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Kalendarz
Trzy pory roku (od jesieni do wiosny).

Można podzielić na 3 główne etapy:
1- Badania wstępne: przed rozpoczęciem sesji obserwacyjnych w miejscowym parku -
należy przeprowadzić kilka badań i dostarczyć studentom w celu zapoznania się z
obszarem, który będziemy obserwować. 

2- Wyjazdy, obserwacje i sesje zbierania danych będą odbywać się w 3 różnych
porach roku, co pozwoli na dostrzeżenie rzeczywistych różnic w zakresie flory i fauny.
W ten sposób możliwe będzie uzyskanie porównawczego spojrzenia na różnorodność
biologiczną ekosystemu miejskiego w zależności od zmian czynników i warunków
zewnętrznych (temperatura, wilgotność, godziny nasłonecznienia itp.). 

3- Wreszcie, sesje porównawcze i podsumowujące będą miały miejsce po ostatniej
wycieczce.
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Czas trwania

Faza 1: Badania i wiedza na temat badanego obszaru.

Faza 2: Dane wyjściowe, i gromadzenie danych w ekosystemie miejskim.

Faza 3: Porównanie i wnioski.

Uważa się, że sesje badania ekosystemu miejskiego trwają 1h-1h30min i są
podzielone na trzy różne fazy:
 

W tej pierwszej fazie zostanie wprowadzony projekt i przeprowadzona analiza w celu
poznania badanego obszaru i identyfikacji elementów, nad którymi będziemy
pracować później (fauna, flora, ekosystemy i różne obszary w parku miejskim, itp.).
Wprowadzone zostaną również techniki pracy umożliwiające badanie
bioróżnorodności: obserwacja, pomiary,
zbieranie danych, zbieranie próbek, manipulowanie urządzeniami i korzystanie z
przewodników lub kart identyfikacyjnych (klucze dychotomiczne, zielniki,
identyfikacja ptaków, obserwacja i identyfikacja śladów, szczątków i innych
oznak życia zwierząt, ...).
 

Poprzez wyjazdy i obserwacje in situ zostanie zebrany zbiór wszystkich tych
elementów zidentyfikowanych w fazie 1 w celu zebrania różnorodności biologicznej
parku: fauna (ptaki, ssaki, bezkręgowce, ...); flora (drzewa, krzewy, kwiaty, owoce,
...); możliwe ekosystemy zróżnicowane (obszar zalesiony, ekosystem wodny, łąka,
...).
 
Będzie również zbiór możliwych czynników zewnętrznych i warunków, które mogą
mieć wpływ na późniejsze porównanie (data i godzina wyjazdu, temperatura,
wilgotność, ...).
 

Ćwiczenie polegające na porównaniu i analizie wszystkich danych zebranych z
różnych obserwacji. Wnioski końcowe z naciskiem na znaczenie tych ekosystemów
miejskich.
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Przygotowanie
Motywowanie, pomaganie i towarzyszenie uczestnikom podczas całego procesu.
Posiadanie materiałów do identyfikacji flory i fauny (przewodniki terenowe,
klucze dychotomiczne, pliki...).
Posiadanie wiedzy w zakresie identyfikacji głównych grup fauny i flory.
Zaprojektowanie sposóbu zbierania danych badawczych.
Znanie podstawoweych technik pracy, aby móc badać różnorodność biologiczną.
(wykonywanie pomiarów, manipulowanie urządzeniami, używanie prowadnic i
kart identyfikacyjnych, ...)

5This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Metoda(-y)/techniki(-y)
przeprowadzenia zajęć
Głównym celem tego działania jest poznanie różnorodności biologicznej
występującej w środowisku miejskim i spojrzenie porównawcze na różne pory roku. W
celu zmotywowania uczestników, po zakończeniu wyzwań zaproponowanych w
każdej z sesji poszczególnych etapów, został stworzony system rozgrywek oparty na
nagrodach w postaci odznak.
 
W ten sposób studenci są rozpoznawani i doceniani za całą swoją pracę, zdobywanie
wiedzy i umiejętności, które zdobyli i rozwinęli podczas pracy w różnych sesjach.
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Wyzwania, które doprowadzą do
realizacji głównego zadania
Głównym celem badania jest zadowoloenie i zmotywowanie uczniów  w fazie
wypoczynku i obserwacji bioróżnorodności; kluczowe jest utrzymanie ich motywacji
w działaniu.
 
Ważne jest również, aby móc obserwować wysoki odsetek gatunków, które zostały
zidentyfikowane w fazie badań w różnych planowanych wyprawach.
 
Nie jest łatwo zobaczyć dziką przyrodę. Podczas spaceru można obserwować te
najbardziej widoczne i zwykłe zwierzęta, ale obserwowanie najrzadszych i
najbardziej ukrytych gatunków wymaga więcej cierpliwości, umiejętności, a także
szczęścia. Z tego powodu ważne jest na tym etapie wsparcie wychowawcy, aby
pomóc i zmotywować dzieci.

Wskazówki dotyczące
skutecznego planowania i
organizowania zajęcia

Utrzymanie zaangażowania i motywacji uczestników przez cały czas trwania
procesu.
Zapewnienie właściwego towarzyszenia nauczycielowi w nauce.
Upewnienie się, że obserwacja i zbieranie danych odbywa się prawidłowo.
Dokonanie obszernego zapisu wizualnego wycieczek do parku.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Podsumowanie/pożądane wyniki
i uzyskane kompetencje:

Komunikacja i praca zespołowa.
Systematyzacja gromadzenia i przetwarzania danych.
Wiedza o ekosystemach miejskich i ich znaczeniu.
Znajomość najbardziej charakterystycznych cech morfologicznych w celu
identyfikacji głównych grup fauny i flory miejskiej.

Dzięki temu projektowi nauczysz się prowadzić badania nad bioróżnorodnością
miejskiego ekosystemu w grupie.
Ponadto, 

Debata/moment formalnej
edukacji
Wszystkie dane uzyskane z obserwacji różnych grup zostaną udostępnione w klasie, a
wnioski zostaną wspólnie omówione przez uczestników. 
Ważnym punktem do rozważenia podczas tej fazy jest analiza procesu obserwacji i
ocena ogólnego procesu badania z udziałem wszystkich uczestników, aby dowiedzieć
się, które aspekty najbardziej im się podobały, z jakimi trudnościami się spotkali i
zaproponować ewentualne ulepszenia.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Arkusz pracy studenta
WIEK: 10 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M

Zoologia: nauka badająca zwierzęta.
Botanika: gałąź biologii, która zajmuje się badaniem organizmów: roślin,
kwiatów, drzew, itp.
Ekologia: część nauki, która zajmuje się badaniem relacji różnych żywych istot
między sobą i z ich środowiskiem.
Anatomia: część biologii, która zajmuje się badaniem struktury i organizacji
organizmów.
Fizjologia: jest nauką odpowiedzialną za poznawanie i analizowanie funkcji
organizmów żywych.

Biologia jest nauką, która bada życie poprzez naturalne procesy i zjawiska żywych
rzeczy. Zajmuje się ona zarówno opisem cech i zachowań poszczególnych
organizmów i gatunków jako całości, jak i interakcjami, jakie zachodzą pomiędzy
nimi i środowiskiem.
Poprzez biologię można pracować w różnych dyscyplinach lub bardziej specyficznych
dziedzinach:

 
Aby pracować nad tą teorią i osiągnąć nasze cele, proponujemy aktywną metodę
nauczania, opartą na hipotetyczno-dedukcyjnej metodzie dociekania z grupą.
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Słowa kluczowe
Ekosystem miejski, różnorodność biologiczna miast, flora i fauna miejska.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Główny cel
Głównym celem jest zapoznanie uczestników z różnorodnością biologiczną miast
poprzez porównanie przyrody w różnych porach roku.

Sugerowany
kontekst środowiskowy
W celu lepszego dostosowania każdej fazy procesu, sesje i fazy badań będą
naprzemiennie odbywać się w klasie (wstępna faza przygotowania, badania i analizy
+ faza analizy, porównania i przetwarzania danych) i na zewnątrz (obserwacja, wyniki
i zbieranie danych).
Aby móc opracowywać niektóre działania, szukać informacji i korzystać z zasobów
pedagogicznych, nawiązywany będzie kontakt z różnymi podmiotami i/lub
stowarzyszeniami edukacji ekologicznej lub rozpowszechniania naukowego miasta
(m.in. Kataloński Instytut Ornitologii, Katalońskie Towarzystwo Edukacji Ekologicznej
i La Fàbrica del Sol).

Cele edukacyjne
Odkryj bogactwo miejskiej różnorodności biologicznej w pobliżu szkoły.
Wykorzystaj techniki terenowe potrzebne do badania ekosystemu.
Zdobądź umiejętności niezbędne do zidentyfikowania głównych grup fauny i flory
miejskiej oraz poznania ich najbardziej charakterystyczne cechy morfologiczne.
Poznaj obecności i problemów inwazyjnych gatunków nierodzimych.
Bądź świadomy znaczenia tych ekosystemów w obrębie obszarów miejskich.
Promuj postawy zainteresowania i motywacji, które pozwolą Ci uczestniczyć w
ochronie oraz poprawa stanu środowiska i środowiska, w którym żyjesz.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Media i zasoby
Materiały eksploatacyjne: folie, karton, ołówki, długopisy, nożyczki, klej barowy  ...
Dostęp do Internetu.
Aparat cyfrowy lub telefon komórkowy do robienia zdjęć podczas wycieczek i
obserwacji.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/atles-de-biodiversitat-de-
barcelona
https://www.ocellsdelsjardins.cat/ 
http://www.ersilia.org/lab_biodiversitat/documents/OcellsdeBcn.pdf
https://drive.google.com/file/d/1W0oW55D6rFH4NBIoBxXszdTpctoQ15We/view

Strony internetowe i zasoby:

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
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Niezbędny sprzęt i materiały
Studiuj mapę obszaru.
Do badania czynników abiotycznych: termometr, higrometr.
Do badania czynników biotycznych: przewodniki, klucze dychotomiczne lub karty
identyfikacyjne (drzewa; krzewy; rośliny; ptaki; szlaki, ślady, odchody i inne
pozostałości po zwierzętach; ssaki, gady, motyle, itp.)
Lornetka.
Notatnik terenowy.
Karty zbierania danych.



Zadania
W celu zachęcenia do uczestnictwa, motywacji i zaangażowania stworzymy grupy
składające się z 4-5 osób.
 
1. Badania i wiedza na temat obszaru badań.
1.1. Przeprowadzenie badań i analiz w celu poznania badanego obszaru. 
1.2. Identyfikacj elementów, nad którymi należy pracować. 
 a zróżnicowanych obszarów / ekosystemów na terenie parku: łąka, obszar
zalesiony, system wodny (staw, staw, jezioro...), itd.
- flora miejska: drzewa, krzewy, winorośl, rośliny ozdobne, ...
- fauna miejska: bezkręgowce, ptaki, ssaki, itp.
1.3. Wprowadzenie do technik pracy:
- identyfikacja bezpośrednia i pośrednia
- metodologia gromadzenia danych
- manipulowanie urządzeniami (termometr, higrometr, lornetka, ...)
- korzystanie z prowadnic, kart lub kluczy identyfikacyjnych
 
2. Dane wyjściowe, obserwacje i gromadzenie danych
2.1. Wycieczki na teren badań w celu zebrania danych i określenia różnorodności
biologicznej.
Dla każdej sesji zostanie przygotowany arkusz z następującymi informacjami:
- data i godzina wyjazdu
- temperatura i wilgotność badanego obszaru
- wykaz zidentyfikowanej fauny z bezpośrednią obserwacją.
- wykaz zidentyfikowanej fauny z obserwacją pośrednią (ślady, odciski stóp,
odchody, resztki pokarmu, piosenki, ...)
- wykaz zidentyfikowanej flory objętej bezpośrednią obserwacją (ślady, odciski
stóp, odchody, resztki pokarmu, pieśni, ...). 
- obserwacje i inne elementy, które należy wziąć pod uwagę.
 
Każda grupa będzie posiadała telefon komórkowy lub aparat cyfrowy do
przechwytywania obrazów i dokonywania wizualnego zapisu.
 

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Zadania
3. Wnioski końcowe.

3.1. Analiza danych: gromadzenie i udostępnianie wszystkich informacji uzyskanych
w trakcie sesji obserwacyjnych.
3.2. Wnioski z badania: przeprowadzenie badania porównawczego danych i
wyjaśnienie różnic pomiędzy poszczególnymi epokami.
3.3. Przedstawienie i wyjaśnienie przeprowadzonego badania.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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(do wypełnienia zgodnie ze specyfiką flory i fauny  parku
miejskiego)

Dziedzina
nauki

Szablon danych 1

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Observatorzy

Data

Temperatura

Czas rozpoczęcia i
zakończenia
obserwacji:

Wilgotność

Komentarze (inne uwagi, które
mogą być

uwzględnione w kolejnym
badaniu: poprzedni okres

wysokich upałów, obfite opady,
reformy w obszarze, itp.)
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(*)Wraz z informacjami zaczerpniętymi z poprzedniego badania tego obszaru, należy zwrócić
uwagę na różnorodność biologiczną

Flora

Arbutus unedo
(Drzewo

truskawkowe))

Zaznacz zaobserwowany obiekt i dodać komentarze dotyczące roślin
(zapis zdjęć)

Instrukcja

Agawa
amerykańska

(Atzabara)

Salix babylonica
(Wierzba

płacząca))

PPlumbago
auriculata
(Przylądek
Leadwort)

Hedera helix
(Bluszcz)

Viburnum tinus
(Kalina

Wawrzynowata)



Anas
platyrhynchos

(Kaczka
krzyżówka)

MMyopsitta
monachus 

(Papuga
kwakierska))

Ardea cinerea
(Czapla
Siwa)

Comumba livia
(Gołąb zwyczajny))

Sturnus vulgaris
(Szpak

zwyczajny))

Pica pica
(Sroka zwyczajna)

Trachemys scripta
(Suwak

czerwonouszny)

Malpolon
monspessulanus 
(Wąż Montpeller)

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
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(*)Wraz z informacjami zaczerpniętymi z poprzedniego badania tego obszaru, należy zwrócić
uwagę na różnorodność biologiczną

Fauna

Zaznacz zaobserwowany obiekt i dodać komentarze dotyczące zwierząt (zapis zdjęć)

Instrukcja (OBSERWACJA NA ŻYWO)
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Erinaceus
europaeus

(Jeż
europejski)

Pipistrellus
pipistrellus
(Nietoperz)

Scirus vulgaris
(Wiewiórka
czerwona)
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(*)Wraz z informacjami zaczerpniętymi z poprzedniego badania tego obszaru, należy zwrócić
uwagę na różnorodność biologiczną

Fauna

Zaznacz zaobserwowany obiekt i dodać komentarze dotyczące zwierząt (zapis zdjęć)

Instrukcja (OBSERWACJA NA ŻYWO)
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(*)Zróbcie zapis fotograficzny i zapiszcie wszystkie ślady znalezione przy wyjściu.

Fauna

Ślady, ślady stóp, pozostałości i inne wskazówki
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 Zrób listę wszystkich tych uwag i komentarzy, które mogą nam pomóc w późniejszym badaniu
porównawczym

DODATKOWE INFORMACJE
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Lista i zasady BHP:
Nie można przeprowadzić zajęć, które wiązałyby się z jakimkolwiek ryzykiem dla
uczestników.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
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Wpływ na osoby zainteresowane
z zewnątrz:

Należy zdawać sobie sprawę ze znaczenia tych ekosystemów na obszarach
miejskich.
Zachęcać do podnoszenia świadomości w celu umożliwienia poszanowania i
ochrony tych środowisk.
Udowodnij, że bioróżnorodność ma miejsce nie tylko w lasach lub innych
naturalnych miejscach, ale także w środowisku miejskim.
Dowiedz się, że istnieją gatunki zwierząt i roślin, które uznały już środowisko
miejskie za swoje środowisko naturalne; współistnieją zwykle z ludźmi i ich
działalnością.
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Partnerzy projektu:
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


