów 

Wspólna aranżacja przestrzeni uczenia się nie jest 

celem samym w sobie, ma raczej włączyć uczestni-

ków we wspólne przedsięwzięcie, wzbudzić postawę 

zaangażowania i chęć wspólnej nauki. Przed rozpo-

częciem prac renowacyjnych konieczne jest wy-

kształcenie odpowiedniego spojrzenia na dziedzic-

two kulturowe, by dostrzec walor zabytkowych 

przedmiotów, które wymagają restauracji. Podsta-

wowym wyzwaniem jest tu trudność przekazania 

wartości takich przedmiotów młodym ludziom, któ-

rzy często postrzegają je jako coś należącego do 

przeszłości, co należy raczej usunąć, bądź pokryć 

„plastikiem”, niż przywrócić mu dawne piękno. Drugi 

moduł zajęć warsztatowych podejmuje to wyzwanie 

i ma na celu ułatwić młodzieży zrozumienie wartości 

historycznych obiektów w krajobrazie współczesno-

ści.  

Zakładane rezultaty 

W wyniku udziału w zajęciach przedstawionych  

w tym module uczestnicy powinni móc: 

 wskazać pewną liczbę drewnianych obiektów, któ-

re można uznać za dobry przykład sztuki renowacji 

 wyjaśnić ich wartość w kontekście, w jakim się 

znajdują, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki 

danego stylu renowacji 

 porównać ten styl do innych możliwych opraco-

wań/modyfikacji wybranych obiektów, które lekce-

ważą ich pierwotną wartość 

 

Stan wyjściowy 

Uczestnicy przedsięwzięcia ARTISAN różnią się pod 

względem wykształcenia i doświadczenia zawodowe-

go, niektórzy z nich mają formalne kwalifikacje  

w rzemiośle/sztuce, a niektórzy posiadają jedynie 

wykształcenie ogólne (szkoła gimnazjalna lub li-

ceum). Planując zajęcia przedstawione w tym modu-

le, należy wziąć te różnice pod uwagę i zapewnić, by 

każdy z uczestników mógł coś z nich wynieść, sto-

sownie do poziomu swoich kompetencji. Wyjściowy 

poziom wiedzy i umiejętności wygląda w zarysie na-

stępująco: 

 Podstawowa wiedza o historii i kulturze – w przy-

padku większości uczestników 

 Umiejętności projektowania graficznego zdobyte  

w drodze nieformalnej edukacji i praktyki 

 Umiejętności pracy z drewnem zdobyte poprzez 

edukację formalną w szkole zawodowej bądź po-

przez doświadczenie zawodowe 

Zajęcia warsztatowe 

Niniejsze zajęcia są zaplanowane do realizacji przez 

cały okres wdrażania projektu i angażują młodych 

ludzi w szeroki zakres działań prowadzonych we 

wspólnej przestrzeni uczenia się, podczas badania 

historycznych centrów Krakowa i Florencji oraz po-

szukiwania informacji na temat przykładowych prac 

renowacyjnych on-line. Uzupełniają one istotnie 

praktyczne zajęcia warsztatowe, by stale wzbudzać 

w uczestnikach świadomość szerszego historyczne-

go, kulturowego i estetycznego kontekstu ich pracy. 

 

Wizyta studyjna we Florencji. Fot. Olga Głuc Wizyta studyjna we Florencji. Fot. Ewa Maria Romaniak 
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1. Wyszukiwanie w sieci przykładów dobrych prak-

tyk w sztuce renowacji 

1.1 Uczestnicy stoją przed zadaniem wskazania 

przykładów prac renowacyjnych, które można 

uznać za wzór dobrej praktyki.  

1.2 Prowadzący warsztaty umieszcza modelową 

prezentację na platformie ARTISAN i zachęca 

uczestników do zaproponowania własnych 

przykładów znalezionych w Internecie. 

1.3. Wyszukiwanie zaczyna się od badania on-line 

najbliższych miast o historycznym i kulturo-

wym znaczeniu, a następnie rozszerza się na 

inne interesujące i istotne w tym kontekście 

miejsca. 

1.4 Przed opublikowaniem, linki i zdjęcia są po-

równywane i omawiane podczas spotkań  

i dyskusji. 

1.5 Materiał jest poddany edycji a następnie zo-

staje opublikowany na platformie, stwarzając 

zachętę do komentarzy i publikacji kolejnych 

przykładów. 

1.6 Pojawianie się nowych informacji na platfor-

mie dostarcza kolejnych tematów do dyskusji 

podczas praktycznych prac renowacyjnych. 

2. Wizyta studyjna w centrum historycznego miasta 

2.1 Przegląd materiałów zebranych w Internecie 

ilustrujący wybrane prace renowacyjne w da-

nym mieście jest wstępem do wizyty studyj-

nej. 

2.2 Trasa zwiedzania zostaje ustalona tak, by prze-

chodziła przez niektóre z wybranych wcześniej 

przykładowych obiektów. 

2.3 Uczestnicy odwiedzają także miejsca, gdzie 

znajdują się ciekawe przykłady prac renowa-

cyjnych nie uwzględnione podczas wyszukiwa-

nia informacji w sieci. 

2.4 Wybrane obiekty są dokumentowane w posta-

ci zdjęć/notatek przedstawiających dzieła rze-

miosła i kontekst, w jakim się znajdują. 

2.5 Uczestnicy omawiają konkretne style i techniki 

renowacji podczas zwiedzania. 

2.6 Odwiedzają również warsztat rzemieślniczy,  

w którym wykonuje się takie prace i omawiają 

swoje obserwacje z ekspertem w dziedzinie 

renowacji przedmiotów drewnianych. 

2.7 Szczególną uwagę poświęca się konkretnym 

stylom i technikom renowacji wykorzystanym 

do osiągnięcia wyników przedstawionych  

w zebranej dokumentacji. 

2.8 Uczestnicy pytają też o inne ważne praktyczne 

kwestie, które mogą ułatwić dalszą pracę 

warsztatową po powrocie z wizyty studyjnej. 

3. Wybór przedmiotów do renowacji 

3.1 Uczestnicy poszukują w swojej okolicy drew-

nianych obiektów, które utraciły swój pierwot-

ny walor przez zaniedbanie, wskutek upływu 

czasu lub uszkodzenia, lecz ich renowacja jest 

jeszcze możliwa. 

3.2 Na tym etapie uczestnicy starają się o pozyska-

nie przedmiotów, które mogą zostać wykorzy-

stane do zajęć warsztatowych. 

3.3 Wybór powinien być uzgodniony z instrukto-

rem prowadzącym zajęcia, tak aby poziom 

trudności prac odpowiadał umiejętnościom, 

jakie mogą oni zdobyć lub rozwinąć podczas 

praktycznej części zajęć w warsztacie ARTISAN. 

 

Wizyta studyjna we Florencji. Fot. Ewa Maria Romaniak Warsztaty w Wadowicach. Fot. Łukasz Putyra 
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3.4 Po wstępnej selekcji następują praktyczne 

przygotowania, a więc pozyskanie odpowied-

nich przedmiotów do renowacji, zapewnienie 

dostępności narzędzi i materiałów w warszta-

cie ARTISAN, itd. 

4  Planowanie warsztatowych prac renowacyjnych 

4.1 Uczestnicy omawiają wartość wybranych 

obiektów w kontekście w jakim się znajdują, 

lub w jakim mają zostać umieszczone. 

4.2 Decydują wspólnie z instruktorem jakie począt-

kowe zadania należy wykonać w warsztacie. 

4.3 Przeglądają zebrane wcześniej przykładowe 

prace, żeby ocenić jaki styl i techniki renowacji 

można w danym przypadku zastosować. 

4.4 Dla każdego przypadku uzgadnia się właściwy 

sposób działania, by zapewnić odpowiednią 

estetyczną i techniczną wartość wyników. 

4.5 Uczestnicy, przy wsparciu prowadzącego, dzie-

lą się zadaniami i rolami, biorąc pod uwagę 

własne umiejętności i kompetencje. 

Rola opiekunów 

Ten moduł obejmuje kilka powiązanych ze sobą ob-

szarów tematycznych: pojawiają się tu elementy 

edukacji historycznej/kulturowej, kwestie z dziedziny 

estetyki oraz podstawowe zagadnienia stylistyki  

i technik renowacji zabytkowych przedmiotów drew-

nianych. Żeby zapewnić uczestnikom odpowiednie 

wsparcie w trakcie zajęć warsztatowych, osoby pro-

wadzące zajęcia muszą posiadać odpowiedni poziom 

wiedzy w wyżej wymienionych obszarach oraz być  

w stanie zaangażować specjalistów biegłych w sztuce 

renowacji. Co za tym idzie, ich zadania mają charak-

ter wielopłaszczyznowy i obejmują: 

 pomoc w dostosowaniu poziomu i tematyki  

warsztatów do wyjściowego poziomu wiedzy i na-

stawienia uczestników, ponieważ wyznaczenie ce-

lów znacznie wykraczających poza ich umiejętności 

lub dalekich od ich zainteresowań podważyłoby 

sens inicjatywy ARTISAN 

 zaplanowanie zajęć w taki sposób, by wystarczają-

co dużo czasu poświęcić na wprowadzenie w dzie-

dzictwo kulturowe regionu, z którego pochodzą 

uczestnicy oraz jego szerszy europejski kontekst 

 zorganizowanie zajęć, zarówno poszukiwań infor-

macji w sieci jak i wizyt studyjnych, w taki sposób, 

by stworzyć możliwości uczenia się wszystkim 

uczestnikom, biorąc pod uwagę ich zainteresowa-

nia i umiejętności 

 prowadzenie zajęć, zwłaszcza plenerowych, gdzie 

potrzebna będzie pewna pomoc w wyborze miejsc 

i warsztatów, które warto odwiedzić, dokumento-

waniu znalezisk, tłumaczeniu (w wypadku wyjazdu 

zagranicznego), itd. 

 zaangażowanie specjalistów w dziedzinie renowa-

cji przedmiotów drewnianych, którzy będą mogli 

wesprzeć uczestników w pracy warsztatowej 

 prowadzenie obserwacji uczestniczącej wszystkich 

zajęć jako najbardziej odpowiedniego sposobu mo-

nitorowania i oceniania kompetencji i umiejętności 

zdobywanych w ramach edukacji nieformalnej 

 dokumentowanie obserwacji i informacji zwrot-

nych od młodzieży, by zachować dane, które po-

mogą udoskonalić program zajęć ARTISAN i ułatwić 

tworzenia nowych programów edukacyjnych o po-

dobnym charakterze  

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty w Wadowicach. Fot. Łukasz Putyra 
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Ewaluacja 

Wszystkie powyższe zajęcia mają na celu rozwinięcie 

u uczestników świadomości kulturowego dziedzic-

twa i wrażliwości na kwestie estetyczne, niezbędne 

do podjęcia zleceń renowacji. Dlatego też dokonanie 

oceny wyników kształcenia w tym module jest szcze-

gólnie trudne, ponieważ dotyczy raczej postaw i po-

glądów niż konkretnej wiedzy i umiejętności. Poniżej 

przedstawiono kryteria, które mają ułatwić dokona-

nie oceny całego procesu. 

1. Uczestnicy biorą udział w poszukiwaniu przykła-

dów renowacji drewnianych obiektów w swojej 

okolicy. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca 

Dokumentacja: opis zaangażowania uczestników  

w poszukiwania on-line i w plenerze 

 

2. Uczestnicy potrafią poprzeć argumentami swoją 

ocenę estetycznej i kulturowej wartości wybranych 

obiektów, biorąc pod uwagę kontekst, w jakim się 

znajdują. 

Sposób oceny: badanie poglądów i spostrzeżeń uczestników 

Dokumentacja: notatki z dyskusji, komentarze na 

platformie projektu 

 

3. Uczestnicy potrafią wskazać „dobre” przykłady 

renowacji przedmiotów drewnianych pod wzglę-

dem poszanowania ich pierwotnej wartości. 

Sposób oceny: badanie poglądów i spostrzeżeń 

uczestników 

Dokumentacja: notatki z dyskusji, komentarze na 

platformie projektu 

 

4. Uczestnicy potrafią wskazać przykłady renowacji 

“złej” z powodu braku poszanowania pierwotnej 

wartości obiektu lub jego kontekstu. 

Sposób oceny: badanie poglądów i spostrzeżeń 

uczestników 

Dokumentacja: notatki z dyskusji, komentarze na 

platformie projektu 

 

5. Wspólnie zebrane przykłady prac renowacyjnych 

są wykorzystywane przez uczestników jako punkt 

odniesienia w ich własnej pracy warsztatowej. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca 

Dokumentacja: zdjęcia prac renowacyjnych w warsz-

tacie i ich efektów końcowych 

 

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty w Wadowicach. Fot. Łukasz Putyra 
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Moduł III: Techniki renowacji przedmiotów drew-

nianych 

Ten moduł składa się z części teoretycznej i praktycz-

nej, które wpływają na wybór odpowiednich metod 

pracy z młodzieżą. Części te łączą się ze sobą podczas 

zajęć, by zapewnić atrakcyjną formę nauki, mocno 

osadzoną w kontekście konkretnych zadań warszta-

towych. Uczestnicy stoją przed zadaniem wykonania 

renowacji wybranych przedmiotów drewnianych, co 

pozwoli na poznanie nowych technik i udoskonalenie 

zdobytych już wcześniej umiejętności oraz ułatwi 

podjęcie własnej inicjatywy w obszarze rzemiosła 

renowacyjnego. Aby osiągnąć te cele, moduł obej-

muje następującą tematykę: 

 wprowadzenie uczestników w zagadnienie obróbki 

drewna, jego struktury i właściwości w zakresie 

uzupełniającym już posiadaną wiedzę i umiejętno-

ści 

 przegląd głównych narzędzi i materiałów, które 

zostaną wykorzystane w pracach warsztatowych 

 dwie ścieżki kształcenia dotyczące renowacji drew-

nianego sufitu i drzwi 

Zakładane rezultaty 

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy poznają: 

 właściwości materiałowe przedmiotów drewnia-

nych 

 główne narzędzia wykorzystywane w renowacji 

drewnianego rękodzieła 

 podstawowe techniki renowacji przedmiotów 

drewnianych 

 główne etapy interwencji renowacyjnych,  

np. czyszczenie, malowanie, wykańczanie, lakiero-

wanie 

 sposób i kolejność prowadzenia odpowiednich 

działań w zależności od rodzaju przedmiotu i stanu 

jego zachowania 

Stan wyjściowy 

Warsztaty są adresowane do osób zainteresowanych 

zdobywaniem lub poszerzaniem wiedzy i umiejętno-

ści potrzebnych w sztuce renowacji przedmiotów 

drewnianych w stopniu umożliwiającym podjęcie 

działalności rzemieślniczej w tym obszarze. Warunki 

wstępne uczestnictwa w tym module zajęć warszta-

towym to: 

 motywacja do pracy w sektorze renowacji stolarki 

drewnianej 

 zdolności manualne i precyzja 

 podstawowe umiejętności posługiwania się narzę-

dziami stolarskimi i materiałami 

 gotowość na ciągłe poznawanie nowych technik 

pracy i materiałów 

 cierpliwość i zdolność do samodzielnej pracy  

na własnym stanowisku 

Zajęcia warsztatowe 

Zajęcia w tym module mają na celu zapoznać uczest-

ników z podstawami renowacji przedmiotów drew-

nianych, praktycznie przedstawić zestaw technik re-

nowacyjnych w trakcie prac warsztatowych na  

autentycznych przedmiotach wymagających odnowy 

oraz pokazać wagę tych umiejętności dla rozpoczęcia 

własnej kariery rzemieślniczej. 

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra 
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1. Zasady współczesnej renowacji obiektów o histo-

rycznej i kulturowej wartości 

1.1 Wprowadzone zostają i omówione następujące 

kluczowe pojęcia: konserwacja, rekonstrukcja, 

renowacja i restauracja. 

1.2 Uczestnicy zapoznają się z przykładami konser-

wacji, skupiając się na sposobach ochrony za-

bytkowych przedmiotów drewnianych przed 

wpływem czynników zewnętrznych. 

1.3 Następnie przechodzą do przykładów rekon-

strukcji, której celem jest odtworzenie części 

fizycznej struktury danego obiektu bez zmie-

niania w jakikolwiek sposób jego kształtu lub 

artystycznego obrazu. 

1.4 Specyfika renowacji zostaje zaprezentowana 

na przykładzie drewnianych obiektów nie na-

rzucających konkretnego rodzaju wykończenia, 

które może być swobodnie kształtowane zależ-

nie od kontekstu. 

1.5 Charakter restauracji zostaje przedstawiony  

w odniesieniu do powyższych działań na przy-

kładzie drewnianego obiektu o historycznej  

i artystycznej wartości, któremu przywrócono 

pierwotny wygląd pod względem konstrukcji  

i sposobu wykończenia. 

1.6 Rozpatrzenie powyższych przypadków pozwala 

uczestnikom uchwycić różnice pomiędzy tymi 

formami interwencji i dokonać wyboru właści-

wego sposobu działania w danym wypadku. 

1.7. W rezultacie zwiększa się świadomość właści-

wego sposobu podejścia do interwencji na 

obiektach o historycznej i kulturowej wartości, 

co jest konieczne przed przystąpieniem do  

jakichkolwiek prac ingerujących w ich substan-

cję i wygląd. 

2. Wprowadzenie do zagadnień związanych z obrób-

ką i technologią drewna 

2.1 Przed zapoznaniem się z poszczególnymi tech-

nikami renowacji przedmiotów drewnianych 

uczestniczy muszą zdobyć lub ugruntować 

podstawową wiedzę o materiale, na którym 

będą pracować. 

2.2 W pierwszej kolejności omówiona zostaje 

struktura, budowa oraz procesy starzenia się, 

deformacji i techniczne właściwości drewna. 

2.3 Następnie omawia się różne typy drewna, by 

wskazać najlepszy sposób ich wykorzystania  

w celu uniknięcia błędów w dobieraniu mate-

riału do uzupełnień ubytków w przedmiotach 

poddanych renowacji. 

2.4 Na przykładzie różnych typów drewna przed-

stawia się różnice w stabilności, twardości, 

plastyczności i łatwości w obróbce. 

2.5 Szczególną uwagę poświęca się następującym 

typom drewna, z którymi uczestnicy będą mie-

li największą styczność w pracy warsztatowej, 

są to: sosna, dąb i orzech, a więc zarówno 

przykłady twardego jak i miękkiego drewna. 

2.6 W końcowej części modułu uczestnicy zapo-

znają się z dodatkowymi źródłami informacji, 

publikowanymi w Internecie lub formie książ-

kowej, które ułatwią poszerzanie zdobytej już 

wiedzy. 

3. Główne narzędzia i materiały 

3.1 Uczestnicy zapoznają się z narzędziami  

i materiałami powszechnie używanymi w pra-

cowni renowacji drewna. 

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra 
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3.2 Sposób prezentacji przebiega następująco: 

opis materiału, „przepis” na przygotowanie 

produktu, opis technik nakładania danych ma-

teriałów ze szczególnym uwzględnieniem po-

tencjalnie toksycznych substancji w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3 Prezentacja obejmuje materiały do usuwania 

starych powłok, czyszczenia drewna, likwidacji 

szkodników, klejenia, wypełniania, polerowa-

nia, malowania i wykończenia. 

3.4 Prezentacja głównych narzędzi obejmuje opis 

każdego z narzędzi, techniki ostrzenia krawę-

dzi tnących narzędzi stolarskich, techniki wła-

ściwego wykorzystania i bezpiecznego używa-

nia narzędzi. 

3.5 Główne prezentowane narzędzia to: szpachle 

miękkie i twarde do spoinowania i usuwania 

farby, nagrzewnica do zdejmowania farby, 

różne rodzaje pił, obrabiarek, skrawarek i szli-

fierek (elektrycznych i ręcznych). 

3.6 Treść powyższych prezentacji jest przystoso-

wana do poziomu wiedzy uczestników i skupia 

się na materiałach i narzędziach wykorzysty-

wanych w pracowni renowacyjnej. 

4. Renowacja drewnianego sufitu 

4.1 Jest to pierwsza ścieżka zajęć warsztatowych 

pozwalająca na ugruntowanie w praktyce 

przedstawionej wcześniej wiedzy. 

4.2 Rozpoczyna się ona od oceny stanu zniszczenia 

sufitu, który ma zostać poddany renowacji 

oraz określenia działań koniecznych do przy-

wrócenia mu dawnego stanu. 

4.3 Usuwanie starych powłok malarskich i czysz-

czenia powierzchni: w zależności od zabiegów 

jakim wcześniej poddano sufit, stosuje się od-

powiednią technikę lub połączenie technik 

(nagrzewnica, środek chemiczny, mydło, itd.). 

4.4 Ochrona przed kornikami: zastosowanie che-

mikaliów przeciw kornikom (poprzez wstrzyk-

nięcie lub wykorzystanie pędzla do pokrycia 

większej powierzchni). 

4.5 Techniczna rekonstrukcja brakujących elemen-

tów: wymiana uszkodzonych części przy użyciu 

zgodnych materiałów (łączenie, klejenie). 

4.6 Spoinowanie i szlifowanie: wypełnianie ubyt-

ków i pęknięć w drewnie szpachlą, następnie 

szlifowanie/polerowanie całej powierzchni  

(o ile to konieczne). 

4.7 Bejcowanie uzupełnionych elementów sufitu 

by dopasować je do koloru całości (cała po-

wierzchnia może wymagać bejcowania). 

5. Renowacja drewnianych drzwi 

5.1 Druga ścieżka kształcenia rozpoczyna się od 

oceny stanu zniszczenia drzwi, które mają zo-

stać poddane renowacji oraz określenia dzia-

łań koniecznych do przywrócenia im dawnego 

stanu. 

5.2 Zdejmowanie powłok i czyszczenie powierzch-

ni: w zależności od zabiegów, jakim wcześniej 

poddano drzwi, stosuje się odpowiednią tech-

nikę lub ich połączenie (opalarka, środek che-

miczny, mechaniczne zdejmowanie powłok 

itd.). 

5.3 Ochrona przed kornikami: zastosowanie che-

mikaliów przeciw kornikom (wstrzyknięcie lub 

nałożenie środka na całą powierzchnię przy 

pomocy pędzla). 

 

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty w Wadowicach. Fot. Łukasz Putyra 



  

Program zajęć warsztatowych ARTISAN 

 

 

16 

5.4 Techniczna rekonstrukcja brakujących elemen-

tów: wymiana zniszczonych części przy użyciu 

zgodnych materiałów (łączenie, klejenie). 

5.5 Wzmocnienie konstrukcji: szczególnie ważne jeśli 

futryna uległa deformacji lub przesunięciu i musi 

zostać ponownie odpowiednio osadzona. 

5.6 Spoinowanie i szlifowanie: wypełnianie ubyt-

ków i pęknięć w drewnie szpachlą, następnie 

szlifowanie/polerowanie całej powierzchni, 

jeśli to konieczne. 

5.7 Wykończenie: zastosowanie wodnych lub alko-

holowych barwników, by nadać kolor zrekon-

struowanym częściom drzwi oraz lakierowanie 

lub woskowanie całości; w zależności od pier-

wotnego projektu konieczne może być malo-

wanie drzwi emalią o odpowiednio dobranym 

kolorze.  

 

Rola opiekunów 

Tematyka tego modułu to konkretne, techniczne 

kwestie związane z renowacją drewnianych przed-

miotów. Stąd konieczne jest włączenie do współpra-

cy instruktorów – ekspertów w dziedzinie renowacji 

zabytkowej stolarki. Zadanie opiekunów jest tu po-

mocnicze, zmierza do zapewnienia odpowiednich 

warunków w trakcie zajęć warsztatowych, a także 

odpowiedniej atmosfery w trakcie procesu wspólne-

go uczenia się podczas całego cyklu zajęć, którego 

cele wykraczają poza szkolenie zawodowe. Rolą 

opiekunów jest więc: 

 wybór wykwalifikowanych instruktorów, rozumie-

jących specyfikę środowiska nieformalnej edukacji 

i dynamikę pozaszkolnej pracy grupowej 

 dostosowania poziomu, zakresu i harmonogramu 

zajęć tak, by odpowiadały one zainteresowaniom, 

motywacji i dyspozycyjności młodych ludzi 

 zaplanowanie zajęć w taki sposób, by ich zakres 

obejmował umiejętności, które ułatwią uczestni-

kom wkroczenie na ścieżkę kariery zawodowej  

w dziedzinie stolarstwa renowacyjnego 

 pomoc w prowadzeniu zajęć tak, by równowaga 

między szkoleniem, pracą zespołową i wspólnie 

spędzanym czasem wolnym została zachowana 

 prowadzenia obserwacji uczestniczącej wszystkich 

zajęć, jako najbardziej odpowiedniego sposobu 

monitorowania i oceniania procesu zdobywania 

kompetencji i umiejętności w kontekście edukacji 

nieformalnej 

 dokumentowanie obserwacji i informacji zwrot-

nych od młodzieży, by zachować dane, które po-

mogą udoskonalić program zajęć i ułatwić tworze-

nia nowych programów edukacyjnych o podobnym 

charakterze 

Kluczowym elementem całego programu jest tygo-

dniowy kurs w renomowanym warsztacie konserwa-

torskim. Jego celem jest gruntowne zrealizowanie 

pierwszych trzech bloków zajęć przedstawionych 

powyżej, a tym samym przygotowanie uczestników 

do samodzielnego wykonania dwóch konkretnych 

zadań renowacyjnych: renowacji drewnianego sufitu 

i drzwi podczas warsztatów organizowanych już  

w pracowni stolarskiej stworzonej wspólnie w ra-

mach inicjatywy ARTISAN. Na realizację obydwu blo-

ków zajęć warsztatowych poświęci się planowo oko-

ło osiemdziesiąt godzin.  

Warsztaty w Wadowicach. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra 
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Ewaluacja 

Podstawą oceny rezultatów kształcenia w tym mo-

dule jest poziom zaangażowania uczestników w rea-

lizację zadań warsztatowych, które wymagają od 

nich osiągnięcia konkretnych wyników, podlegają-

cych obiektywnej ocenie. Oceny postępów każdego  

z uczestników należy dokonać osobno, biorąc pod 

uwagę jego początkowe umiejętności i zaangażowa-

nie we wspólną naukę i pracę. Poniższe kryteria  

ułatwią ewaluację osiągniętych wyników. 

 

1. Uczestnicy przyswajają sobie wiedzę dotyczącą 

zasad współczesnej renowacji przedmiotów drew-

nianych. 

Sposób oceny: badanie opinii/spostrzeżeń uczestników 

Dokumentacja: notatki z dyskusji, komentarze na 

platformie projektu 

 

2. Uczestnicy poznają cechy i właściwości różnych 

typów drewna. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca praktycz-

nych zajęć renowacyjnych wymagających doboru 

odpowiedniego materiału 

Dokumentacja: zdjęcia prac renowacyjnych i ich efektów 

 

3. Uczestnicy w sposób właściwy, z poszanowaniem 

zasad bezpieczeństwa, posługują się narzędziami 

wykorzystywanymi w renowacji przedmiotów 

drewnianych. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca praktycz-

nych zajęć warsztatowych 

Dokumentacja: zdjęcia pokazujące sposób prowadzenia prac 

 

4. Uczestnicy dokonują renowacji drewnianego sufi-

tu praktycznie stosując zdobytą wiedzę i umiejętno-

ści na wszystkich etapach prac. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca podczas 

prac renowacyjnych 

Dokumentacja: zdjęcia prac w toku oraz ich efektów 

 

5. Uczestnicy dokonują renowacji drewnianych 

drzwi praktycznie stosując zdobytą wiedzę i umie-

jętności na wszystkich etapach prac. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca podczas 

prac renowacyjnych 

Dokumentacja: zdjęcia prac w toku oraz ich efektów  

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty w Wadowicach. Fot. Łukasz Putyra 
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Moduł IV: Sprawności przedsiębiorcy 

Końcowy moduł ma na celu zachęcić uczestników do 

podjęcia własnej, samodzielnej działalności rzemieśl-

niczej. Przedsiębiorczość rozumie się tu jako umiejęt-

ność przyjęcia aktywnego nastawienia do życia i pra-

cy, wyznaczenia własnego kierunku działań z pożyt-

kiem dla siebie i lokalnej społeczności. Ten moduł 

kursu przedstawia pokrótce sposoby wykorzystania 

zdobytych kompetencji w inicjatywach przedsiębior-

czych. Liczymy, że ułatwią one młodym ludziom zro-

zumienie potencjału czynnego, odważnego podejścia 

do życia i kariery zawodowej. 

 

Zakładane rezultaty 

W wyniku udziału w tym bloku zajęć uczestnicy po-

winni potrafić: 

 ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje, jakie 

zdobyli w toku formalnej i nieformalnej edukacji 

pod kątem ich przydatności na rynku pracy 

 wykorzystać początkowe doświadczenie zdobyte  

w trakcie praktyki warsztatowej w planowaniu 

własnej kariery 

 podjąć inicjatywę, która otworzy im drogę do pra-

cy w sektorze usług renowacyjnych, czy to w for-

mie własnej działalności gospodarczej czy też za-

trudnienia 

 

 

 

 

Stan wyjściowy 

Uczestnicy reprezentują różny poziom umiejętności 

przedsiębiorczych. Biorąc pod uwagę charakter ini-

cjatywy ARTISAN, gdzie istotą jest współdziałanie,  

a młodych ludzi motywuje się do wspierania siebie 

nawzajem w procesie wspólnego uczenia się, taki 

stan rzeczy należy uznać za zaletę. Uczestnicy, którzy 

już zdobyli doświadczenie zawodowe, mogą się nim 

dzielić z tymi, którzy nigdy nie mieli takiej możliwo-

ści. Tworzenie zespołu zyskuje na zaangażowaniu 

jego członków o bardziej przedsiębiorczych posta-

wach, chętnych do wykorzystania pojawiających się 

możliwości - takie osoby przyjmują rolę liderów. Te-

go typu współpraca w toku doskonalenia praktycz-

nych umiejętności jest znacznie bardziej owocna niż 

teoretyczne pogadanki o przedsiębiorczości. Punk-

tem wyjścia dla zajęć zaplanowanych w tym module 

są następujące doświadczenia uczestników, którzy 

zaangażowali się w inicjatywę ARTISAN:  

 doświadczenie w pracy w niepełnym wymiarze go-

dzin, obejmujące zadania związane ze stolarstwem 

w trakcie prac budowlanych, w warsztacie meblar-

skim czy pracowni konserwatorskiej, niosące ze 

sobą różny stopień satysfakcji od wysokiego do 

mniej zadowalającego 

 długoterminowe, bezowocne poszukiwanie pracy 

 brak doświadczenia zawodowego umożliwiającego 

wykorzystanie umiejętności wyniesionych ze szkoły 

zawodowej w praktyce 

Wizyta studyjna we Florencji. Fot. Olga Głuc Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra 



  

Program zajęć warsztatowych ARTISAN 

 

 

19 

Zajęcia warsztatowe 

Wybór zajęć w tym module został dokonany na pod-

stawie pewnych zasad, które uznajemy za ważne do 

stworzenia udanego kursu przedsiębiorczości. Poniż-

szy przegląd stanowi zarys przyjętego przez nas po-

dejścia, w którym uwzględniono konkretny obszar 

inicjatywy ARTISAN, poziom wyjściowy uczestników 

oraz czas trwania zajęć warsztatowych realizowa-

nych w trakcie dwuletniego projektu. 

 Kurs przedsiębiorczości powinien być oparty na 

uczeniu się przez doświadczenie. Istotne postawy  

i umiejętności są praktycznie niemożliwe do prze-

kazania przez samo wprowadzenie do teorii. Wręcz 

przeciwnie, można je zdobyć jedynie poprzez fak-

tyczne zaangażowanie w konkretne przedsięwzię-

cie. 

 Ważne jest odpowiednie, sprzyjające przedsiębior-

czości środowisko, współtworzone przez uczestni-

ków, które zwiększa inicjatywę i sprzyja wspólnemu 

poszukiwaniu możliwych obszarów działania oraz 

tworzeniu skutecznych scenariuszy osiągnięcia wy-

znaczonych celów. 

 Te cele i oczekiwania muszą być realistyczne pod 

względem faktycznego poziomu umiejętności 

uczestników i sytuacji na rynku. Przekuwanie po-

mysłów na udane inicjatywy wymaga czasu i cier-

pliwości, a każdy mały krok podjęty w kierunku 

rozpoczęcia działalności musi zostać dostrzeżony  

i doceniony by zwiększyć motywację uczestników. 

 Młodzi ludzie muszą się nauczyć jak radzić sobie  

z porażką, która jest złem nieuniknionym w  drodze 

do sukcesu. Podejmowanie ryzyka, eksperymento-

wanie, ponoszenie porażek i wyciąganie z tego 

wniosków to konieczne etapy procesu rozwijania 

przedsiębiorczej postawy. Takie doświadczenie 

można uzyskać jedynie w drodze samego działania, 

a w wypadku inicjatywy ARTISAN jest to zdobywa-

nia zleceń i realizacji prac renowacyjnych. 

Planowane zajęcia zaczynają się od względnie  

łatwiejszych zadań o charakterze przygotowawczym 

i przechodzą do autentycznych inicjatyw przedsię-

biorczych. 

1. Przedsiębiorczość ludzi młodych 

1.1 Uczestnicy analizują kilka inicjatyw przedsię-

biorczych w różnych sektorach, skupiając się 

głównie na inicjatywach rzemieślniczych/

rękodzielniczych. 

1.2 Materiały pomocne w tym względzie są 

umieszczane na platformie projektu zarówno 

przez opiekunów jak i uczestników. 

1.3 Porównują oni wybrane przypadki i poznają 

cechy każdego przedsięwzięcia, jego sposób 

działania, zakres usług, techniki marketingo-

we, etc. 

1.4 Zadaniem uczestników jest dostrzec podobień-

stwa i różnice pomiędzy wybranymi przedsię-

wzięciami, które ich zainteresowały i zestawić 

je z planami i pomysłami na własną działal-

ność. 

1.5 Po wstępnej analizie następuje dyskusja na 

temat czynników, jakie decydują o sukcesie 

małego przedsiębiorstwa rzemieślniczego. 

1.6 Za pomocą strony internetowej i profilów face-

bookowych uczestnicy starają się nawiązać 

kontakt on-line z wybranymi firmami by zdo-

być więcej informacji. 

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra 
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1.7 W rezultacie uzyskują lepszy wgląd w specyfikę 

branży i możliwości podjęcie własnej inicjaty-

wy w obszarze rzemiosła.  

2. Ramy prawne prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej 

2.1 Na wstępie doradca zawodowy przedstawia 

obowiązujące przepisy dotyczące zasad pro-

wadzenia działalności gospodarczej. 

2.2 Dodatkowo wskazuje odpowiednie źródła in-

formacji w Internecie, z których warto korzy-

stać w trakcie przygotowań do rozpoczęcia 

własnej działalności i jej trakcie. 

2.3 W prezentacji kładzie się nacisk na kwestie 

praktyczne, przedstawia się zwłaszcza kon-

kretne kroki, jakie należy podjąć by zareje-

strować działalność gospodarczą, a także ja-

kie zobowiązania to rodzi odnośnie płacenia 

podatków, składek ZUS, itd. 

2.4 Uczestnicy omawiają z doradcą wszystkie te 

aspekty w odniesieniu do własnych planów 

prowadzenia działalności rzemieślniczej. 

2.5 Spotkania z doradcą dają możliwość indywidu-

alnych konsultacji, by uwzględnić konkretne 

potrzeby, umiejętności i ograniczenia po-

szczególnych uczestników oraz sytuację na 

rynku. 

2.6 Zdobywanie wiedzy w tym zakresie postępuje 

wraz z rozpoznawaniem prawnych wyzwań  

i trudności jakie uczestnicy mogą napotkać na 

drodze do założenia własnej prosperującej 

firmy. 

 

 

3. Portfolio przedsiębiorcy 

3.1 Uczestnicy stoją przed zadaniem jasnego 

uświadomienia sobie własnych kompetencji, 

które mogą wesprzeć skuteczność ich inicja-

tyw przedsiębiorczych. 

3.2 Zajęcia warsztatowe powinny być okazją do 

zrozumienia, że kompetencje te to nie tylko 

„twarde” umiejętności, lecz także szereg 

umiejętności „miękkich”, postaw i doświad-

czeń, które stanowią o sukcesie przedsiębior-

cy. 

3.3 Uczestnicy zapoznają się z modelowym portfo-

lio EUROPASS, które może im posłużyć  

w określeniu i ujęciu w przejrzystą formę swo-

ich kompetencji; jest to narzędzie szczególnie 

przydatne w procesie dokumentowania  

i uznawania tak twardych jak i miękkich kom-

petencji zdobytych w toku kształcenia formal-

nego i nieformalnego. 

3.4 Proces opisu tych kompetencji rozpoczyna się 

od określenia kluczowego doświadczenia, 

umiejętności i kwalifikacji związanych z inicja-

tywą, w której młodzi ludzie biorą udział, czyli 

stolarstwem renowacyjnym; umiejętności te 

są wprowadzane do portfolio EUROPASS każ-

dego z uczestników. 

 

Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra Warsztaty we Florencji. Fot. Łukasz Putyra 
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3.5 Po określeniu twardych umiejętności następu-

je trudniejsze zadanie uświadomienia sobie  

i opisania mniej namacalnych osobistych i in-

terpersonalnych kompetencji, które są kluczo-

we wśród sprawności przedsiębiorcy. 

3.6 Powyżej opisane zadania nie dokonują się jed-

norazowo. Wręcz przeciwnie, uświadomienie 

sobie własnego potencjału postępuje w trakcie 

zajęć warsztatowych, które wymagają od mło-

dych ludzi podjęcia szeregu działań zespoło-

wych i samodzielnej oceny swoich umiejętno-

ści. 

3.7 Dane umieszczone w portfolio są tym samym 

wynikiem oceny własnych kompetencji danego 

uczestnika i służą głównie samorealizacji i sa-

morozwojowi, co oczywiście nie wyklucza uży-

cia portfolio EUROPASS jako narzędzia do 

„reklamowania się” w trakcie kariery zawodo-

wej. 

4. Poszukiwanie możliwych obszarów działania 

4.1 Poprzez zapoznanie się z przykładami udanych 

przedsięwzięć, uczestnicy uzyskują intuicyjną 

wiedzę na temat tego jak wyłaniają się możli-

wości działania dla przedsiębiorcy, który ma 

szanse na sukces jeśli oferowane przez niego 

usługi czy produkty odpowiadają na konkretne 

potrzeby istniejące na rynku. 

4.2 Uczestnicy szukają w swoim regionie takich 

możliwości związanych z popytem na usługi 

renowacyjne w zestawieniu z własnymi umie-

jętnościami wykonania danych prac. 

4.3 W pierwszej fazie poszukiwań, zadanie powin-

no być stosunkowo łatwe, tak by uczestnicy 

mogli podjąć się go bez trudu; może to być 

okazja do wykonania prac społecznych, np. 

pomoc w odnowieniu drzwi w budynku uży-

teczności publicznej. 

4.4 Kiedy uczestnicy uzyskają pewność, że ich 

umiejętności są wystarczające do zaoferowa-

nia wysokiej jakości usług, na które jest fak-

tyczne zapotrzebowanie na rynku mogą 

przejść do poszukiwania płatnych zleceń. 

4.5 Poszukiwania powinny być prowadzone na 

wiele sposobów, poczynając od przeglądu sta-

nu zachowania/zniszczenia stolarki w starych 

budynkach w okolicy, poprzez bezpośrednie 

kontakty w lokalnej społeczności, by przejść do 

badania rynku z wykorzystaniem Internetu. 

4.6 Uczestnicy powinni zacząć samodzielną pracę 

od przyjmowania niewielkich zleceń w oparciu 

o jednorazowe umowy, które nie wymagają 

zakładania własnej działalności gospodarczej. 

Nie zaleca się zakładania własnej firmy, dopóki 

nie ma ku temu mocnej podstawy w postaci 

ugruntowanych w praktyce umiejętności i fak-

tycznego zapotrzebowania na rynku usług re-

nowacyjnych. 

4.7 Stąd też warsztaty ARTISAN służą jako rodzaj 

inkubatora przedsiębiorczości, tworząc środo-

wisko, w którym można przygotować się do 

rozpoczęcia własnej działalności lub podjęcia 

wspólnej inicjatywy, gdy rozpoznanie lokalne-

go rynku wskaże na szansę powodzenia takich 

przedsięwzięć. 
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5. Wkraczanie w świat biznesu 

5.1 Żeby rozpocząć działalność w ramach małego 

przedsiębiorstwa, uczestnicy muszą dobrze 

przygotować się do tego zadania, wykorzystu-

jąc wiedzę i umiejętności wcześniej zdobyte, 

biorąc pod szczególną uwagę prawne wymogi  

i zobowiązania przed jakimi staną. 

5.2 Decyzję ułatwi zapoznanie się z zakresem 

wsparcia oferowanego młodym osobom bez-

robotnym przez urzędy i programy finansowa-

ne ze środków publicznych; umiejętność dotar-

cia do informacji i odpowiedniego wsparcia 

(prawnego, finansowego, doradczego) jest 

cenna we wszystkich fazach zakładania i roz-

woju firmy. 

5.3 W trakcie zajęć warsztatowych i konsultacji 

przybliża się dwie formy działalności gospodar-

czej: samozatrudnienie oraz spółkę cywilną, 

jako rozwiązania najczęściej wybierane przez 

osoby prowadzące małe firmy rzemieślnicze. 

5.4 Uczestnicy zapoznają się także z podstawami 

zarządzania finansami w działalności gospo-

darczej, w tym z prowadzeniem księgowości 

oraz regulowaniem należności z tytułu podat-

ku dochodowego i składek ZUS. 

5.5 Omawiane zagadnienia dobrane są tak by przy-

gotować grunt do założenia małej firmy rze-

mieślniczej, a tym samym ułatwić uczestnikom 

wkroczenie na drogę własnej działalności go-

spodarczej, o ile zdecydują się na podjęcie ta-

kiego kroku. 

5.6 W rezultacie udziału w całym cyklu zajęć 

warsztatowych ARTISAN uczestnicy powinni 

być zdolni do podjęcia, opartej na wnikliwej 

analizie, decyzji czy i kiedy rozpocząć niezależ-

ną działalność; w żadnym wypadku nie jest to 

jednak warunek ukończenia z powodzeniem 

uczestnictwa w projekcie. 

Rola opiekunów 

Głównym wyzwaniem jakie stoi przed prowadzącymi 

zajęcia w tym module jest stworzenie młodym lu-

dziom możliwości wzięcia udziału w opartym na do-

świadczeniu uczeniu się umiejętności przedsiębior-

czych. Obejmuje to zarówno pomoc w zdobyciu 

pierwszych zleceń renowacyjnych, możliwych do 

wykonania samodzielnie lub grupowo, jak również 

wsparcie w poruszaniu się po labiryncie przepisów, 

regulujących zakładanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej. W szczególności zadania te są nastę-

pujące. 

 Przedstawienie prosperujących firm rzemieślni-

czych jako przykładu i wzoru, który może zainspiro-

wać własną inicjatywę; materiały takie warto udo-

stępnić na platformie projektu lub Facebooku, 

umożliwiając tym samym uczestnikom dalsze sa-

modzielne eksploracje i kontakt z ludźmi tworzący-

mi daną firmę. 

 Pomoc w porozumiewaniu się w innych językach, 

jeśli analizowane przypadki pochodzą z obcych kra-

jów: takie poszerzenie zakresu uczenia się może 

przynieść ciekawe i inspirujące wyniki, trudne do 

osiągnięcia, jeśli ogranicza się przegląd jedynie do 

swojego kraju. 

 Prowadzenie obserwacji uczestniczącej inicjatyw 

podjętych przez uczestników; jest to najlepszy spo-

sób monitorowania i oceny ich postępów i doko-

nań. 
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 Dokumentowanie obserwacji i informacji zwrot-

nych od młodzieży, by zachować dane, które po-

mogą udoskonalić program zajęć i ułatwić tworze-

nie nowych programów edukacyjnych o podobnym 

charakterze. 

Ewaluacja 

Celem wszystkich powyższych zajęć warsztatowych 

jest zwiększenie motywacji młodych ludzi do podję-

cia faktycznych działań przedsiębiorczych. Poniżej 

przedstawiamy przykładowe kryteria ułatwiające 

ocenę tego procesu. 

 

1. Uczestnicy poznają naturę i wartość przedsiębior-

czości. 

Sposób oceny: badanie poglądów/spostrzeżeń 

uczestników 

Dokumentacja: notatki z dyskusji, komentarze na 

platformie projektu 

 

2. Uczestnicy poznają ramy prawne zakładania  

i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Sposób oceny: badanie znajomości podstawowych 

regulacji prawnych 

Dokumentacja: notatki z wywiadów z uczestnikami, 

przeprowadzonych w celu sprawdzenia ich poziomu 

zrozumienia obowiązujących przepisów 

 

3. Uczestnicy potrafią stworzyć portfolio swoich 

umiejętności i kompetencji z wykorzystaniem narzę-

dzia Europass. 

Sposób oceny: obserwacja uczestnicząca procesu 

redakcji portfolio 

Dokumentacja: portfolio Europass każdego z uczest-

ników 

 

4. Uczestnicy potrafią dotrzeć do faktycznych zleceń 

renowacyjnych, możliwych do realizacji dzięki  

własnym umiejętnościom. 

Sposób oceny: przegląd potencjalnych zleceń ziden-

tyfikowanych przez uczestników 

Dokumentacja: opis wybranych obiektów i szacunko-

wa ocena zakresu prac do wykonania 

 

5. Uczestnicy potrafią podjąć rozsądną decyzję czy  

i kiedy rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

Sposób oceny: badanie opinii/spostrzeżeń uczestni-

ków 

Dokumentacja: ewidencja w postaci biznesplanów, 

zarejestrowanych firm, podpisanych umów, itd. 
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Kontynuacja 

 

Dalsze wykorzystanie niniejszego programu zajęć 

ułatwią materiały szkoleniowe, które opracowaliśmy 

w wersji elektronicznej i publikujemy na platformie 

projektu ARTISAN pod adresem www.youthart.eu 

(kliknij na obrazek). 

 

Kurs on-line jest dostępny w trzech wersjach języko-

wych - angielskiej, polskiej, i włoskiej - i obejmuje 

następującą tematykę nawiązującą do zagadnień po-

ruszonych w niniejszym programie zajęć warsztato-

wych: 

 

 Potencjał sztuki rzemieślniczej  

 Dziedzictwo kulturowe w krajobrazie współczesności 

 Warsztat renowacji zabytkowej stolarki 

 Renowacja przedmiotów drewnianych 

 Przedsiębiorczość w dziedzinie rzemiosła 

 

Oprócz udostępnienia materiałów szkoleniowych 

platforma jest także narzędziem ułatwiającym nawią-

zywanie kontaktów i wymianę doświadczeń zarówno 

młodzieży zainteresowanej tradycyjnym rzemiosłem 

jako ścieżką kariery zawodowej jak i edukatorom pra-

cującym z młodzieżą w obszarach gdzie spotykają się 

sztuka, rzemiosło i przedsiębiorczość. By ułatwić wy-

mianę pomysłów i doświadczeń stworzyliśmy profil 

projektu na Facebooku. Jest on dostępny poprzez 

główną stronę projektu.  

 

Liczymy na spotkanie z Wami w przestrzeni wirtual-

nej by porozmawiać o doświadczeniach z realizacji 

programu ARTISAN, a także wszelkich innych  

kwestiach tematycznie związanych z naszą inicjaty-

wą. 

http://www.youthart.eu
http://www.youthart.eu/
http://www.youthart.eu/course/kurs-artisan/
https://www.facebook.com/artisanventure

