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Zapojení žáci
•

7. a 8. třída ZŠ Palmovka 8

•

zástupci I., II. a III. ročníků Gymnázia U Libeňského zámku

•

členové Zastupitelstva mladých MČ Praha 8

Hlavní cíl aktivit
•

seznámení s účely a hlavními principy městského plánování; seznámení s pojmy a
významy slov urbanismus- urbanista/ka, udržitelnost - udržitelný rozvoj

•

zvýšení zájmu o prostředí, ve kterém žijí; definování hodnot území a zároveň
existujících problémů

•

otevření diskuse o dalším rozvoji Palmovky, sběr podnětů od žáků; prostřednictvím
žáků vtáhnout i další skupiny obyvatelstva

Aktivity
1) Komentovaná vycházka s architekty (3. 5. 2017): vycházka pro členy
Zastupitelstva mladých MČ Praha 8, zájemce ze ZŠ Palmovka 8 a Gymnázia U
Libeňského zámku.
Cíl: Seznámit účastníky přímo v terénu a na konkrétních ukázkách s historickým
vývojem území, seznámit s hlavními principy městského plánování a tvorby
veřejných prostranství a ukázat rozdílné charaktery jednotlivých lokalit.
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2) Workshopy s diskusí a zadáním projektů (5. 5. 2017):
workshopy v délce 1-1,5 hod. pro žáky 7. a 8. třídy ZŠ Palmovka 8 a pro studenty
Gymnázia U Libeňského zámku.
Cíl: Seznámení s cíli přípravy „Vize Palmovka 2030“, významem městského
plánování, základními pojmy a principy, společná diskuse nad vhodností
prezentovaných ukázkových opatření, následně zadání studentských projektů a
pod metodickým dohledem lektorů započetí prací jednotlivých týmů na projektech.

3) Projekty škol „Naše město by mělo být…městem pro všechny“: projekty
zadané v rámci workshopů a nadále zpracovávané studenty ve školních hodinách či
volném čase. Výstupy projektů byly představeny v rámci kampaně k Evropskému
týdnu udržitelného rozvoje (5. 6. 2017) a jsou součástí velkoformátové panelové
výstavy umístěné v průběhu června na Palmovce.
Cíl: Zvýšit zájem studentů o okolí, ve kterém se pohybují; podnítit studenty, aby se
na místa zkusili podívat pohledem nejen svým, ale i pohledem dalších obyvatel
(senioři, handicapovaní, rodiče s malými dětmi, mladé ženy) a zkusili se zamyslet
nad rozdílnými potřebami různých uživatelů území. Zapojení mladé generace do
diskuse k přípravě vize pro Palmovku, definování hodnot území a sběr námětů na
změny v území. Procvičení spolupráce a práce v týmu.
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4) Projekt Zastupitelstva mladých MČ Praha 8: samostatný projekt pro členy
Zastupitelstva mladých s odlišným zadáním. Zadání proběhlo v rámci komentované
vycházky a poté na schůzce se zastupiteli (9. 5. 2017). Výstupy projektu byly taktéž
představeny v rámci kampaně k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje (5. 6.
2017) a jsou součástí výstavy umístěné na Palmovce.
Cíl: Navázat na komentovanou vycházku a na základě získaných informací zkusit
definovat a popsat jednotlivé rozdílné lokality, z kterých se Palmovka skládá, a
vystihnout jejich charakteristiky (strukturu zástavby, využití, atmosféru, historii,
osoby, které lokality využívají apod.). Naučit se číst prostředí, uvědomit si, jaké
rozdílné lokality ve městech existují, co se v nich odehrává a proč jsou či naopak
nejsou důležité.
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5) Představení projektů v rámci kampaně k Evropskému týdnu udržitelného
rozvoje (5. 6. 2017): studenti představili svou práci a výstupy projektů v rámci
kampaně k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje na Palmovce. V průběhu dne
provázeli výstavou a seznamovali se zadáním a výsledky svých projektů žáky z jiných
tříd a škol, kteří do projektů zapojeni nebyli a chodili se v průběhu dne na akci
dívat.
Cíl: Prostřednictvím studentů zapojit do diskuse o přípravě vize pro Palmovku
širokou veřejnost a další studenty, seznámit s výstupy a tématem projektů další
studenty z nezapojených tříd a škol, poskytnout prostor pro prezentaci názorů
mladé generace a dát mladými lidem najevo, že i oni se mohou zapojit a jejich
názor bude brán v potaz. Procvičení prezentačních a komunikačních dovedností.
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