
Zaprojektuj
eko-zrównoważone miasto

WIEK: 13 - 14

Numer projektu: KA201-050529
Activity nr 2



2

Przewodnik edukatora
WIEK: 13 - 14

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.



Czas trwania
6 godzin podzielonych na różne sesje
Zadanie
1: 1 godzina
Zadanie
2: 1 godzina
Zadanie
3: 2 godziny
Zadanie
4: 2 godziny

Wstęp
W tym ćwiczeniu uczniowie zaporojektują miasto zrównoważone ekologicznie, biorąc
pod uwagę wszystkie aspekty prawdziwego życia, które mogą zidentyfikować.
Uczniowie opiszą swoją wizję zrównoważonego miasta, określą wyzwania, przed
którymi stoją miasta i odkryją usługi ekosystemów świadczone przez przyrodę.
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Kalendarz
Zajęcia te odbywają się w klasie i dlatego mogą być realizowane o każdej porze roku.

Metoda(-y)/techniki
gamifikacyjne(-e):

Gra fabularna 
Projektowanie
Myślenie
Kwestionowanie
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Przygotowanie
Główną rolą nauczyciela w tym działaniu jest rola facylitatora.
Do każdego zadania nauczyciel musi najpierw wprowadzić cel (obserwować,
analizować dane, definiować problem itp.). Następnie musi rozdzielić zadania, aby
osiągnąć postawiony cel. Reguły te mogą się różnić w zależności od klasy, ale zawsze
preferowana jest logika współpracy.
Trzecim krokiem jest dostarczenie użytecznych narzędzi do pomyślnego wykonania
zadania (pytania pomocne, arkusze analizy, tabele danych, itp.).
Na koniec nauczyciel musi kontrolować, czy ćwiczenie jest wykonywane prawidłowo i
czy grupa mieści się w zaplanowanym czasie ejgo wykonania.

Przydatne arkusze robocze dla
każdego zadania

Lista elementów, które nie są od razu widoczne do zidentyfikowania na mapie
miasta.
Lista otwartych źródeł, gdzie można znaleźć przydatne dane (strony internetowe,

Lista wzorów matematycznych i geometrycznych przydatnych do definiowania
problemów w formie liczbowej.
Ogólnie rzecz biorąc, przydatna może być również lista pytań przewodnich do
wykorzystania w razie potrzeby.

książki, publikacje gminy, itp.).
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Wyzwania, które doprowadzą do
realizacji głównego zadania:
Dla każdego zadania można postawić jakieś wyzwanie. Cztery wyzwania opierają się na
szybkości identyfikacji problemu, oryginalności rozwiązania i dokładności
obliczeń. Można również nagradzać pomysły, które bardziej podkreślają etyczne
aspekty rozwiązań, aktywizm obywateli, dbałość o opiekę nad planetą.
Zaleca się wykorzystanie uczniów jako popularnego jury, do którego nauczyciel dołącza
rolę jury technicznego.

Wskazówki dotyczące skutecznej
facylitacji, nadzoru i organizacji:
Przydatną wskazówką jest posiadanie z góry zdefiniowanego zestawu pytań, które
pomagają w identyfikacji problemów. Na koniec należy posiadać listę formuł
przydatnych do obliczenia wpływu poszczególnych problemów. 
W trakcie nadzoru ważne jest, aby monitorować aktywność poszczególnych uczniów
w grupie, unikając sytuacji, w której jedni biorą w niej udział w mniejszym stopniu niż
inni.
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Pożądane wyniki i uzyskane
kompetencje:
Ćwiczenie poprawia poziom kompetencji praktycznego zastosowania wiedzy
matematycznej.

Wprowadza również podstawowe umiejętności projektowe i inżynierskie.
Rezultatem działania jest mapa miasta zrównoważonego ekologicznie, która nie jest
wyobrażona, ale oparta na doświadczeniach życiowych we własnym mieście.
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Wpływ na zewnętrznych
interesariuszy:
Rezultatem działania dydaktycznego, tj. mapą miasta zrównoważonego
ekologicznie, można podzielić się z lokalną społecznością. W szczególności można
upublicznić punkt widzenia młodych ludzi na temat tego, jak miasto jest
zorganizowane i zarządzane. Jeśli w gminie istnieją młodzieżowe komisje
obywatelskie lub małe parlamenty dziecięce, propozycja ta może być przedmiotem
publicznej dyskusji.

Lokalne gazety, internetowe lub drukowane, mogą być również zainteresowane
rozmową o wynikach działalności dydaktycznej.
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Debata/moment formalnej
edukacji (opcjonalnie)
Wywołaj debatę na poniższy temat: 
zrównoważone miasta to o wiele więcej niż miejsca, w których ludzie i przyroda
współistnieją produktywnie; to miasta, w których wszyscy ludzie - bez względu na
rasę, kolor skóry, dochody, a więc i na równi z nimi - mają dostęp do zdrowego
środowiska, w którym mogą się rozwijać.
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Arkusz pracy studenta
WIEK: 13 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M:
Inżynieria i technologia
Wiedza z zakresu praktycznego zastosowania nauk i technologii inżynieryjnych.
Obejmuje ona stosowanie zasad, technik, procedur i urządzeń do projektowania i
produkcji różnych towarów i usług.

Projektowanie i technika
Znajomość technik, narzędzi i zasad projektowania, związanych z wykonywaniem
precyzyjnych planów technicznych, projektów, rysunków i modeli.

Produkcja i obróbka
Wiedza na temat surowców, procesów produkcyjnych, kontroli jakości, kosztów i
innych technik maksymalizacji efektywności produkcji i dystrybucji towarów.

Matematyka
Wiedza z zakresu arytmetyki, algebry, geometrii, rachunku, statystyki i ich
zastosowań.

Biologia
Wiedza na temat organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich tkanek, komórek,
funkcji, współzależności i interakcji ze sobą i ze środowiskiem.

Analiza i ocena systemów, analiza kontroli jakości
Ustalenie, w jaki sposób system powinien działać i jak zmiany warunków i
środowiska wpłyną na wyniki, określenie środków lub wskaźników wydajności
systemu oraz działań niezbędnych do poprawy lub skorygowania wydajności, w
odniesieniu do celów systemu.
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Sugerowany kontekst
środowiskowy:
To ćwiczenie może być wykonywane samodzielnie przez nauczyciela posiadającego
umiejętności techniczne. Wskazane jest jednak nawiązanie partnerstwa z władzami
lokalnymi, na przykład z władzami miejskimi, które są odpowiedzialne za transport,
zielone tereny publiczne, dystrybucję wody lub energii elektrycznej lub za zbieranie i
usuwanie odpadów.

Cel(-e) edukacyjny(-e):
Ciekawość 
Uczniowie będą zwiększać zainteresowanie ochroną środowiska i rozwijać
samodzielną inicjatywę w zakresie poszukiwania i wyszukiwania informacji.
Obiektywność
Uczniowie będą w stanie rejestrować dane jako zaobserwowane, niepodlegające
wpływowi uczuć, wyobraźni i racjonalnie wyjaśniać obserwacje
Współpraca
Uczniowie będą mogli współpracować przy przeprowadzaniu działań i
eksperymentów.
Podejmowanie etycznych decyzji
Uczniowie będą mogli ocenić i wybrać jedną z alternatyw w sposób zgodny z
zasadami etycznymi.

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.

Słowa kluczowe
W tym ćwiczeniu uczniowie są wprowadzani w zrównoważony rozwój w kontekście
miejskim.
Słowa kluczowe: Projektowanie, planowanie urbanistyczne, działalność gospodarcza,
tereny zielone, tereny dla zwierząt, transport publiczny, źródła energii,
zrównoważony rozwój.



Media i zasoby:
Google Earth i Google Maps
Inspirujące filmy jak ten:

https://www.pbslearningmedia.org/resource/nature-works-everywhere-sustainable-
cities-clip/nature-works-everywhere-sustainable-cities-clip/#.W04RCi3MzGI
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Niezbędny sprzęt i materiały:
Niezbędnymi narzędziami są duże arkusze, ołówki, kredki, linijki, kwadraty, kompasy i
notatniki do notatek. Bardzo przydatna może być tablica elektroniczna.
Ostatecznie można udostępnić dzieciom materiały o różnym charakterze, aby
wzbogacić wrażenia dotykowe. W szczególności ziemia i piasek, które łączą się z
zielenią i placami zabaw, drewno i cegła, które łączą się z konstrukcją, plastik, szkło,
papier i inne, które łączą się z utylizacją odpadów



Zadania
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1 Obserwacja i klasyfikacja
Obserwując mapę swojego miasta, uczniowie zwracają uwagę na tereny
zielone, naturalne źródła wody, miejsca produkcji, szkoły i budynki
publiczne, główne ciągi komunikacyjne, ulice handlowe, centra
handlowe, składowiska odpadów. 
Dla każdego typu, na mapie umieszczone są wyraźnie widoczne
etykiety, a granice poszczególnych obszarów są podświetlone. Jeśli
istnieją wątpliwości co do klasyfikacji danego obszaru lub działalności,
uczniowie muszą znaleźć porozumienie w drodze debaty.
Jeśli dostępna jest tablica elektroniczna, studenci mogą przeglądać
mapę miasta cyfrowo za pomocą map Google. Natomiast w celu
uzyskania dalszych informacji można skorzystać z programu Google
Earth.

2 Analiza danych
Studenci analizują dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców, liczby
mieszkańców na kilometr kwadratowy, średniego wieku ludności, liczby
linii transportu publicznego oraz dostępne dane dotyczące działalności
gospodarczej miasta.
Ponadto, analizowane są standardowe dane, takie jak emisje z różnych
rodzajów transportu publicznego i prywatnego lub dane dotyczące
absorpcji smogu przez drzewa i tereny zielone.
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3 Określenie problemu
W tej fazie uczniowie muszą określić listę problemów, które pojawiają
się w wyniku obserwacji mapy miasta z etykietami i obramowaniami,
wykorzystując dostępne im dane.
Problemy te muszą być jasno opisane stylem narracyjnym (opowiadanie
historii) i poparte danymi. Należy przeprowadzić wszystkie obliczenia
użyteczne do naświetlenia problemów. A jeśli to możliwe, należy
również dokonać szacunków dotyczących przyszłości, z których wynikają
wykresy i tabele. Uczniowie muszą również odwoływać się do swoich
praktycznych doświadczeń, biorąc pod uwagę na przykład czas
potrzebny na dojazd do szkoły i do ośrodków sportowych,
liczbę używanych przez nich pojazdów transportowych, aby zastanowić
się również nad ich śladem ekologicznym.
Ważne jest również, aby określić, czy pewne problemy występują
głównie w niektórych częściach miasta, które muszą być konkretnie
sklasyfikowane na mapie.

4 Rozwiązywanie problemów
Wykorzystując kreatywność oraz wiedzę naukową i technologiczną,
studenci muszą znaleźć rozwiązania wymienionych problemów. Po
rozwiązaniu pilnych problemów można również zakładać usprawnienia
strukturalne, które mają wpływ na całe miasto.
Działanie to może być realizowane w podgrupach.
Wychodząc od mapy miasta wzbogaconej o wszystkie informacje
(etykiety, granice, obszary problemowe), uczniowie muszą na nowo
zaprojektować miasto, w którym główne problemy są rozwiązywane.
Jest to wyraźnie uproszczona mapa miasta, podobna do
nowego projektu urbanizacyjnego.
Należy wykonać nowy zestaw obliczeń, aby sprawdzić, czy problemy są
rzeczywiście rozwiązane.
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Lista kontrolna i BHP:
Ta czynność nie wymaga szczególnej uwagi jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa.
Zaleca się jednak wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w celu zapewnienia
odpowiedniego bezpieczenstwa grupie uczniów.
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Partnerzy projektu:

15

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


