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PUBLIKACJA BEZPŁATNA

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
matematyczno-przyrodniczych, 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
Jak wskazują badania, samochody średnio przez 95% czasu stoją na parkingu i tylko 5% czasu
są w użyciu. Ogromne miejskie przestrzenie są wykorzystywane do „przechowywania”
niewykorzystywanych samochodów, podczas gdy wiele miast zmaga się z problemem braku
miejsca na budowę nowych domów. Zmiana nawyków transportowych mieszkańców niesie
zatem za sobą potencjał do uwolnienia przestrzeni w miastach i wykorzystania jej na inne
cele.
W tym module uczniowie badają, jak sposób naszego poruszania się wpływa na miejskie
środowisko. Analizują możliwe rozwiązania, obliczając, ile węgla z emisji transportowych
mogą pochłonąć drzewa oraz poznając alternatywne formy komunikacji. Finalnie,
dostrzegają, jakie korzyści przynosi wprowadzanie zmian w systemie miejskiego transportu.

Młodzież realizująca moduł tematyczny
będzie poszukiwać rozwiązań dla jednego z kluczowych wyzwań dla miast
ZRÓWOWAŻONY TRANSPORT
powiązanego z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju, SDGs:

CELE ZAJĘĆ

Ć

Uczeń/uczennica:
 definiuje pojęcia mobilność i zrównoważony transport,
 pogłębia swoją wiedzę na temat mobilności oraz jej wpływu na społeczeństwo,
 rozumie i wyjaśnia powiązanie pomiędzy użytkowaniem samochodów a emisją
związków węgla do atmosfery i innymi aspektami środowiska,
 wymienia rozwiązania wpływające na poprawę mobilności w mieście – wskazuje
alternatywne środki transportu, których wykorzystanie pomaga redukować wpływ
transportu na stan środowiska,
 stosuje pozyskaną wiedzę do opracowania rekomendacji dotyczących zmian systemu
komunikacji we własnym mieście,
 komunikuje wyniki swoich obserwacji i badań.

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):
TRANSPORTOWY KOLAŻ
MOBILNOŚĆ W PRZYSZŁOŚCI
 ułatwiające uszczegółowienie i zdefiniowanie pytań badawczych/zakresu zagadnień, nad
którymi będzie pracowała młodzież (Definiowanie i reagowanie):
1

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

ZIELEŃ KONTRA ZANIECZYSZCZENIA
ZIELEŃ: ROZWIĄZANIE CZY KŁOPOT?
 wspierające młodzież na etapie badań i tworzenia własnego wkładu w wybrane przez
nich zagadnienie (Działanie i tworzenie):
PRZEPRASZAM, JAK DOJECHAĆ DO…?
PARKING CZY PARKLET
 inspirujące uczniów do zaprezentowania wyników swoich obserwacji i zaangażowania
innych członków lokalnej społeczności we wspólne działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju miasta (Komunikowanie):
SZKOLNY DZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

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

TRANSPORTOWY KOLAŻ
Kolaże pozwalają na ogólne omówienie danego tematu. Są też dobrym sposobem, aby
pomóc uczniom w dzieleniu się wiedzą i opiniami na wybrany temat.
POTRZEBUJECIE





flipchart
kredki i flamastry
klej
wycinki z gazet (obrazy różnych środków transportu, dane dotyczące korzystania
z samochodów, wykresy przedstawiające emisję zanieczyszczeń z transportu
drogowego, statystyki wypadków itp.)

PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Poproś uczniów o podział na grupy 4–5 osobowe. Rozdaj im wycinki z gazet i/lub poproś, aby
znaleźli własne. Niech użyją ich do stworzenia kolażu na temat transportu w mieście.
Poproś każdą grupę o przedstawienie swojej pracy i zachęcić do podzielenia się
przemyśleniami na temat transportu w mieście. Zadaj pytania pomocnicze:
 Czy doskwierają wam korki w mieście?
 Jakim środkiem transportu wy i wasi bliscy poruszacie się najczęściej?
 Jakie zanieczyszczenia emitują samochody czy autobusy?
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INICJOWANIE I WYBIERANIE

MOBILNOŚĆ W PRZYSZŁOŚCI
Aktywność pozwala uczniom na zastanowienie się nad konsekwencjami niezrównoważonego
transportu w przyszłości.

POTRZEBUJECIE
 komputer z dostępem do Internetu
 notatniki
 długopisy
PRZEBIEG AKTYWNOŚCI
Na zajęciach
Spróbujcie przewidzieć scenariusze, jak transport w Waszym mieście może zmienić się
w przyszłości. Zastanówcie, jak wpłynie to na środowisko i społeczność lokalną.
Zadaj uczniom kilka pytań rozpoczynających się od „Co jeśli…” np.:





Co jeśli… każdy mieszkaniec będzie miał własny samochód?
Co jeśli… zabraknie nam paliw kopalnych?
Co jeśli… zmniejszylibyśmy liczbę dróg o 30%?
Co jeśli… wytniemy 20% drzew pod nowe drogi?
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DEFINIOWANIE I REAGOWANIE

DRZEWA KONTRA ZANIECZYSZCZENIA
W tej aktywności uczniowie obliczą, ile węgla może pochłonąć drzewo, i porówna to z ilością emisji
związków węgla z samochodów.

POTRZEBUJECIE
 tabela Kalkulator ilości węgla w drzewach
 instrukcja: jak wyznaczyć wysokość drzewa?
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Na zajęciach
Drzewa odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu węgla z atmosfery i kumulowaniu go.
Wyjaśnij uczniom, że w tej aktywności obliczycie, ile węgla może pochłonąć drzewo,
a następnie porównacie obliczenia z ilością węgla emitowanego przez samochody.
Przedstaw uczniom kroki postępowania:
 Wybierzcie drzewo i obliczcie jego wysokość (patrz instrukcja: jak wyznaczyć
wysokość drzewa?). Zapiszcie wynik.
 Za pomocą taśmy mierniczej zmierzcie obwód drzewa na wysokości 1,2 metrów od
ziemi. Zapiszcie wynik.
 Korzystając z tabeli Kalkulator ilości węgla w drzewach, spróbujcie oszacować, ile kg
węgla jest zgromadzone w drzewie.
 Aby przekształcić ilość węgla w dwutlenek węgla, wystarczy pomnożyć uzyskany
wynik przez 4.
Na podstawie tych informacji możecie oszacować liczbę drzew potrzebnych do pochłonięcia
całego rocznego CO2 pochodzącego z emisji z samochodów. Aby dokonać szacunków,
potrzebujecie następujących informacji:
 Średnia roczna emisji z pojazdów: 121 g CO2/kilometr dla nowych samochodów.
 Średnie przejazdy samochodem: 12 231 km/rok.
 Całkowita liczba samochodów: ok 29,7 mln*
* Wg GUS (dane na dzień 30 czerwca 2018 roku) w naszym kraju zarejestrowanych jest obecnie 29 656 238
pojazdów wszelkich typów.

Przedyskutujcie:
 Ile miejsca byłoby potrzebne na posadzenie tych wszystkich drzew, przy założeniu, że
powinno się sadzić 1600 sztuk drzew liściastych na hektar lub 2500 drzew iglastych na
hektar?
 Czy te wszystkie drzewa zmieściłyby się na powierzchni Polski? Co z mieszkańcami?
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Kalkulator ilości węgla w drzewach
iglastych

Obwód drzewa w centymetrach

Wysokość drzewa w metrach

Źródło: za BBC Terrific Science

Instrukcja: jak wyznaczyć wysokość drzewa?

Metoda 1
Metoda ta opiera się na zasadach
trygonometrii,
z których wynika, że jeśli będziesz
obserwować czubek drzewa pod
kątem 45 stopni, to wysokość
drzewa równa będzie odległości,
jaka dzieli cię od tego drzewa.
Stań pod drzewem. Następnie
zacznij się od niego oddalać, ale
w regularnych odstępach schylaj
się i patrz przez swoje nogi na
drzewo. Zatrzymaj się w miejscu, z którego dostrzec możesz jedynie czubek drzewa. Zmierz
odległość, jaka dzieli cię od drzewa. Będzie ona równa wysokości drzewa.
Metoda 2
Wytnij z tektury kartę o długości dokładnie 30 cm i ok. 3-4 cm szerokości. Dokładnie 3 cm od
dołu karty narysuj linię lub strzałkę przez całą jej długość. Jesteś gotowy do wykonania
pomiarów wysokości drzewa.
Pracujcie w parach. Jedna osoba stoi przy drzewie – druga, trzymając w wyprostowanych
rękach kartę, odchodzi od drzewa. Należy odejść tak daleko, aby tuż nad górną krawędzią
karty widać było czubek drzewa. Dolna krawędź karty powinna być położona równolegle do
gruntu.
Teraz osoba stojąca przy drzewie
powinna położyć swoją dłoń na
korze i wyciągnąć palec wskazujący.
Zgodnie ze wskazówkami drugiej
osoby powinna przesuwać go w
górę i w dół – tak, żeby osoba
stojąca dalej od drzewa widziała
palec na wysokości linii 3 cm
narysowanej od dołu karty. Gdy
zostanie ustalone odpowiednie
ułożenie ręki, trzeba zmierzyć
odległość ręki od gruntu.
Ponieważ ręka była widoczna na
1/10 wysokości karty (3 cm to 1/10 z 30 cm, jakie ma cała karta), aby uzyskać wysokość
drzewa, trzeba pomnożyć odległość między dłonią na korze a gruntem razy 10.

Instrukcja: jak wyznaczyć wysokość drzewa?

Metoda 3
Wykorzystaj klinometr/chyłomierz. To przyrząd,
którego funkcjonowanie również opiera się na
zasadach trygonometrii. Prosty chyłomierz można
wykonać przy użyciu papierowego talerzyka, słomki lub
pustej rurki po długopisie, kawałka sznurka i małego
obciążnika np. nakrętki.
Przetnij talerzyk papierowy na pół. Do krawędzi przyklej słomkę lub pustą rurkę od
długopisu. Dokładnie w połowie jej długości przymocuj kawałek sznurka z odważnikiem na
końcu, tak żeby odważnik zwisał poza talerzyk.
Wyznacz na krawędzi talerzyka kąt 45 stopni. Łatwo to zrobić, jeśli najpierw znajdziesz
środek krawędzi (kąt 90 stopni), a następnie podzielisz uzyskane połówki krawędzi ponownie
na pół. Zamiast talerzyka możesz też użyć kątomierza do konstrukcji chyłomierza.
Pracujcie w parach. Ty spójrz przez
słomkę na szczyt drzewa. Następnie
zacznij się przesuwać do przodu/tyłu aż
sznurek z odważnikiem wskaże na
chyłomierzu 45 stopni. O tym, czy to już
odpowiedni moment, powie ci druga
osoba, która będzie dokonywała
odczytów.
Gdy znajdziesz odpowiednie miejsce,
z którego widzisz szczyt drzewa pod
kątem 45 stopni, zatrzymaj się.
Następnie zmierzcie odległość, jaka dzieli
cię od drzewa. Wysokość drzewa jest
równa tej właśnie odległości, pomniejszonej o twój wzrost (a dokładnie wysokość, na jakiej
znajdują się twoje oczy). Szczegóły znajdziesz na poniższym obrazku. Zatem aby dowiedzieć
się, jak wysokie jest drzewo, dodaj zmierzoną od drzewa odległość i twój wzrost.

DEFINIOWANIE I REAGOWANIE

ZIELEŃ: ROZWIĄZANIE CZY KŁOPOT?
Aktywność prowadzona zgodnie z ideą Myślowych kapeluszy de Bono omaga w formułowaniu opinii,
wykształceniu krytycznego myślenia

POTRZEBUJECIE






wycięte z papieru kolorowe kapelusze
długopisy/flamastry
kartki do zapisywania wyników dyskusji w grupach
Instrukcja: Sześć kapeluszy de Bono
artykuł „Tę drzewa mogą dalej rosnąć, ale... mieszkańcy chcą je wyciąć”
https://www.haloursynow.pl/artykuly/te-drzewa-moga-dalej-rosnac-ale-mieszkancychca-je-wyciac,13535.htm

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Na zajęciach
Podziel uczniów na 5 grup zgodnie z ideą Myślowych kapeluszy de Bono. Wyjaśnij uczniom,
na czym polega dyskusja nad danym tematem wg tej metody. Rozdaj poszczególnym grupom
podpowiedzi do każdego kapelusza (patrz Instrukcja: Sześć kapeluszy de Bono).
Poproś, aby w ramach zainicjowania dyskusji uczniowie przeczytali artykuł z portalu Halo
Ursynów. Niech każda z grup odpowie na postawione przed nią pytania, wcielając się
w jedną z „kapeluszowych ról”.
Jakie wnioski z dyskusji wyciągnęliście? Wspólnie odpowiedzcie na pytania dla niebieskiego
kapelusza – dokonajcie analizy i podsumowania spostrzeżeń przedstawionych przez
poszczególne grupy.

Zamiast dyskutować o planach dotyczących miejskiej zieleni możecie również zastanowić
się nad przyszłością transportu w mieście, np. czy warto wprowadzić system miejskich
rowerów lub wypożyczalni hulajnóg? Warto wtedy dobrać odpowiedni artykuł źródłowy,
który wprowadzi uczniów w dyskusję.

Karta aktywności

Instrukcja: Sześć kapeluszy de Bono

Czerwony kapelusz – uczucia i emocje
 Czy biorąc pod uwagę moje emocje uważam, że to dobry
pomysł?
 Co sądzę o tych zagadnieniach/pomysłach?

Biały kapelusz – informacje i fakty
 Jakie fakty, dane i informacje posiadamy?
 Jakie fakty, dane i informacje są nam potrzebne?
 Jakich informacji brakuje?

Żółty kapelusz – entuzjazm, zalety i mocne strony
zagadnienia
 Jakie są mocne strony?
 Jakie są korzyści?

Czarny kapelusz – pesymizm i problemy związane
z zagadnieniem
 Jakie widzimy słabości?
 Co może pójść nie tak, jeśli wdrożymy te pomysły?
 Jakie są potencjalne problemy?

Zielony kapelusz – kreatywność i nowe pomysły
 Jakie alternatywne rozwiązania są możliwe?
 Czy możemy podejść do zagadnienia w inny sposób?

Niebieski kapelusz – podsumowanie i analiza
 Od czego powinniśmy zacząć?
 Jakie rzeczy powinniśmy zrobić najpierw?
 Jaki mógłby być „plan działania” i kolejne kroki dla
alternatywnych pomysłów?

DZIAŁANIE I TWORZENIE

PRZEPRASZAM, JAK DOJECHAĆ DO…?
POTRZEBUJECIE
 komputer lub smartfony/tablety z dostępem do Internetu
 aplikacje do planowania trasy przejazdu, np.:
o aplikacja Google Maps http://maps.google.pl
o aplikacja Jak Dojadę https://jakdojade.pl
o aplikacje firm taksówkarskich do szacowania kosztów przejazdu
o aplikacje do carsharingu np. https://www.traficar.pl/fees
 artykuł W dużych miastach chętnie zmieniają auta… https://www.autoswiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/w-duzych-miastach-polacy-chetnie-zamieniajaauta-na-inne-srodki-transportu/5jxv2bv
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Na zajęciach
Jako wstęp do zadania, poproś uczniów o przeczytanie artykułu prasowego. Na tablicy
wypiszcie tradycyjne sposoby przemieszczania się w mieście oraz alternatywne środki
transportu (wymienione w artykule oraz wskazane przez młodzież).
Połącz uczniów w 3–4-osobowe zespoły. Wskaż punkt początkowy (np. szkoła) oraz końcowy
trasy (np. urząd miasta, wybrane muzeum, atrakcja turystyczna etc.), dla której uczniowie
mają znaleźć najbardziej ekonomiczny i ekologiczny sposób przemieszczenia się.
Aby zmotywować młodzież, to zadanie może być wykonywane na czas. Różne zespoły mogą
też pracować nad różnymi trasami. Wyniki uczniowie wpisują do załączonej tabeli,
wybierając sposób przemieszczania się odpowiedni do sytuacji w Waszym mieście. W
pustych wierszach tabeli uczniowie mogą dopisać funkcjonującej w mieście alternatywne
sposoby przemieszczenia się (samochód elektryczny, miejskie hulajnogi, skuter etc.)
Po zakończeniu zadania przedyskutujcie jego wyniki.
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Karta planowania przejazdu

Punkt początkowy trasy: ………………..……
Punkt końcowy trasy: …………………………..

Sposób
przemieszczania się

Liczba km
do pokonania

Szacowany czas

Piechotą
Samochód prywatny
Rower
Taksówka
Autobus
Tramwaj
Carsharing

Który ze sposobów przemieszczania się
jest najszybszy ……………………………….
jest najtańszy …………………………………
daje możliwość pokonania najkrótszej trasy ……………………………

Szacowany koszt

Artykuł „W dużych miastach…”

W dużych miastach Polacy chętnie zamieniają auta na inne środki transportu
22 maja 19 13:09
Polska jest na 6. miejscu w Europie pod względem liczby aut osobowych na 1000 mieszkańców –
średnio to 571 pojazdów - podaje Deloitte. Mieszkańcy metropolii coraz częściej korzystają jednak
z tańszych i ekologicznych środków transportu - rowerów, skuterów czy samochodów elektrycznych.

Foto: Auto Świat Rower elektryczny – ekonomiczna alternatywa dla samochodu
Podczas gdy w Warszawie na 1000 mieszkańców przypada 715 samochodów, to w stolicy Niemiec
jest ich jedynie 333. Zdaniem analityków, nasycony rynek samochodów prywatnych zaczyna jednak
topnieć. Rozwój technologii, troska o jakość powietrza, a także coraz większa dostępność rozwiązań
takich jak rowery czy hulajnogi miejskie, sprawiają, że auta coraz częściej zostają w garażach.
Eksperci Deloitte w opublikowanej w środę analizie „Shared mobility in Poland – overview” wskazali,
że polskie miasta zaczynają nadrabiać dystans w stosunku do innych europejskich metropolii.
Mieszkańcy coraz częściej korzystają z alternatywnych, tańszych i bardziej ekologicznych metod
transportu. Idąc za globalnym trendem mikromobilności sięgają po rozwiązania komunikacyjne, które
umożliwiają pokonanie krótkich dystansów za pomocą lekkich pojazdów zasilanych prądem, takich
jak rowery, hulajnogi, skutery czy małe samochody elektryczne.
W opinii ekspertów jednym z czynników wpływających na zmniejszenie zależności Polaków od
samochodów jest rozwój technologii, za którym idą postępy w takich rozwiązaniach jak GPS,
płatności mobilne w aplikacjach, większa wydajność baterii czy rosnąca popularność smartfonów. Na
poszukiwanie nowych sposobów transportu wpływa także rosnąca liczba mieszkańców miast, którzy
stanowią 60 proc. populacji w Polsce.
"Postępująca urbanizacja i wzrost liczby mieszkańców dużych miast powodują coraz większe
problemy związane z ruchem samochodowym. W polskich metropoliach jest najwięcej samochodów
w stosunku do liczby mieszkańców. Co ciekawe, w Europie widać odwrotny trend – dostępność
alternatywnych środków transportu powoduje zmniejszenie liczby pojazdów w miastach, np.
w Berlinie jest około dwa razy mniej samochodów na tysiąc mieszkańców niż w Warszawie" – mówi
cytowany w komunikacie Rafał Nessel, starszy menedżer w zespole doradztwa technologicznego
Deloitte.

Artykuł „W dużych miastach…”

Jego zdaniem widoczne w ciągu ostatnich paru lat przyspieszenie w obszarze nowych rozwiązań,
w tym wynajmu samochodów na minuty i mikromobilności mogą w ciągu paru kolejnych lat
doprowadzić do rewolucji w przemieszczaniu się w obszarach miejskich. Konieczne są jednak zmiany
kulturowe i szersza akceptacja społeczna – dodał.
Choć transport publiczny jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przewozu dużej liczby
osób, wyzwaniem pozostaje tzw. problem pierwszej i ostatniej mili, czyli dotarcie do najbliższego
przystanku komunikacji miejskiej.
"Jest jeszcze jeden powód, dla którego coraz częściej decydujemy się na korzystanie z rozwiązań,
które są przyjazne dla środowiska – troska o jakość powietrza w Polsce. Świadomość naszego
społeczeństwa, dbałość o zdrowie i jakość życia sukcesywnie rośnie. Wśród młodego pokolenia
widzimy zmianę w stylu życia, poruszania się, odrzucania konieczności posiadania, na rzecz
współdzielenia" – podkreśliła cytowana w informacji Irena Pichola, liderka zespołu ds.
zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte.
Jak wskazała, biorąc pod uwagę wyzwania związane z jakością powietrza w mieście (na 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast w Europie 36 stanowią miasta w Polsce), włodarze także zaczynają widzieć
konieczność działania, a transport, poza niska emisją i przemysłem, jest jednym z czynników
zwiększających poziom w mieście. "Jeśli ludzie nie mają wygodnego i taniego sposobu na dotarcie do
autobusu lub pociągu, wsiądą do swojego samochodu i przyczynią się tym samym do pogorszenia
jakości powietrza i korków, które są plagą wielu miast" - powiedziała. Dodała, że mikromobilność
przyczynia się do rozwiązania najbardziej dokuczliwych wyzwań transportowych stojących przed
obszarami miejskimi jak zatłoczenie, zła jakość powietrza i nierównomierny dostęp do transportu.
Daniel Martyniuk, Partner, Lider doradztwa technologicznego w Deloitte uważa, że dynamiczny
rozwój mikromobilności otwiera także nowe możliwości dla biznesu. Koncerny samochodowe stają
się właścicielami sieci hulajnóg, a największe polskie firmy energetyczne inwestują w carsharing
i popularyzację pojazdów elektrycznych, szukając nowych kierunków rozwoju.
Pojawiają się innowacyjne modele biznesowe – np. każdy może zainwestować w rozwój floty
hulajnóg czy skuterów w ramach oferty społecznościowego użytkowania. Dynamicznie rośnie także
rynek aplikacji integrujących wszystkie dostępne rozwiązania komunikacyjne, które pozwalają
lokalizować najbliższe środki komunikacji i planować intermodalną trasę przejazdu.
Eksperci uważają jednocześnie, że polskie prawo nie nadąża za szybkimi zmianami dotyczącymi
mobilności. Nie ma np. regulacji dotyczących hulajnóg elektrycznych, dlatego ich użytkownicy są
traktowani jako piesi, którzy powinni korzystać z chodników. (PAP)
Źródło: https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/w-duzych-miastach-polacy-chetniezamieniaja-auta-na-inne-srodki-transportu/5jxv2bv

DZIAŁANIE I TWORZENIE

PARKING CZY PARKLET
POTRZEBUJECIE
 kserokopie planu miasta (wybrany fragment) lub wydruki z aplikacji internetowych
np. aplikacji Google Maps http://maps.google.pl
 film [EN] How to create a pop up park on your street
https://www.youtube.com/watch?v=XD7mHOEBFTM&feature=emb_logo
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Na zajęciach
Na wstępie obejrzyjcie wspólnie film How to create a pop up park on your street, pokazujący,
jak przestrzeń wykorzystywaną dotychczas przez samochody można przekształcić na
przestrzeń służącą ludziom.
Obecnie ogromna część miejskiej przestrzeni przeznaczana jest na potrzeby transportu,
zamiast na potrzeby mieszkańców. Potencjał na jej odzyskanie nie leży w zmianie środków
transportu na bardziej eko, ale na zupełnym przemodelowaniu systemu komunikacji –
zmianie sposobu myślenia o poruszaniu się po mieście.
Przedyskutujcie:
 Jak dużo przestrzeni w Waszym mieście może być „odzyskane” od samochodów?
 Co można zrobić z pustymi drogami, po których nie będą już jeździć auta?
 Jak przemodelowalibyście przestrzeń wokół siebie, aby lepiej służyła lokalnej
społeczności a nie samochodom?
Niech uczniowie opracują alternatywny plan wybranego fragmentu miasta, biorąc pod
uwagę zmiany w systemie transportu, jakie mogą nastąpić w przyszłości (mniej zwykłych aut,
więcej alternatywnych środków transportu etc.)
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KOMUNIKOWANIE

SZKOLNY DZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU
POTRZEBUJECIE:
Materiały zależne od formy i programu wydarzenia
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Na zajęciach
Zorganizujcie w swojej szkole Dzień Ekotransportu. Podzielcie się zdobytymi informacjami ze
swoimi koleżankami i kolegami. Zaproście ekspertów z Urzędu Miasta oraz firm
obsługujących ruch pasażerów w waszym mieście do wspólnej dyskusji o przyszłości
transportu.
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