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ZAŁĄCZNIK NR 3 

do Regulaminu VIII edycji Konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

w ramach programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni

„SPOTKAJMY SIĘ W MIEŚCIE”

Zadanie  konkursowe  polega  na  przygotowaniu  planszy  przedstawiającej  autorski  pomysł

na zorganizowanie  miejsca  spotkań  w  przestrzeni  publicznej  lub półpublicznej, przeznaczonego

dla młodzieży.

Miejsce spotkań

Ostatni  rok  zdecydowanie  wywarł  wpływ  na  nasze  funkcjonowanie  w  przestrzeni  publicznej.

Znacząca część naszego życia, w tym również towarzyskiego przeniosła się do „sieci”. Czy udało się tą

formą zastąpić bezpośrednie relacje? Jakie miejsca na spotkania wybierałeś z przyjaciółmi jeszcze

przed  pandemią?   Czy  były  to  pustoszejące  wieczorami  place  zabaw  dla  młodszych?  Czy  może

przystanki? Ławki w parku? Czy po zakończeniu pandemii chcielibyście spotykać się w tych samych

miejscach? 

A może w Twojej okolicy brakuje przestrzeni, w której młodzi ludzie mogli by się spotykać i pobyć

razem? Jaka jest  Twoja  ulubiona forma spędzania  czasu  z  rówieśnikami?  Jak  powinno wyglądać

idealne miejsce spotkań młodzieży? Czy powinno być wyeksponowane, czy raczej  pozwalające ukryć

się przed przypadkowymi widzami? Co jest dla Was ważne? Dostęp do wi-fi? Czy może możliwość

słuchania  głośniejszej  muzyki?  Kameralność? Mobilność? Umożliwienie  jakiejś  formy aktywności?

Czy  dla  młodzieży  istotne  jest  oddziaływanie  na  środowisko  i  zastosowanie  rozwiązań

proekologicznych? A może jeszcze inne czynniki?  

Praca konkursowa

Od  pracy  konkursowej  oczekujemy  odpowiedzi  na  powyższe  pytania.  Nie  zamykają  one  jednak

możliwości  jeszcze  szerszego  zaprezentowania  tematu.  Liczymy,  że   przedstawicie  własną

propozycję  /  manifest  /  refleksję  odnośnie potrzeby  i  sposobu  organizowania  przestrzeni

przeznaczonej bezpośrednio dla Was.

Pomysł  na  miejsce  spotkań  może  odnosić  się  do  realnej  lokalizacji.  Zastanów się,  czy  w Twoim

najbliższym otoczeniu można zagospodarować fragment przestrzeni dla Ciebie i Twoich przyjaciół?



Ale możesz  też  puścić  wodze  wyobraźni  i  przedstawić  nam  swoją  wizję  miejsca  wymarzonego

dla młodzieży, nie posiadającego konkretnych współrzędnych geograficznych.

Chcemy zobaczyć przestrzeń Waszymi oczami – usłyszeć Wasze potrzeby i poznać Wasze pomysły.

Pomysł  może,  ale  nie  musi  być  możliwy  do  realizacji,  może  proponować  rozwiązania  dziś  nie

dostępne, wybiegać w przyszłość, dlatego, jako organizatorzy konkursu nie narzucamy odgórnych

ograniczeń. Możecie dać ponieść się fantazji. 


