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ΠαίΖω στο Δημόσιο Χώρο| Play_Public
Ανοικτό κάλεσμα συμμετοχών
Η ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, διοργανώνει για
7η συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ “p_public 2Ο16”. Φέτος, θα εστιάσουμε στην σχέση παιδιού
και δημόσιου χώρου, μέσω συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και δράσεων σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους της πόλης
των Χανίων, άμεσα συνδεδεμένων με τον θεματικό άξονα του φεστιβάλ.
Ο δημόσιος χώρος αποτελεί πεδίο ουσιαστικής δραστηριότητας και έκφρασης, ατόμων και
κοινωνικών ομάδων, όλων των ηλικιών. Τα παιδιά, από τη φύση τους, έχουν την τάση να
μεταλλάσουν τον δημόσιο χώρο, να επεμβαίνουν σε αυτόν νοητικά και να τον
αναδιατάσσουν. Ο σημερινός τρόπος χρήσης του όμως, τείνει να περιορίσει την ελεύθερη και
απρόσκοπτη οικειοποίησή του. Βασική επιδίωξη του φετινού φεστιβάλ, είναι η βελτίωση της
σχέσης αλληλεπίδρασης των παιδιών με το δημόσιο χώρο, μέσω των τρόπων αντιμετώπισης
της ανάγνωσης και αποκωδικοποίησης του.
Προτεινόμενες θεματικές ενότητες:
1. Παιδεία
α) η συμβολή του δημόσιου χώρου στη διαπαιδαγώγηση του ατόμου
β) σύγχρονες πρακτικές εκμάθησης για τη χρήση του δημόσιου χώρου
2. Παιχνίδι
Το παιχνίδι στο δημόσιο χώρο ως βασικό στοιχείο στη ζωή του ατόμου
3. Σχεδιασμός
α) για τα παιδιά:
- παιδική χαρά
- σχολική αυλή
β) με γνώμονα τα παιδιά:
- βελτιώνοντας τους υφιστάμενους δημόσιους χώρους
- δημιουργώντας νέους δημόσιους χώρους
4. Δημόσιοι Φορείς και κοινωνικές ομάδες
Στρατηγικές και δράσεις με βάση το παιδί και το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε να προβληματιστείτε, να εκφραστείτε και να
συμμετάσχετε ενεργά στις δημόσιες συζητήσεις και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν
στην πόλη των Χανίων το διήμερο 4 & 5 Ιουνίου 2Ο16.





Ημερομηνίες
Δημοσίευση ανακοίνωσης: 03 Μαρτίου 2Ο16
Δηλώσεις συμμετοχής: έως 26 Μαρτίου 2Ο16
Απάντηση σε δηλώσεις συμμετοχής: 09 Απριλίου 2Ο16

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής





Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ, καθώς και για εθελοντική
συμμετοχή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.p-public.gr ή επικοινωνήστε με το:
info@p-public.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής στις διαλέξεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση
συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, στο lectures@p-public.gr
Για δηλώσεις συμμετοχής στις δράσεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την αίτηση
συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, στο events@p-public.gr
Εάν θέλετε να στηρίξετε οικονομικά την προσπάθειά μας, επικοινωνήστε με το:
funds@p-public.gr

Χρήσιμοι σύνδεσμοι





http://www.keppedih-cam.gr
http://www.chania.gr
http://www.archa.gr
http://gis.chania.gr

Οδηγίες
// Διαλέξεις
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Περίληψη της εργασίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (200 - 300 λέξεις)
 Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 250 λέξεις)
 3-4 Φωτογραφίες
Οι ομιλητές θα επιλεγούν με κριτήριο την πρωτοτυπία και τη συνάφεια της παρουσίασής τους,
προς το φετινό θέμα. Επίσης, όλοι οι ενδιαφερόμενοι των διαλέξεων, έχουν την δυνατότητα
να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ με μια Πινακίδα παρουσίασης, σε διάσταση Α1. Περισσότερες
οδηγίες, θα δοθούν μετά την αποστολή των αιτήσεων.
// Δράσεις
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Περιγραφή της δράσης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (300 - 500 λέξεις)
 Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 250 λέξεις)
 Πιθανές απαιτήσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό
 3-4 Φωτογραφίες
Στον σύνδεσμο: http://p-public.gr/location μπορείτε να δείτε προτεινόμενες τοποθεσίες για
την πραγματοποίηση δράσεων στη πόλη των Χανίων.
*Παρακαλούμε πολύ, διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στο φεστιβάλ, καθώς και
πληροφορίες σχετικές με τη διαμονή και την μετακίνηση των συμμετεχόντων, από την ιστοσελίδα μας.

