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Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
działa od 17 września 1991 roku. 

Realizujemy w Polsce misję Programu Narodów 
Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), 

wspierając działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.



DZIECI I MŁODZIEŻ PRZY WSPARCIU DOROSŁYCH

UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, NAUKOWCY, EKSPERCI 
ORAZ MIESZKAŃCY

WSPÓLNIE OBSERWUJEMY I BADAMY PRZYRODY, ABY LEPIEJ 
POZNAĆ I ZROZUMIEĆ PROCESY ZACHODZĄCE W ŚRODOWISKU
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Dołącz do nas na www.gridw.pl 

Dołącz do nas na                                          www.gridw.pl/CentrumUNEPGRIDWarszawa

http://www.gridw.pl/
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Warsztaty 
„Geografia (w) 

miejskiej dżungli”



Dlaczego miasta?

• Rozwój miast powoduje rosnącą presję na środowisko,

ALE

• miasta są też centrami innowacji.
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Dlaczego miasta?

• Rozwój miast powoduje rosnącą presję na środowisko,

ALE

• miasta są też centrami innowacji.

• Wzrasta liczba mieszkańców miast

ALE

• w Polsce sytuacja jest specyficzna ;-)

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | www.urbanscience.gridw.pl







Źródło: Sytuacja demograficzna Polski do 2018 r. Tworzenie i rozpad rodzin, 2019, GUS. Dostęp online: https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin,33,2.html

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2018-roku-tworzenie-i-rozpad-rodzin,33,2.html
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• odpowiedź na aktualne wyzwania w zakresie tworzenia bezpiecznych, 
zdrowych i zrównoważonych miast; 

• wizja edukacji młodego pokolenia, wspierającej rozwijanie wśród uczniów 
kompetencji niezbędnych do aktywnego udziału w budowaniu wizerunku miast 
przyszłości i wykorzystania w tym procesie osiągnięć współczesnej nauki.

„Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

Tematyczne moduły edukacyjne

Poradnik edukacji miejskiej

Baza wiedzy

Szkolenia dla nauczycieli

Zajęcia z młodzieżą
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Czy Poznań

(…, …)

to zdrowe miasto?



• 17 Celów ustalonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r.

• Cel 11. szczególnie dedykowany miastom…

• … ale tematyka pozostałych również odnosi się do obszarów zurbanizowanych

Miejskie wyzwania



Przykłady powiązań głównych tematów edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (źródło: Urban Solutions 
for One Planet Living, http://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/city_solutions )

SDGs a kluczowe wyzwania miast

http://wwf.panda.org/our_work/projects/one_planet_cities/city_solutions
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Miasto jako ekosystem

Centrum UNEP/GRID-Warszawa | www.urbanscience.gridw.plŹródło: http://cbc.iclei.org/value-nature-urban-life/

http://cbc.iclei.org/value-nature-urban-life/


Źródło: Materiały konferencji 
„Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzi”, 

Warszawa 2018 
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Wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, 

w którym młodzież, w szczególności podczas zajęć terenowych 
realizowanych zgodnie z metodyką nauczania przez dociekanie 
naukowe (ang. Inquiry-Based Science Education, IBSE), 

odkrywa (samodzielnie), w jaki sposób nauka może pomóc 
w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych miejskich 
ekosystemów. 

Wykorzystanie posiadanej i nowo zdobywanej wiedzy 
i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych oraz kreatywności młodzieży 

w poszukiwaniu rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów czy 
wyzwań, a nie jedynie ich eksploracji.

Wizja projektu „Urban Science”



Czy Poznań to zdrowe miasto?

TABLICA TEMATYCZNA

ŚCIANA INSPIRACJI 
(MESSY WALL/PHOTO WALL)

• Może służyć na każdym 
etapie zajęć (do 
inicjowania dyskusji, 
zbierania informacji na 
dany temat, do 
podsumowania zajęć)

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Co czuję, gdy myślę o moim mieście?

BLOB TREES

• Blob to bezpłciowa postać 
o nieokreślonym wieku, 
która może symbolizować 
każdego z nas

• Praca z kartami opiera się 
na interpretacji własnych 
odczuć i opinii – nie ma 
dobrych i złych odpowiedzi 

• Karty inspirują do rozmowy 
na różne, niekiedy trudne 
tematy – ułatwiają 
podzielenie się opinią na 
dany temat

• Kolory wzbogacają przekaz
Źródło: https://www.blobtree.com 



Decyzja o wyborze konkretnych metod i strategii kształcenia należy do 
nauczyciela, który najlepiej zna predyspozycje swoich uczniów oraz możliwości 
i ograniczenia, jakie daje podstawa programowa oraz środowisko pracy 
w danej szkole. 

Źródło: Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  
wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

Warto zapamiętać!



Centrum UNEP/GRID-Warszawa | www.urbanscience.gridw.pl

Metoda badawcza 
w edukacji 
miejskiej
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Metoda badawcza – krótkie przypomnienie



OBSERWACJA PRZYRODY

STAWIANIE PYTAŃ 
(BADAWCZYCH)

SFORMUŁOWANIE 
HIPOTEZY

ZAPLANOWANIE BADAŃ

GROMADZENIE DANYCH 
(POZYSKANIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH, 

WYKONANIE DODATKOWYCH 
POMIARÓW)

ANALIZA DANYCH

UDOKUMENTOWANIE 
WYNIKÓW BADAŃ

DOKUMENTOWANIE 
PROWADZONYCH BADAŃ

PODSUMOWANIE –
WYCIĄGNIĘCIE WNIOSKÓW

PREZENTACJA WYNIKÓW

POSTAWIENIE NOWYCH 
PYTAŃ BADAWCZYCH



Kształcenie przez odkrywanie/dociekanie naukowe

Analizowanie 
danych

Obserwacje 
natury

Zadawanie 
pytań

Opracowanie 
hipotez

Planowanie 
badań

Zbieranie 
danych

Opracowanie 
wniosków

Prezentowanie 
wyników

Stawianie 
nowych pytań
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Model uczenia się przez dociekanie naukowe stanowi doskonałą podstawę do 
projektowania procesu nauczania. 

W praktyce bowiem to nauczyciel decyduje, jak duże powinno być wsparcie 
udzielane uczniom. 

• W przypadku tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę 
z IBSE, ważne będzie odpowiednie pokierowanie całością procesu przez 
nauczyciela (ang. teacher-directed approach).

• Wraz z osiąganiem przez młodzież (i nauczyciela) większej pewności 
w stosowaniu metodologii IBSE możliwa jest większa współpraca 
i partnerstwo pomiędzy nauczycielem i uczniami (ang. teacher-student 
agreed approaches). 

• Finalnie, dążymy do przekazania odpowiedzialności za proces uczenia się 
przez dociekanie naukowe w ręce uczniów (ang. student-directed inquiries).

Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  
wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

Warto zapamiętać!
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Różne sposoby organizacji zajęć 
prowadzonych wg metodologii IBSE



Pięcioetapowy model cyklu uczenia się, tzw. model 5E (źródło: Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych,  wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”)

Model 5E



Czteroetapowy model cyklu uczenia się zaadaptowany z projektu „Enquiring Minds” (źródło: Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated 
Learning for Smart Cities”)

Model
„Enquiring Minds”



Czteroetapowy model cyklu uczenia się zaadaptowany z projektu „Enquiring Minds” (źródło: Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated 
Learning for Smart Cities”)

EWALUACJA

EWALUACJAEWALUACJA

EWALUACJA

Model 
„Enquiring Minds”



Czteroetapowy model cyklu uczenia się zaadaptowany z projektu „Enquiring Minds” (źródło: Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated 
Learning for Smart Cities”)

Model „Enquiring Minds” w edukacji miejskiej

• Etap 1 INICJOWANIE I WYBIERANIE: pozyskiwanie wiedzy, rozbudzanie zainteresowań, 
kreowanie pomysłów i wzrost motywacji uczniów – wstępne zapoznanie się z tematem 
(wybrane wyzwanie miasta), nad którym będą pracowali uczniowie (lub jego wybór, 
jeśli to uczniowie mają decydować, na jaki temat chcą prowadzić projekt badawczy)

Rolą nauczyciela jest pomaganie uczniom czerpać z ich własnego życia i doświadczeń, 
aby odkrywać rzeczy, które ich interesują, sprawiać, że są podekscytowani, ciekawi 
i chcą zadawać pytania.

• Etap 2 DEFINIOWANIE I REAGOWANIE: pogłębianie wiedzy uczniów w temacie, jaki 
wybrali jako temat swoich badań – młodzież dowiaduje się więcej o wyzwaniu miasta, 
które będzie badała i na które rozwiązań będzie poszukiwała, kształtowanie, 
definiowanie i uszczegóławianie idei lub pytania badawczego, ustanawianie hipotezy, 
planowanie dalszych etapów badań.

Rola nauczyciela polega na tworzeniu odpowiedniego środowiska dla uczniów; 
dostarczanie im wskazówek, aby uczniowie mogli organizować swoje badania. 



Czteroetapowy model cyklu uczenia się zaadaptowany z projektu „Enquiring Minds” (źródło: Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated 
Learning for Smart Cities”)

Model „Enquiring Minds”

• Etap 3 DZIAŁANIE  I TWORZENIE: pozyskiwanie danych/informacji, które mają pomóc 
w odpowiedzi na pytanie badawcze – realizacja badań, w tym terenowych, 
prowadzonych przez uczniów,  analiza pozyskanych wyników, definiowanie odpowiedzi 
na pytanie badawcze – przegląd istniejących i/lub poszukiwanie nowych rozwiązań na 
wyzwanie miasta, jakie zostało podjęte przez młodzież

Etap podczas którego uczniowie angażują się w różne zadania w zależności od 
charakteru ich zapytania. 

Nauczyciel zachęca uczniów do zarządzania swoim czasem, określania jasnych celów 
i monitorowania postępów. 

• Etap 4 KOMUNIKOWANIE: uczniowie dzielą się wynikami swojej pracy – przedstawiają 
swoją nową wiedzę i doświadczenia innym osobom, konfrontują z nimi pomysły na 
rozwiązanie wyzwania, przed jakim stoi miasto



Zaproponowane modele ułatwiają wdrożenie nauczania bardziej 
ukierunkowanego na potrzeby uczniów poprzez definiowanie tematu zajęć, czy 
zakresu omawianych treści przez samą młodzież, która określa, czego chciałaby 
się dowiedzieć.

Z punktu widzenia ucznia, wybór konkretnego modelu, czy podział na daną 
liczbę kroków, nie powinien mieć żadnego znaczenia. 

Niezależnie bowiem od wybranego sposobu organizacji pracy, istotą
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metodologii IBSE jest wejście przez 
nauczyciela w rolę mentora – opiekuna i obserwatora – i oddanie uczniom, 
wykreowanie dla nich, przestrzeni zachęcającej do wcielenia się w rolę 
badaczy oraz samodzielnego poszukiwania rozwiązań zidentyfikowanych 
w przestrzeni miasta problemów i wyzwań.

Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  
wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

Warto zapamiętać!
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Przetestujmy to 
w praktyce







Poprzez zaplanowanie zadań na każdym z etapów modelu IBSE, realizowany 
jest pełny cykl nauczania przez odkrywanie/doświadczanie naukowe. 

To od nauczyciela zależy charakter tego cyklu – czy będzie on mocno 
ustrukturyzowany i prowadzony przez nauczyciela, a może nauczyciel będzie 
jedynie doradcą dla uczniów, wspierając ich pracę, lub też cykl będzie miał 
całkowicie otwarty charakter i jego przebieg będzie sterowany przez samych 
uczniów.

Publikacja „Wskazówki do organizacji i prowadzenia  zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  
wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast” – projekt „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

Warto zapamiętać!



Jak wyobrażam sobie miasto przyszłości?

LIST Z PRZYSZŁOŚCI

Źródło: materiały programu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

WIADOMOŚĆ Z PRZYSZŁOŚCI

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

CO JEŚLI? SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Co jeśli…?

• G1: każdy deszcz w naszym mieście miałby 
nawalny charakter?

• G2: większość drzew w mieście zostałyby 
wycięte?

• G3: z powodu zmian klimatu wydłużą się okresy 
bez opadów?



Przykładowe metody pracy

6 KAPELUSZY DE BONO

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

ŚCIANA INSPIRACJI 
(MESSY WALL/PHOTO WALL)

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

INFO CHALLENGE
DATA RACE – WYŚCIG Z CZASEM

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

RYBA-SZKIELET

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

BAROMETR EMOCJI

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

PORTFOLIO EKSPERCKIE
FORUM EKSPERTÓW

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

SŁOWA-KLUCZE

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

5 x DLACZEGO?

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”
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A badania 
terenowe?



Przykładowe metody pracy

BADANIA TERENOWE

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Przykładowe metody pracy

BADANIA TERENOWE

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”
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Kompetencje 
uczniów na rzecz 
zrównoważonego 

rozwoju miast 
(metody ewaluacji) 



Kompetencje można definiować jako połączenie:

• wiedzy złożonej z faktów, liczb, pojęć, idei, teorii i doświadczeń, 
przyswojonych lub samodzielnie skonstruowanych, które 
pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie;

• umiejętności określonych jako zdolność do wykorzystania 
wiedzy podczas realizacji różnego rodzaju zadań 
i rozwiązywania problemów;

• postaw opisujących gotowość i skłonność do działania lub 
reagowania na idee, osoby lub sytuacje, a także zdolność do 
własnego rozwoju oraz udziału w życiu społecznym 
i zawodowym.

Definicja

Źródło: Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 
Dostęp: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1559889886732&uri=CELEX:32018H0604(01)

”



Jakie metody ewaluacji stosujecie w swojej pracy? 



Metody ewaluacji

NOTATKA W MINUTĘ

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

• bardzo krótka, pisemna odpowiedź na 
zadane przez nauczyciela pytanie, 

• pozwala zidentyfikować kwestii/tematów, 
które są jasne dla uczniów oraz te, które 
jeszcze wymagają wyjaśnień;

Co potrzebujecie: niewielkie kartki papieru, 
długopisy



Metody ewaluacji

TABELA KWL (Know-wonder-learn) 

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

• graficzny organizator zdobywanej wiedzy,
• zachęca uczniów do rozbudowanego 

myślenia o temacie zajęć.

Co potrzebujecie: kartkę z tabelą z podziałem 
na kolumny: What I Know (co już wiem), What
I Wonder (co chciałbym/chciałabym wiedzieć), 
What I Learned (czego się 
nauczyłem/nauczyłam)



Metody ewaluacji

KARTY ODPOWIEDZI 

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

• ułatwiają aktywne i szybkie 
komunikowanie zdobytej wiedzy;

• pozwalają utrzymać zaangażowanie 
uczniów;

Co potrzebujecie: kartki z odpowiedziami 
(literami lub kolorami) dla każdego z 
uczniów 



Metody ewaluacji

PODSUMOWANIE ABC 

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

• ułatwia szybkie zebranie informacji 
o poziomie zrozumienia tematu;

• wymaga przedstawienia informacji 
w zwięzłej, zsyntetyzowanej formie 
i skupienia się na najistotniejszych 
elementach. 

Co potrzebujecie: tablica/flipchart, 
flamastry



Metody ewaluacji

NOTATKA ŁAŃCUCHOWA

Źródło: materiały projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”

• pozwala sprawdzić pomysły i opinie 
innych osób oraz porównać je do 
własnego sposobu myślenia,

• analiza notatek ujawnia stopień, 
w jakim uczniowie wykorzystują 
definicje i zagadnienia 
przedstawione na zajęciach.

Co potrzebujecie: kartka i długopisy



Kompetencje kluczowe a kompetencje na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast



Kompetencje na rzecz zrównoważonego rozwoju 
miast

Źródło: materiały projektu 
„Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities”



Zapraszamy na stronę projektu!
www.urbanscience.gridw.pl



Są już na niej dostępne Tematyczne Moduły Edukacyjne! 



Warsztaty „Edukacja miejska, czyli przykłady wykorzystania przestrzeni miejskiej 
jako „żywego laboratorium” na zajęciach przedmiotów przyrodniczych” 
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Dziękujemy!

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Joanna Płudowska

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

www.urbanscience.gridw.pl

edukacja@gridw.pl

mailto:edukacja@gridw.pl
mailto:edukacja@gridw.pl

