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ZAŁĄCZNIK NR 2

do Regulaminu X edycji Konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

w ramach programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni

OPIS ZADANIA KONKURSOWEGO

Konkurs „WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI”

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planszy przedstawiającej autorski pomysł na miejsce

przeznaczone dla tych, których w mieście czy na wsi czasem nie zauważamy.

Miasta i wsie są miejscami  przeznaczonymi dla najróżniejszych mieszkańców. Ale czy wszyscy czują
się w nich wygodnie i bezpiecznie? Zastanów się, o czyje potrzeby w Twojej okolicy dba się za mało.

Pomyśl, co i dla kogo chciałbyś zmienić. Swoją propozycję przedstaw na planszy.

Kim są WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI?

Oto jest zagadka! Każdy może rozwiązać ją inaczej. Zatem kim lub czym mogą być według Ciebie

WIDZIALNI - NIEWIDZIALNI?

- Może to nastolatkowie, którzy nie mają miejsca by się spotkać?

- Osoby mające problemy z poruszaniem się lub z samodzielnym korzystaniem z niektórych miejsc?

- Może to ci, którzy dbają o porządek w Twojej okolicy, gdy jeszcze śpisz?

- Lub też ktoś ważny, kogo już nie ma, ale po jego działaniach został jakiś ślad?

- Czy to ci, od których odwracamy wzrok, gdy spotkamy ich na ulicy?

- Albo świat przyrody, na przykład dziko żyjące zwierzęta?

- A może to właśnie Ciebie nie zauważają inni?

Czy chciałabyś / chciałbyś zwrócić naszą uwagę na jeszcze kogoś lub coś innego?

Gdy odpowiesz już sobie na pytanie, kim dla ciebie są WIDZIALNI - NIEWIDZIALNI, zastanów się,

czego mogą potrzebować, by w Twojej okolicy żyło im się dobrze.

Twoja wrażliwość na potrzeby innych może pomóc znaleźć rozwiązanie! Pomyśl, co można zrobić,

aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna.

A może znasz już takie miejsce, w którym wszyscy są szczęśliwi i chcesz nam je pokazać jako dobry

przykład?



PRACA KONKURSOWA

Przygotowaliśmy dla Ciebie schemat planszy. Twoim zadaniem jest wypełnić ją treścią.

Przyjrzyj się swojej okolicy okiem uważnego badacza. W imieniu WIDZIALNEGO – NIEWIDZIALNEGO

przedstaw nam swój pomysł na przestrzeń, w której będzie czuł się dobrze.

Opisz swój pomysł za pomocą słów i obrazów – mogą to być rysunki, zdjęcia makiet albo miejsc,

schematy lub inne grafiki.

Daj się ponieść fantazji! Pomysł może dotyczyć:

- konkretnego, istniejącego miejsca albo miejsca wymyślonego,

- rozwiązania, które zastosować można w różnych lokalizacjach albo które będzie niepowtarzalne,

- idei możliwej do wykonania lub zupełnie fantastycznej i wybiegającej w przyszłość.

Czekamy na Wasze spostrzeżenia, refleksje i pomysły!


