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O PROJEKCIE

Ponad 2/3 Europejczyków mieszka w miastach. Dlatego jednym z największych wyzwań tego
stulecia jest zadbanie o to, aby miasta mogły w sposób zrównoważony świadczyć usługi na
rzecz swoich mieszkańców, zapewniając im w tym samym czasie bezpieczeństwo, zdrowie,
dobrobyt i pełen dostęp do informacji. Europejski projekt „Urban Science” jest edukacyjną
odpowiedzią na to wyzwanie.

Celem projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities ” jest promocja
wykorzystania metody badawczej (nauczanie przez dociekanie naukowe, ang. Inquiry-Based Science
Education, IBSE) oraz edukacji terenowej w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców
europejskich metropolii i mniejszych miast.

Szerokie zastosowanie tego podejścia, nie tylko podczas zajęć z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, pomoże uczniom zdobywać kompetencje niezbędne do ich aktywnego udziału
w budowaniu zdrowych miast, a także rozwijać umiejętności kluczowe na rynku pracy
i niezbędne w portfolio ekspertów związanymi z obszarem zrównoważonego rozwoju miast.
Ideą projektu jest wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym
młodzież, w szczególności podczas zajęć terenowych realizowanych zgodnie z metodyką
nauczania przez dociekanie naukowe, odkrywa, w jaki sposób nauka może nam pomóc
w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych miejsc do życia. Nacisk jest kładziony na
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.
Pod kątem dydaktycznym, projekt bazuje na dotychczasowych doświadczeniach europejskich
krajów we wdrażaniu metody badawczej w edukacji szkolnej. Od strony merytorycznej, skupia
się na zrozumieniu, jakie modele dla zrównoważonego rozwoju możemy czerpać ze świata
przyrody i jak skutecznie je wdrażać w zurbanizowanym środowisku miasta. Kluczem do
sukcesu projektu jest połączenie potrzeb wynikających z podstaw programowych
w poszczególnych krajach partnerskich, kompetencji nauczycieli, a także profili uczniów.
Dowiedz się więcej o projekcie i realizowanych działaniach na stronie:

www.urbanscience.gridw.pl
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

WYZWANIE
Polska zalicza się do grupy europejskich państw o najgorszej jakości powietrza. Według danych
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2018 roku, 36 spośród 50 najbardziej
zanieczyszczonych pyłem zawieszonym miast w Europie znajduje się w Polsce. Alarmujące
dane sprawiają, że temat smogu w Polsce jest coraz bardziej powszechny w publicznej
debacie, a świadomość zagrożeń związanym ze złą jakością powietrza wzrasta.
Zajęcia wprowadzają uczniów w tematykę związaną z jakością powietrza, która jest
zagadnieniem interdyscyplinarnym. Konieczne jest poszukiwanie powiązań pomiędzy różnymi
aspektami naszych codziennych działań i znalezienie szerszego kontekstu problemów słabej
jakości powietrza staje się kluczowe w dbaniu o środowisko, w którym żyjemy.

Młodzież realizująca moduł tematyczny
będzie poszukiwać rozwiązań dla jednego z kluczowych wyzwań dla miast
ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM DOBREJ JAKOŚCI POWIETRZA
powiązanego z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, SDGs:

Zajęcia odnoszą się do doświadczeń młodzieży związanych ze środowiskiem lokalnym
i zapraszają uczniów do zwrócenia uwagi na otaczającą ich rzeczywistość – działania władz
lokalnych, kwestie związane z transportem, terenami zieleni, itp.
CELE ZAJĘĆ
Uczeń/uczennica:
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

omawia kluczowe fakty związane z jakością powietrza;
wyjaśnia pojęcie niskiej emisji i podaje przyczyny jej powstawania;
wskazuje problemy zdrowotne związane ze złą jakością powietrza;
szacuje stopień zanieczyszczenia powietrza poprzez własne obserwacje oraz na
podstawie danych z profesjonalnych stacji pomiarowych;
wyciąga wnioski dotyczące przestrzennego zróżnicowania jakości powietrza w swoim
mieście na podstawie wyników własnych obserwacji i badań oraz danych
z profesjonalnych stacji pomiarowych;
wymienia przykłady działań oraz dobre praktyki w zakresie poprawy jakości powietrza;
wymienia sposoby na polepszenie jakości powietrza w swojej okolicy;
komunikuje swoją wiedzę na temat powiązań jakości powietrza z jakością życia.

MODEL ORGANIZACJI ZAJĘĆ
W projekcie „Urban Science” jest promowane wykorzystanie metody badawczej (nauczanie
przez dociekanie naukowe, ang. Inquiry-Based Science Education, IBSE) oraz edukacji
terenowej w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców europejskich miast – wykorzystanie
przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym młodzież odkrywa, w jaki sposób
nauka może nam pomóc w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych miejsc do życia.
Istnieją różne sposoby organizacji zajęć prowadzonych wg metodologii IBSE .
Na potrzeby tego modułu zaadaptowano stosunkowo prosty model, opracowany w ramach
brytyjskiego projektu „Enquiring Minds” 1. W tym modelu wyróżniono 4 podstawowe etapy
pracy ucznia, przedstawione na poniższej grafice.

Przy planowaniu modułu uwzględniono podejście liniowe, a więc przejście po kolei przez
poszczególne etapy cyklu kształcenia przez dociekanie naukowe.
PROPONOWANE AKTYWNOŚCI

Autorzy modułu edukacyjnego zaplanowali szereg aktywności, prowadzących uczniów przez
poszczególne etapy pracy metodą IBSE:
✓ dla rozbudzenia zainteresowania młodzieży tematami dotyczącymi wyzwań dla ich
miasta, kreowania pomysłów i wzrostu motywacji (Inicjowanie i wybieranie tematu
badawczego):
ZDROWE MIASTO W CENTRUM UWAGI
ATMOSFERA W NASZYM MIEŚCIE
1

Strona projektu „Enquiring Minds”. Dostęp online, 16.04.2019:
https://web.archive.org/web/20150408015427/http:/www.enquiringminds.org.uk/

✓ ułatwiające uszczegółowienie i zdefiniowanie pytań badawczych/zakresu zagadnień, nad
którymi będzie pracowała młodzież (Definiowanie i reagowanie):
FORUM EKSPERTÓW MIEJSKICH
✓ wspierające młodzież na etapie badań i tworzenia własnego wkładu w wybrane przez
nich zagadnienie (Działanie i tworzenie):
GDZIE POWINNO SIĘ ROZPOCZĄĆ “CZYSZCZENIE POWIETRZA”?
JAK POMÓC NASZEMU MIASTU ODDYCHAĆ?
✓ inspirujące uczniów do zaprezentowania wyników swoich obserwacji i zaangażowania
innych członków lokalnej społeczności we wspólne działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju miasta (Komunikowanie):
NAJZDROWSZE MIASTO W POLSCE
MŁODZI DLA MIASTA “CHCEMY WZIĄĆ GŁĘBOKI WDECH W NASZYM MIEŚCIE!”

Materiały zostały przygotowywane z myślą o uczniach w wieku 12–16 lat.
Całość lub wybrane aktywności z modułu mogą być również realizowane ze starszą lub nieco
młodszą młodzieżą.

CZAS REALIZACJI ZAJĘĆ
Realizacja wszystkich aktywności w zaproponowanym układzie została przewidziana
na 4 lekcje.
Warto pamiętać, że aktywności można realizować nie tylko jedną po drugiej, ale również
dowolnie je mieszać, także zmieniając kolejność – w zależności od poziomu zaawansowania
uczniów, czy chociażby kompetencji, jakie chcemy kształtować na danym etapie edukacji.
Poszczególne aktywności można wplatać w tok zajęć realizowanych w tradycyjny sposób.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Niezbędne środki dydaktyczne wskazano przy każdej aktywności.
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KARTY AKTYWNOŚCI

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO

AKTYWNOŚĆ 1:
ZDROWE MIASTO W CENTRUM UWAGI
Aktywność inspiruje uczniów do zastanowienia się nad czynnikami wpływającymi na zdrowie
miast oraz skłania do szukania szerszego kontekstu budowania zrównoważonych miast.
POTRZEBUJECIE
✓ kopie listu od Thomasa, który mieszka w najzdrowszym mieście na świecie
✓ notatniki – ewentualnie samoprzylepne karteczki (tzw. post-it)
✓ długopisy
PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Poproś uczniów o połączenie się w grupy i przeprowadzenie przez 5 minut burzy mózgów
w temacie „Zdrowe miast”.
Każda grupa przygotowuje zestaw haseł/słów, które przychodzą im do głowy, gdy myślą
o zdrowych miastach. Jako inspiracje młodzież otrzymuje list napisany przez ich kolegę
Thomasa, który żyje w najzdrowszym mieście na Ziemi.
Lider każdej grupy zapisuje słowa/hasła na tablicy. Następnie omów je z uczniami. Które
z haseł powtarzają się najczęściej? Jakich być może zabrakło? To dobry moment na dyskusję
o najważniejszych elementach, jakie budują zdrowe miasto. Czy uczniowie uważają wasze
miasto za zdrowe?
Pod koniec dyskusji, naprowadź uczniów na zagadnienia dotyczące jakości powietrza, nad
którymi dalej będą pracować podczas zajęć.

Tego typu aktywność może również posłużyć jako doskonałe wprowadzenie do zajęć
otwartych. Podczas dyskusji nad zestawem haseł/słów kluczowych, wspólnie wybierzcie
z uczniami temat, nad którym chcą dalej pracować. Być może nie będzie to wcale jakość
powietrza, ale na przykład zainteresuje ich tematyka zrównoważonego transportu?

Karta aktywności

List z przyszłości

Greenwood, 16 kwietnia 2019

Hej!
Mam na imię Thomas i mam 14 lat. Razem z moją rodziną mieszkam
w Greenwood. Wiesz, że w tym roku nasze miasto dostało tytuł
najzdrowszego na świecie? Extra, prawda? Moje miasto to istny cud i nie
zamieniłbym go na żadne inne!
Wspólnie z władzami miasta, tzn. my – mieszkańcy i eksperci –
zaplanowaliśmy, jak ma wyglądać Greenwood, co sprawia, że poruszanie
się po nim jest bardzo wygodne. Tu wszędzie można dojechać rowerem!
Miasto ma bardzo gęstą sieć ścieżek i jest przyjazne rowerzystom. A co jeśli
chcemy przemieścić się na większe odległości? Samochodom na
tradycyjne paliwo mówimy NIE! Korzystamy tylko z samochodów
elektrycznych, a co najlepsze – nie ma u nas żadnej elektrowni węglowej,
żadnych dymów z komina i smogowej chmury.
Greenwood to niezwykle słoneczne miasto! Wykorzystujemy to do
produkcji energii dzięki wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych. Wszyscy
dobrze wiemy, dlaczego korzystanie z odnawialnych źródeł jest tak ważne.
Uczymy się tego od najmłodszych lat.
Nasze miasto to oaza spokoju. Zapytasz, jak to możliwe, bo w twoim
mieście jest zawsze głośno i brudno? W Greenwood jest mnóstwo zieleni,
a to naprawdę relaksuje! Tereny zieleni w naszym mieście są na każdym
kroku. To nie tylko lasy i parki, ale także zieleń na dachach, ścianach
(zobacz zdjęcie!), ogrody przydomowe, drzewa i trawniki wzdłuż ulic. No
i uwielbiane przeze mnie tzw. ogrody kieszonkowe – takie mini-parki – bo
zieleń można zaplanować wszędzie! Dzięki zieleni w naszym mieście mamy
nie tylko relaks, ale też doskonałe powietrze. Drzewa sprawiają również, że
możemy zaznać trochę chłodu w upalne dni, których u nas nie brakuje.

List z przyszłości

Duże znaczenie w naszym mieście ma żywność ekologiczna. Wiesz, że dużo
warzyw i owoców sami produkujemy, np. na balkonach? Wszyscy dbamy
o to, aby nasze uprawy były naturalnie nawożone i zdrowe. Doskonale
sprawdza się u nas idea ogrodów społecznościowych – razem z sąsiadami
dbamy o nasz warzywniak i korzystamy wspólnie z naszych upraw.

To jest zielona ściana na jednym z budynków w Greenwood! Jak kwitnie, wygląda niesamowicie! ☺

Nasze miasto jest po prostu zdrowe, a zdrowe miasto to przecież zdrowi
ludzie! Mam nadzieję, że i w twoim mieście szybko pojawią się rozwiązania
przyjazne dla ciebie i środowiska. Pamiętaj, że każdy z nas ma wpływ na to,
jak wygląda przestrzeń wokół nas i że każdy może zadbać o otaczającą nas
przyrodę!
Thomas

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO

AKTYWNOŚĆ 2:
ATMOSFERA W NASZYM MIEŚCIE
Aktywność motywuje uczniów do zwrócenia uwagi na swoją najbliższą okolicę i skłania do
refleksji na temat działań lokalnej społeczności.
POTRZEBUJECIE
✓
✓
✓
✓

karton do przygotowania tablicy tematycznej
kredki i markery
klej lub taśma klejąca dwustronna
wydrukowane zdjęcia

Jeśli macie możliwości wykorzystania komputerów, uczniowie nie muszą drukować
swoich zdjęć. Mogą je przynieść na zajęcia na pendrive’ach lub dyskach przenośnych albo
zgromadzić w szkolnej „chmurze”, do której sięgną po zdjęcia podczas zajęć. Do
gromadzenia zdjęć możecie też wykorzystać platformę e-learning, z której korzystacie na
co dzień na zajęciach, lub dowolny komunikator społecznościowy

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Przed zajęciami
Zachęć uczniów, aby wybrali się na spacer po mieście z aparatami fotograficznymi lub
smartfonami w dłoni. Ich zadaniem jest przygotowanie 3 zdjęć, będących ilustracją odpowiedzi
na pytanie „Czy w naszym mieście można głęboko odetchnąć?”
Młodzież powinna zapisać, gdzie wykonała dane zdjęć (lokalizacja miejsca) oraz przygotować
2–3 zdania opisu (informacja o sytuacji, jaka jest prezentowana na zdjęciu).
Na zajęciach
Zachęć uczniów do przygotowania ich własnej tablicy tematycznej, która będzie stanowiła
graficzną ilustrację odpowiedzi na pytanie „Czy w naszym mieście można głęboko
odetchnąć?”. Tablica może mieć dwie strony:
✓ odpowiedzi na „TAK” – po tej stronie znajdą się np. zdjęcia terenów zieleni, gdzie
ludzie odpoczywają na świeżym powietrzu albo ludzie jeżdżący na rowerach;
✓ odpowiedzi na „NIE” – po tej stronie znajdą się np. zdjęcia ciemnego dymu
unoszącego się z domów ogrzewanych złej jakości paliwem albo chmura spalin za
jadącymi po ulicy samochodami.

Karta aktywności

INICJOWANIE I WYBIERANIE TEMATU BADAWCZEGO

Tablica tematyczna może być przygotowana z wykorzystaniem Internetu i programu
graficznego, jeśli tak wybiorą uczniowie. Może być także przygotowana
z wydrukowanych zdjęć.

Na podstawie zebranych zdjęć uczniowie przygotowują listę najważniejszych czynników
wpływających na jakość powietrza w ich mieście – zarówno tych negatywnych, jak
i pozytywnych.

Karta aktywności

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE

AKTYWNOŚĆ 3:
FORUM EKSPERTÓW MIEJSKICH
Aktywność angażuje uczniów jako ekspertów w tematach związanych ze zdrowymi miastami
i pomaga im pogłębić posiadaną wiedzę.
POTRZEBUJECIE
✓ notatniki
✓ długopisy
✓ tablica – flipchart i markery
PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Uczniowie pracują w parach albo grupach. Każdy zespół wybiera dla siebie „specjalizację”,
odnoszącą się do jednego z najważniejszych czynników wpływających na jakość powietrza
w waszym mieście (patrz aktywność ATMOSFERA W NASZYM MIEŚCIE).
Młodzież może stworzyć grupy ekspertów np. od transportu, energii, jakości środowiska,
zarządzania odpadami, zdrowia, zagospodarowania przestrzennego lub nawet od kwestii
społecznych.
Specjalizacje możesz dowolnie dobierać, np. w zależności od listy czynników, jaką
przygotowała młodzież lub też od wiedzy i zainteresowań twoich uczniów.

Uczniowie, w ramach swoich grup, przeprowadzają burzę mózgów, aby zdefiniować własne
pytania badawcze, na przykład:
✓ Eksperci zajmujący się transportem – W jaki sposób transport może wpływać na
jakość środowiska i nasze zdrowie? Jakie są główne typy zanieczyszczeń pochodzące
z systemu transportowego/komunikacji?
✓ Eksperci od energii – W jaki sposób energia (włączając energie cieplną i elektryczną,
produkcję i konsumpcję) ma wpływ na jakość środowiska i nasze zdrowie? Jakie
główne typy zanieczyszczeń produkuje?
✓ Eksperci środowiskowi/biolodzy – W jaki sposób pogoda wpływa na powstawanie
i rozprzestrzenianie się smogu? Czy zmiany klimatu mają na to jakiś wpływ? Jaka jest
rola terenów zieleni w miastach w kontrolowaniu poziomu zanieczyszczeń?
✓ Eksperci od zarządzania odpadami – W jaki sposób zarządzanie odpadami ma wpływ
na jakość środowiska w mieście, włącznie z jakością powietrza?

Karta aktywności

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE

✓ Eksperci zajmujący się zdrowiem – zespół koncentruje się na wpływie zanieczyszczeń
na zdrowie człowieka
✓ Eksperci zajmujący się kwestiami społecznymi – Jak sytuacja społeczna mieszkańców
może wpływać na jakość powietrza w mieście? Czy zamożność mieszkańców ma
wpływ na stan środowiska w poszczególnych częściach miasta?
✓ Eksperci zajmujący się zagospodarowaniem przestrzennym – Jak planować rozwój
miasta i zagospodarowanie przestrzeni, aby była ona przyjazna dla ludzi?
Pomiędzy zajęciami
Uczniowie mają czas na stworzenie „portfolio ekspertów” – zrobienie przeglądu swoich
tematów z wykorzystaniem źródeł internetowych, odwiedzenie biblioteki lub nawet
zasięgnięcie opinii zewnętrznych ekspertów, np. rodziców lub osób pracujących w lokalnych
przedsiębiorstwach, czy urzędzie miasta. Zachęć młodzież, aby w swoich poszukiwaniach
koncentrowała się jak najmocniej na lokalnych uwarunkowaniach i sytuacji w waszym mieście.
Tworzenie eksperckiego portfolio jest również okazją do zweryfikowania informacji
o czynnikach, jakie najmocniej wpływają na jakość powietrza.
Na zajęciach
Na zajęciach jest organizowana “sesja ekspertów”. Każdy zespół rzuca wyzwanie pozostałym
uczniom (pracując w parach lub swoich własnych zespołach ekspertów), zadając maksymalnie
5 pytań związanych z własną specjalizacją. Uczniowie mogą wykorzystać wszystkie dostępne
zasoby, aby znaleźć potrzebne informacje i odpowiedzieć na pytania ekspertów.
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AKTYWNOŚĆ 4:
GDZIE POWINNO SIĘ ROZPOCZĄĆ
“CZYSZCZENIE POWIETRZA”?
Celem tej aktywności jest dowiedzenie się, w jakich częściach miasta zanieczyszczenie
powietrza jest najbardziej uciążliwe.
POTRZEBUJECIE
Przy wyborze opcji A (jednorazowy pomiar jakości powietrza):
✓ szeroka taśma klejąca pocięta na 3 kawałki (długości ok. 3 cm)
✓ mikroskop lub szkło powiększające
✓ notatnik dla młodych badaczy (do zapisania opisu próbek i końcowych wyników
pomiarów)
✓ zestaw białych kartek do zbierania kawałków taśm
✓ długopisy
✓ tablica/flipchart i markery do podsumowania wyników pomiarów
✓ informacje o jakości powietrza zgromadzone z oficjalnych systemów
monitoringowych
✓ wydrukowana mapa (ortofotomapa) okolic szkoły lub dostęp do
komputerów/urządzeń mobilnych z Internetem i aplikacją mapową Google Maps
(https://www.google.pl/maps) – uczniowie będą zaznaczać miejsca pomiarów na
mapie
✓ aparat fotograficzny/smartfon do wykonania zdjęcia punktu pomiarowego
Przy wyborze opcji B (kilkukrotny pomiar jakości powietrza – monitoring):
✓ zestaw do samodzielnego wykonania listewek pomiarowych:
o taśma klejąca
o paski kartonu (25 cm długości i 5 cm szerokości) – ich liczba jest zależna od
liczby miejsc, w których chcecie wykonać pomiary
o nożyczki
o sznurek
o linijka
✓ mikroskop lub szkło powiększające
✓ notatnik dla młodych badaczy (do zapisania opisu próbek i końcowych wyników
pomiarów)
✓ długopisy
✓ tablica/flipchart i markery do podsumowania wyników pomiarów
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✓ informacje o jakości powietrza zgromadzone z oficjalnych systemów
monitoringowych
✓ wydrukowana mapa (ortofotomapa) okolic szkoły lub dostęp do
komputerów/urządzeń mobilnych z Internetem i aplikacją mapową Google Maps
(https://www.google.pl/maps) – uczniowie będą zaznaczać miejsca pomiarów na
mapie
✓ aparat fotograficzny/smartfon do wykonania zdjęcia punktu pomiarowego
PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
W ramach wprowadzenia zaproś uczniów do dyskusji, dlaczego badanie jakości powietrza jest
ważne i w jaki sposób jakość powietrza może być mierzona – używany sprzęt (profesjonalne
stacje pomiaru jakości powietrza, pomiary bazujące na pomiarach społeczności/sensorach,
pomiary które uczniowie mogą przeprowadzić samodzielnie) i lokalizacja punktów
pomiarowych.
Po dyskusji uczniowie planują i wdrażają swoje własne badania.
Poproś młodzież, aby podzieliła się na zespoły badawcze. Przed pójściem w teren, zespoły
podejmują wspólną decyzję o najlepszej lokalizacji punktów pomiarowych (mogą wybrać
maksymalnie 10 punktów i zaznaczyć je na mapie). Poproś ich o przygotowanie listy kryteriów,
które powinni rozważyć, aby upewnić się, że zbierają odpowiednią reprezentację próbek.
Uczniowie wybierają różne miejsca do zbierania danych na zewnątrz szkoły (np. kora drzewa
znajdującego się blisko drogi i w środku parku, wierzchołek ceglanego muru otaczającego plac
szkolny, ściana budynku itp.)

W zależności od dostępnego czasu zadanie można realizować w dwojaki sposób – jako
jednorazowy pomiar jakości powietrza lub nieco dłuższy monitoring.
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JEDNORAZOWY POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA (OPCJA A)
Ilość niektórych substancji w powietrzu, takich jak np. cząstki stałe typu sadza, może być
stosunkowo łatwo zmierzona przy użyciu prostych sprzętów badawczych np. taśm klejących –
cząstki te osadzają się na powierzchni przedmiotów znajdujących się wokół źródła
zanieczyszczeń (tj. wzdłuż dróg, domów spalających złej jakości węgiel, itp.).
Zbieranie danych:
✓ Podczas prac w terenie, każdy punkt pomiarowy powinien być opisany w notatniku.
✓ Przy zbieraniu próbek, lepka strona taśmy powinna być mocno dociśnięta do badanej
powierzchni (kora drzewa, ściana budynku itp.).
✓ Po usunięciu kawałka taśmy klejącej z badanej powierzchni, należy przykleić go na
białej kartce lub w notatniku młodego badacza tuż obok miejsca, gdzie opisano dany
punkt pomiarowy tak, aby uczniowie mogli przeanalizować wszystkie zebrane próbki
w klasie, odnosząc się do ich lokalizacji.
Analiza danych:
✓ Kawałki taśmy klejącej mogą być analizowane za pomocą szkła powiększającego lub
pod mikroskopem.
✓ Uczniowie szacują liczbę cząstek zebranych w poszczególnych punktach
pomiarowych.
✓ Uczniowie zapisują swoje wyniki w notatnikach.
Podsumowanie:
Poproś poszczególne zespoły badawcze o zaprezentowanie swoich wyników. Każda grupa
zapisuje swoje wyniki w tabeli podsumowującej zawieszonej na ścianie. Na końcu można
obliczyć średni wynik dla każdej próbki.
Dyskusja na temat wyników. Przykładowe pytania:
✓ Która z lokalizacji daje najwyższe i najniższe wyniki – które kawałki taśmy są
najczystsze, a które najbrudniejsze? Czy lokalizacja próbki ma wpływ na rezultaty
(lokalne tereny zieleni a centrum miasta)?
✓ Czy odległość od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, np. drogi, wpłynęła na wynik
pomiaru? – Spodziewana odpowiedź: najprawdopodobniej tak
✓ Czy wyniki uzyskane przez różne zespoły dla tej samej lokalizacji są jednakowe? Jaka
może być przyczyna, że rezultaty różnią się między sobą? Spodziewana odpowiedź:
ważna może być wysokość nad ziemią lub kierunek, w którym powierzchnia jest
zwrócona – położenie powierzchni względem kierunku wiatru
✓ Jakie mogą być inne czynniki wpływające na rezultaty? Spodziewana odpowiedź: czas
zbierania danych, pogoda – np. opady, silny wiatr
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KILKUKROTNY POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA – MONITORING (OPCJA B):
Jednorazowy pomiar może być mylący, jeśli zostanie wykonany w nieodpowiednim czasie lub
miejscu. Jeśli więc czas pozwoli, lepiej zaplanować dłuższą aktywność – trwającą co najmniej
1 lub 2 tygodnie (lub nawet dłużej).
Zbieranie danych:
✓ Każdy punkt pomiarowy powinien być opisany w notatniku.
✓ Do zbierania danych użyjcie listewek pomiarowych, które zostawicie w wyznaczonych
miejscach na 1 lub 2 tygodnie.

Jeśli uczniowie są zaangażowani, można rozważyć codzienne dodawanie nowych listków,
aby zebrać więcej danych. Możecie również, po pierwszym zbadaniu listewek, odwiesić je
ponownie w to samo miejsce i sprawdzić ich stan po kolejnych 1–2 tygodniach.

Analiza danych:
✓ po 1 lub 2 tygodniach listewki mogą być ocenione z użyciem szkła powiększającego
lub mikroskopu. Uczniowie szacują liczbę cząstek zebranych na każdej próbce.
Podsumowanie:
Poproś poszczególne zespoły badawcze o zaprezentowanie swoich wyników. Każda grupa
zapisuje swoje wyniki w tabeli podsumowującej zawieszonej na ścianie. Na końcu można
obliczyć średni wynik dla każdej próbki.
Dyskusja na temat rezultatów. Przykładowe pytania:
✓ Która z lokalizacji daje najwyższe i najniższe wyniki – które kawałki taśmy są
najczystsze, a które najbrudniejsze? Czy lokalizacja próbki ma wpływ na rezultaty
(lokalne tereny zieleni a centrum miasta)?
✓ Czy odległość od potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, np. drogi, wpłynęła na wynik
pomiaru? – Spodziewana odpowiedź: najprawdopodobniej tak
✓ Czy wyniki uzyskane przez różne zespoły dla tej samej lokalizacji są jednakowe? Jaka
może być przyczyna, że rezultaty różnią się między sobą? Spodziewana odpowiedź:
ważna może być wysokość nad ziemią lub kierunek, w którym powierzchnia jest
zwrócona – położenie powierzchni względem kierunku wiatru
✓ Jakie mogą być inne czynniki wpływające na rezultaty? Spodziewana odpowiedź: czas
zbierania danych, pogoda – np. opady, silny wiatr
✓ Czy wszystkie próbki udało się zebrać i pozyskać dane o jakości powietrza?
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Jako ostatni krok uczniowie porównują swoje dane z danymi gromadzonymi w sieciach
profesjonalnych/półprofesjonalnych. Nauczyciel prosi uczniów, aby szukali danych
dotyczących jakości powietrza w swoim mieście.
✓ Czy są dostępne dane z oficjalnych stacji? (sprawdźcie dane Europejskiej Agencji
Środowiska http://airindex.eea.europa.eu/ lub portal Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
lub inną, lokalną sieć
monitoringu)
✓ Jeśli nie, czy są jakieś inne dostępne źródła? (sprawdźcie projekt Airly
https://airly.eu/map/pl/ lub LookO2 https://looko2.com/heatmap.php)
✓ Jaki rodzaj danych jest tam zbierany?
✓ Gdzie są zlokalizowane stacje? Idźcie i zobaczcie je, jeśli to możliwe.
✓ W jaki sposób dane z profesjonalnych stacji łączą się z pomiarami uczniów? Czy wyniki
są podobne czy różne? Jeśli nie, to dlaczego? W celu wyjaśnienia wątpliwości
uczniowie mogą zaprosić do klasy ekspertów od monitoringu powietrza.
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AKTYWNOŚĆ 5:
JAK POMÓC NASZEMU MIASTU ODDYCHAĆ?
Korzystając z metody kapeluszy De Bono (6 myślowych kapeluszy), uczniowie dyskutują na
temat różnych rozwiązań, które mogą być wdrożone w mieście, aby uczynić je zdrowszym.
POTRZEBUJECIE
✓
✓
✓
✓

notatniki
długopisy
tablica/flipchart i markery
komputery lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu

„portfolio eksperta” przygotowane przez poszczególne grupy (patrz aktywność FORUM
EKSPERTÓW MIEJSKICHAKTYWNOŚĆ
✓

3:

FORUM EKSPERTÓW MIEJSKICH)

✓ sześć kolorowych kapeluszy np. przygotowanych z papieru/kartonu (czarny, żółty,
biały, czerwony, zielony, niebieski)
PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Na początku wszyscy uczniowie pracują razem, zaczynając od fazy zielonej (kreatywność).
W tej fazie szukają różnych (nawet najbardziej nieprawdopodobnych) rozwiązań problemów i
wyzwań, jakie zidentyfikowali w swoich grupach eksperckich, np.:
✓ uczniowie, którzy byli ekspertami zajmującymi się transportem mogą wymyśleć, że
samochody będą działać na wodę, bez produkcji jakichkolwiek zanieczyszczeń,
✓ uczniowie, którzy byli ekspertami zajmującymi się energią mogą wymyśleć, że domy
będą pobierały energię ze słońca,
✓ uczniowie, którzy byli ekspertami od środowiska/biolodzy mogą wymyśleć, że
wyprodukujemy nowy gatunek roślin, które będą „zjadały” zanieczyszczenia z
powietrza
Wszystkie pomysły są gromadzone na „tablicy pomysłów”.
Następnie poproś uczniów, aby podzielili się na grupy – każda grupa powinna zawierać
przynajmniej jednego eksperta z danej dziedziny. Każda grupa dostaje inny kolor kapelusza
i przechodzi przez kolejną fazę:
✓ Czarna grupa krytykuje zaproponowane pomysły (np. rozwiązanie jest zbyt drogie –
naszego miasta na to nie stać)

Karta aktywności

DZIAŁANIE I TWORZENIE

✓ Żółta – entuzjastyczna, twórcy wizji, szukający szans na wdrożenie wszystkich
zaproponowanych rozwiązań (np. możemy dostać pieniądze z UE lub od Billa
Gates’a!)
✓ Biała – grupa koncentruje się na faktach/liczbach związanych z zaproponowanymi
rozwiązaniami, bez subiektywnych opinii o danym rozwiązaniu (np. rozwiązanie nr 1
jest lepsze, ponieważ może pomóc zredukować konsumpcję energii o 80%.)
✓ Czerwona – skoncentrowanie na emocjach (np. Uwielbiam ten pomysł! Byłoby
wspaniale, jeśli centrum miasta nie miałby samochodów)
Na końcu aktywności, liderzy poszczególnych grup pracują razem jako niebieska drużyna
(zakładając niebieski kapelusz) – podsumowują opinie wszystkich grup i wyrażają ogólną
opinie na temat zaproponowanych rozwiązań. Następnie prezentują plan na rozwiązania,
które mogą być zdrożone do 2030 roku.
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AKTYWNOŚĆ 6:
NAJZDROWSZE MIASTO W POLSCE
Aktywność pozwala uczniom na doskonalenie umiejętności komunikowania wyników swoich
działań oraz rozbudza kreatywne i innowacyjne myślenie.
POTRZEBUJECIE
✓
✓
✓
✓

notatniki
długopisy
komputery lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu
programy graficzne/artykuły papiernicze – w zależności od wybranej przez uczniów
formy komunikacji

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że przenoszą się do 2030 roku. Uczniowie pracują jako
dziennikarze (w lokalnej gazecie lub telewizji), blogerzy (prowadzący swoje własne blogi),
vloggersi (YouTubersi). Ich miasto otrzymało status „Najzdrowszego Miasta w Polsce”.
W związku z tym chcieliby świętować to wydarzenie, tworząc specjalny artykuł w gazecie,
materiał w telewizji, podcast na blogu, krótkie video na vlogu np. pokazując drogę, jaką miasto
przeszło, aby dojść do takiego stanu.
Jeśli to konieczne, pomóż uczniom, inspirując ich pytaniami:
✓ Jakie były najważniejsze problemy miasta w 2019? Co myśleli o nich mieszkańcy? Jak
czuli się ze złą jakością powietrza?
✓ Jakie rozwiązania zaproponowano do wdrożenia, aby sprostać tym wyzwaniom?
(odniesienie do wyników aktywności JAK POMÓC NASZEMU MIASTU ODDYCHAĆ?)
✓ W jaki sposób zareagowali ludzie na te propozycje? Czy wszystkie propozycje zostały
wdrożone z sukcesem?
Młodzież może pracować w grupach lub parach, w zależności, jakie środki przekazu chcą
wybrać. Zachęć uczniów do kreatywnego podejścia i zaangażowania do pracy także innych
osób (np. zaproszenie rodziców na krótki wywiad).
Prace mogą być publikowane na stronie szkoły i promowane podczas szkolnych wydarzeń.
A może zorganizujecie w szkole Dzień EkoMiasta?
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AKTYWNOŚĆ 7:
MŁODZI DLA MIASTA
“CHCEMY WZIĄĆ GŁĘBOKI WDECH W NASZYM MIEŚCIE!”
Aktywność składnia do współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami na rzecz ochrony
środowiska w skali lokalnej.
POTRZEBUJECIE
✓ notatniki
✓ długopisy
✓ komputery lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu
PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Zaproś uczniów do szerszego promowania zdobytej wiedzy.
Zbadajcie, w jaki sposób lokalna organizacja pozarządowa lub inni członkowie lokalnej
społeczności współpracują z władzami miasta, aby przekazywać im ważne informacje.
Uczniowie mogą zaprosić jednego z lokalnych ekspertów do klasy, aby opowiedział im więcej
o prawach obywatelskich.
Uczniowie wybierają sposób skontaktowania się z władzami miasta (bezpośrednie spotkanie,
petycja podpisana przez innych członków społeczności, list otwarty, wizyta na sesji rady
miasta, itp.), aby przedstawić wyniki swojej pracy (wyniki badań, pomysły rozwiązań, które
można wdrożyć w mieście, ich wiadomość z przyszłości).
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