Emocionálna mapa verejného miesta
Úvod
Vnímanie kvality určitého mestského alebo vidieckeho prostredia ovplyvňujú subjektívne aj objektívne faktory.
Medzi tie subjektívne patrí osobnosť človeka, jeho očakávania a záujmy, životný štýl, vnímanie estetiky,
ale aj jeho ekonomická alebo zdravotná situácia. K objektívnym faktorom môžeme zaradiť rozloženie dominánt
a významných orientačných bodov, dostupnosť a kvalitu zelene, čistotu a bezpečnosť, fungujúcu verejnú
dopravu, úroveň cyklodopravy, mieru zanedbaných alebo chátrajúcich priestorov či dostupnosť priestorov
pre šport, zábavu, relax a kultúru. Práve kvalita verejných priestorov dodáva danému miestu život a rozhoduje
o tom, či sa na danom mieste budeme zdržiavať radi alebo sa mu budeme vyhýbať.

Informujte sa o probléme
Pomocou internetu, (odbornej / vedecko-populárnej) literatúry alebo v spolupráci s odborníkmi vyhľadajte
dostupné informácie o aktívnom občianstve a participatívnych metódach. Zamerajte sa aj na tieto otázky:
• Čo znamená pojem verejné miesto?
• Aké participatívne metódy využíva vaša samospráva a ako motivuje obyvateľov, aby sa do procesu participácie
zapojili?
• Akým spôsobom participovala verejnosť pri poslednej významnej investícii do verejného priestranstva?
• Aké občianske iniciatívy zamerané na skrášľovanie verejných priestorov existujú vo vašom okolí?
• Prečo je dôležité byť aktívnym občanom?

Odporúčané zdroje
Zdroj 1:

Zdroj 2:

Zdroj 3:

Mestské systémy (EN)

Smerom k urbanizovanejšiemu
svetu (EN)

Aktívne občianstvo
a zapojenosť (EN pdf)

Vlastným výskumom overte výskyt problému vo vašom okolí
Cieľ
Žiaci vedia argumentovať o kvalite života v mestskom alebo vidieckom prostredí. Dokážu identifikovať
skrášľovacie alebo nápravné opatrenia za účelom zvýšenia kvality verejného priestoru.

Pomôcky a materiál
•
•
•
•
•

mapa územia pre každého člena skupiny
zelená, modrá, hnedá, oranžová a červená fixka pre každého člena skupiny
poznámkový blok
tabuľa / flipchart / tablet alebo podobné
fotoaparát / mobil na zaznamenávanie priebehu aktivity

Realizácia
Na začiatku si zvoľte územie, ktoré budete mapovať. Začnite najprv s menším územím a až keď si tvorbu pocitovej
mapy osvojíte, môžete mapované územie rozšíriť. Ak nemáte k dispozícii mapu pre každého člena skupiny,
vytlačte si ju z mapového portálu (napr. Google maps). Vopred diskutujte o priebehu aktivity. Aby ste vytvorili
naozaj dobrú pocitovú mapu, musíte si v teréne všímať aj detaily. Napríklad: Je v danom priestore dostatok
zelene? Nie je časť cyklotrasy na konkrétnom mieste nebezpečná? Nie je konkrétna zástavka verejnej dopravy
zničená alebo obrubník chodníka príliš vysoký, a tým pádom problematický pre hendikepovaných občanov?
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Mapovanie
Do terénu si vezmite vytlačenú mapu územia (každý člen skupiny má vlastnú), fixky (zelená, modrá, hnedá,
oranžová a červená), mobilný telefón alebo fotoaparát a poznámkový blok. V prvej časti mapovania si každý
jednotlivec (prípadne dvojica) vytvára vlastnú pocitovú mapu – farebným bodkovaním vytlačenej mapy.
Nezabudnite, že označujete len verejné miesta. Ak ide napríklad o budovu, stačí jedna bodka pre celú budovu.
Význam farieb je nasledovný:
• zelená: na tomto mieste sa cítim dobre a bezpečne, páči sa mi tu, nie je tu nič, čo by ma vyrušovalo alebo
si vyžadovalo zásadnejšiu opravu
• modrá: na tomto mieste sa cítim dobre a bezpečne, určitá vec si však vyžaduje nápravu alebo opravu
• hnedá: na tomto mieste sa cítim neutrálne, nemám tu pozitívne ani negatívne pocity
• oranžová: na tomto mieste nie som rád, pretože je nebezpečné, zanedbané alebo chátrajúce, prípadne mám
na to iný dôvod
• červená: na tomto mieste sa cítim nepríjemne a najradšej by som sa mu vyhol, pretože mám z neho strach,
nie je tu nič, čo by ma zaujímalo, prípadne mám na to iný, vážny dôvod
Počas mapovania nezabudnite jednotlivé miesta fotiť, najmä ak ste im priradili inú ako zelenú farbu. V druhej
časti realizácie aktivity sa ako skupina stretnite a snažte sa vytvoriť spoločnú pocitovú mapu rovnakého územia.
Diskutujte, prečo ste konkrétnemu miestu priradili konkrétnu farbu a hľadajte kompromis.

Analýza výsledkov a návrh riešenia
Podarilo sa vám vytvoriť spoločnú pocitovú mapu? Ktoré miesta boli najviac diskutované a prečo? Aká farba
na vašej pocitovej mape prevláda? Dokážete identifikovať celé zóny, ktoré by si vyžadovali pozornosť
zodpovedných a zásadnejšiu zmenu? Môžete skonštatovať, že ste na svoju obec / svoje mesto hrdí? Existuje tu
niečo, čo vám chýba?
Vyberte si konkrétne verejné miesto, ktoré ste označili modrou, oranžovou alebo červenou farbou a skúste
navrhnúť jeho zmenu. Svoje návrhy si zapisujte. Zamyslite sa, či sú vaše riešenia realizovateľné. Nachádza sa
medzi nimi také, ktoré by ste mohli zrealizovať vy?

Realizácia a vyhodnotenie riešenia
Podarilo sa vám zrealizovať vybrané riešenie? Ak áno, aký ste dosiahli výsledok? Oslovili ste v snahe o realizáciu
riešenia aj školu, rodinu, prípadne mesto/obec? Ako na vašu iniciatívu reagovali? Čo by ste nabudúce urobili
inak?
Ako by ste zhodnotili svoje pocity po realizácií vybraného riešenia?
Frustrácia

Sklamanie

Skôr negatívne

Neutrálne

Skôr pozitívne

Spokojnosť

Publicita
Počas realizácie aktivity zaznamenávajte a zdieľajte fotografie na sociálnych sieťach s #mybioprofile.
Inšpirujte ostatných, aby sa zapojili.
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas
s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná
za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.
Projekt Bioprofily – Implementácia praktickej environmentálnej výchovy
do škôl je spolufinancovaný z programu Európskej Únie Erasmus+. Číslo zmluvy:
2018-1-SK01-KA201-046312.
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Nadšenie

