Budafok Belváros diákszemmel – SzÉpítészek
Módszertani segédlet tanároknak
A projekt céljai:
Az épített környezeti nevelési projekt célja a részvételi tervezés, az általános
és középiskolás korosztály bevonása Budafok belváros megújulásának
közösségi tervezésébe 2014. február-április között. A gyerekeknek
foglalkozásokat tartunk, és ezek során feltárjuk a helyi gyerekek épített
környezetük iránti igényeit és elvárásait, és azokat integráljuk a városrész
megújításának tervébe. Hosszú távú célunk, hogy a gyerekekben
tudatosságot, felelősségvállalást alakítsunk ki környezetük iránt, erősebb
kötődésük, helyi identitásuk alakuljon ki városuk iránt.
A közösen készített munkákat kiállítás során tárjuk a helyi lakosság és a
döntéshozók elé a Budai Nagy Antal Gimnáziumban, amit egy vitafórum
egészít ki, ahol a gyerekek a helyi civil közösség előtt mutathatják be a
pályamunkáikat. A program bemutatásra kerül a Budafok-Tétény belváros
közösségi tervezési eredményeit összefoglaló kiadványban.
Április 23-24-25 - Kiállítás a Budai Nagy Antal Gimnáziumban.
A projekt két részből áll:
1. Öröm-bánat térkép
A gyerekek az öröm-bánat térképen bemutatják, hogy Budafok
belvárosában melyek azok a tér részletek, amelyek nem tetszenek
nekik, amelyeket nem találnak jól működőnek (ezeket szomorú arccal
jelölik meg), illetve azokat a tereket is, amelyeket jónak, működőnek
találnak, amelyek tetszenek nekik (ezeket mosolygós arccal jelölik
meg). A megjelölt helyszíneket jegyzetekkel, kommentárokkal
egészíthetik ki.
Az öröm-bánat térképet A3-as méretben készültek.
Az öröm-bánat térkép célja a probléma feltárás, a helyszín
megfigyelése.
2. Makettezés
A maketteket csoportos munkában készítették el.
A mekettek anyaga: szelektív hulladék, faág, gomb, kavics, kreatív
papír, stb.
A makettek témája: a bejárt terület egésze vagy egy lehatárolt, kisebb
terület
Szempontok a tervezéshez (min. 2 szempontot kell figyelembe
venni):

a. Célcsoportok, igények: akadálymentesség (mozgássérültek, rolleresek,
babakocsisok, bevásárló táskások, törött lábbal közlekedők, bőröndöt húzók
stb.), gyerekek/diákok, gyerekes családok (gyerekek, szülők, nagyszülők),
nagyszülők
b. Tematikák: Budafok helytörténete/helyi hírességek, sportolás, állatbarát, zöld,
víz (Duna!), közlekedés rendezés (gyalog!, biciklivel, busz és villamos
megállók, stb.)
c. Extrák: wc, szemetes, ivó víz, csendes/zaj mentes, pihenő helyek
(ülőalkalmatosságok), bicikliparkolók, szolgáltatások (kávézó, étterem, stb.),
utca burkolat, világítás
Leadási határidő: 2014. április 10. csütörtök, a Budai Nagy Antal
Gimnáziumban Darvas Katánál (elérhetőségek alul). Kérjük, előre
jelezzétek nála, mikor érkeznétek!
Beadott munkák zsűrizése: 2014. április 14-15.
Felkészítő a vitafórumra: 2014. április 16. 17:00, Budai Nagy Antal
Gimnázium díszterem
Vitafórum: 2014. április 24. 17:00, Budai Nagy Antal Gimnázium díszterem
Ha további kérdésetek, kérésetek van, keressétek
Darvas Kata pedagógust (ZölDÖK, Budai Nagy Antal Gimnázium)
0620-326-0486
kata.darvas@gmail.com
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