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Detektywi krajobrazu 

Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych 

 

1. IDEA 

Człowiek ma potrzebę przebywania w otwartej przestrzeni i obserwacji dalekich widoków. Te naturalne 

predyspozycje skłaniają nas do spacerów i oglądania otoczenia. Ważne jest, aby nie tylko widzieć,  

ale również rozumieć i analizować napotkaną przestrzeń.  

Celem głównym jest pobudzenie wrażliwości uczestników warsztatów na elementy otaczającego  

ich krajobrazu. Poprzez samodzielne wykonanie analizy widoku panoramicznego oraz wnętrza 

urbanistycznego uczniowie będą mogli dostrzegać więcej elementów kompozycji krajobrazowych. 

Zrozumieją również dlaczego niektóre widoki się nam podobają, a inne wzbudzają naturalną niechęć. 

Wczesna edukacja mająca na celu uwrażliwienie na estetykę otoczenia może w przyszłości skutkować 

poprawą jej jakości, a przecież krajobraz to nieocenione dobro wspólne, o które należy dbać.  

 

2. PROGRAM PROJEKTU 

Część wstępna:  

• Rozmowa z uczestnikami warsztatów na temat krajobrazu oraz różnic między 

krajobrazem miejskim, wiejskim, a zielonym.  

• Projektowanie krajobrazu jako praca łącząca różne dziedziny nauk – jak wykorzystać 

umiejętności nabyte w szkole do kształtowania otoczenia.  
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Część właściwa:  

• Prezentacja multimedialna przedstawiająca podstawowe elementy kompozycji 

krajobrazowej oraz urbanistycznej, rodzaje wnętrz krajobrazowych, otwarć 

widokowych z wnętrza architektoniczno-krajobrazowego, a także przykładów relacji 

wnętrza fizycznego do wizerunku mentalnego. Dyskusja na temat konsekwencji 

zaburzeń widoków panoramicznych nieracjonalnym planowaniem przestrzennym 

(przykłady nieudanych inwestycji wprowadzających chaos w kompozycji, skutkujący 

np. utratą walorów turystycznych).  

• Praca uczestników warsztatów na zdjęciach i schematach przedstawiających widoki 

panoramiczne, wnętrza urbanistyczno-krajobrazowe oraz wnętrza krajobrazowe. 

Materiały graficzne będą przygotowane w kilku wersjach dla każdej z grup 

warsztatowych.  

Podsumowanie:  

• Uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy. Szczególnie istotne będzie przedstawienie 

własnej analizy widoku panoramicznego z waloryzacją jego składników (elementów 

koniecznych do zachowania, przekształcenia lub likwidacji) oraz identyfikacją 

poszczególnych elementów (np. dominanty i akcenty). Będą to indywidualne odczucia 

estetyczne podparte wiedzą zdobytą podczas warsztatów, dzięki czemu będą 

interesującymi wnioskami.  

 

3. KWESTIE ORGANIZACYJNE 

Osobami prowadzącymi warsztaty są studenci gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim, 

będący członkami Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. 

Planowany czas trwania warsztatów to 90 min (2 x 45 min). 

Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów takie jak: prezentacja                                              

multimedialna, wydruki zdjęć i schematów oraz kalki techniczne do prowadzenia własnych analiz na   

materiałach graficznych. 
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Od uczniów oczekuje się posiadania własnych pisaków/flamastrów/kredek kolorowych oraz ołówków. 

Warsztaty prowadzone są bezpłatnie. Organizator wymaga zgody na sporządzenie dokumentacji 

fotograficznej do użytku własnego.  

4. ORGANIZATOR 

Organizatorem warsztatów jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, działające przy 

Uniwersytecie Gdańskim od 2013 roku. Organizacja ta skupia studentów szczególnie zainteresowanych 

tematyką m.in. planowania przestrzennego, urbanistyki, regionalistyki, marketingu miejskiego  

oraz architektury krajobrazu. Obok organizacji i udziału w seminariach, konferencjach czy obozach 

naukowych, do zadań Koła należy również podejmowanie prac naukowo-badawczych oraz działalności 

popularyzatorskiej. Koło współpracuje z innymi kołami naukowymi, szkołami średnimi, uczelniami 

wyższymi, instytutami naukowymi w kraju i za granicą.  

 

5. DANE KONTAKTOWE: 

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG 

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Jana Bażyńskiego 4, 80 – 952 Gdańsk 

e-mail: skngp.ug@gmail.com 

 

Koordynator projektu: 

Krzysztof Derc 517 557 737 

 derc.krzysztof@gmail.com 


