Pismo przewodnie projektu Warszawskie Śródmieście w Wikipedii
Konkurs na wykonanie najlepszych zdjęć warszawskich zabytków i warsztaty fotograficzne dla uczniów.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Komitet na rzecz Dzieci w Polsce KONARD, Stowarzyszenie Wikimedia Polska,
Fundacja UFF.
Dla kogo: uczniowie klas 5-8 oraz szkół średnich.
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do wyjścia na ulice, place i do parków Warszawy i wzbogacenie
wiedzy o sztuce fotografii oraz zwiększenie ilości zdjęć warszawskich zabytków w światowym repozytorium
Wikimedia Commons i w Wikipedii.
Darmowe warsztaty. Specjaliści z Fundacji UFF i Wikimedia Polska przeprowadzą warsztaty online, podczas
których uczniowie nauczą się fotografować z użyciem smartfonów i wrzucać zdjęcia do zasobów Wikipedii.
Przewidywane są dwa szkolenia online po 60-70 minut, w kwietniowe wieczory (11-13.04.2022).
Plenery i spacery fotograficzne. Organizatorzy planują przeprowadzenie dwóch darmowych spacerów
fotograficznych z grupami chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców. Spacery odbędą się w sobotnie lub
niedzielne przedpołudnie (20-29.04.2022).
Załadunek zdjęć do repozytorium. Uczestnicy projektu załadują zdjęcia do repozytorium Wikimedia
Commons (z którego korzysta Wikipedia) zrobione podczas spacerów i indywidualnych wyjść. Czas na
załadunek zdjęć: do 30.05.2022.
Konkurs. Spośród załadowanych zdjęć jury wybierze najlepsze i nagrodzi zwycięzców w kategoriach
wiekowych (szkoła podstawowa i średnia).
Nagrody. Zwycięzcy oraz ich opiekunowie (koordynatorzy szkolni) otrzymają nagrody rzeczowe: smartfony,
bony towarowe do sklepów z elektroniką.
O co organizator prosi szkoły? 1. O pozwolenie na rozwieszenie plakatów informacyjnych 2. O wskazanie
przez dyrektora koordynatora projektu, do którego będą zgłaszali się chętni uczniowie. 3. Przekazanie
organizatorowi danych koordynatora (email, tel.) 4. O zachęcenie nauczycieli lub rodziców do pomocy przy
pilnowaniu dzieci podczas pleneru fotograficznego.
O co organizator prosi Koordynatora? 1. O przygotowanie listy chętnych uczniów do uczestnictwa w
projekcie. 2. O przesłanie listy do organizatora (w wiadomości e-mai).
Kalendarz wydarzeń:
luty-pierwsza połowa marca: organizator rozwiesza plakaty, szkoła wybiera koordynatora (wpisuje imię i
nazwisko na plakacie). uczniowie zgłaszają koordynatorowi chęć udziału w warsztatach i konkursie.
koniec marca: koordynator przekazuje dane uczestników (adresy email oraz klasę) organizatorowi.
Organizator zaprasza chętnych na warsztaty.
I połowa kwietnia: warsztaty fotografowania i zapoznanie z Wikipedią i Wikimedia Commons, dwa
wieczory online.
II połowa kwietnia (w zależności od pogody)maj: plenery fotograficzne. Dwa spacery z grupami
uczestników, podczas których dzieci pogłębiają wiedzę z fotografii i wykonują zdjęcia swoimi smartfonami.

do 30 maja: dzieci ładują zdjęcia do repozytorium Commons
czerwiec: jury wybiera najlepsze zdjęcia. Zwycięzcy i koordynatorzy otrzymają nagrody podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego.
Kontakt do organizatora: Justyna Kowalczyk, 725 508 801, adres mail: komitet@konard.org.pl
Więcej informacji wkrótce na stronie: https://wikimedia.pl/srodmiescie/

