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Drodzy Opiekunowie i Opiekunki Klubów Czytelniczych!
Kochani Klubowicze i Klubowiczki!
Oddajemy w Wasze ręce publikację programu PoczytajMy o DOMach, czyli Dobre Opowieści o Mieszkańcach realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w ramach projektu Build Solid
Ground. Za jej pośrednictwem chcemy zaprosić Was do założenia klubów czytelniczych wokół tematu
zrównoważonego mieszkalnictwa.
W ramach programu przygotowaliśmy dla Was kilka materiałów, które pomogą Wam w pracy z klubem
czytelniczym i podczas prowadzenia zajęć.
Nauczycielom i nauczycielkom polecamy zapoznanie się z materiałem metodycznym Czy wiesz, co to jest
zrównoważone miasto?, który wyjaśnia, jak prowadzić klub czytelniczy, czym są zrównoważone miasta,
na co zwrócić uwagę przy poruszaniu zagadnień globalnych oraz czym zajmuje się Fundacja Habitat for
Humanity Poland, która jest partnerem naszego programu. Materiał ten stanowi uzupełnienie szkolenia
wprowadzającego do programu.
Scenariusz Nasze miasto w świecie zrównoważonego rozwoju stanowi wstęp do dalszej pracy z klubem
czytelniczym. Radzimy, by został przeprowadzony przez opiekuna lub opiekunkę klubu czytelniczego
na samym początku projektu. Jeżeli nie uda się Wam zrealizować go podczas jednego spotkania, podzielcie go na kilka mniejszych. Specyficzna tematyka programu sprawia, że warto poświęcić więcej czasu
na przybliżenie jej klubowi czytelniczemu i sprawdzenie, czy wszyscy dobrze rozumieją, czym jest zrównoważone miasto.
Spotkania czytelnicze to zajęcia, jakie klubowicze i klubowiczki przeprowadzają dla swoich młodszych
koleżanek i kolegów przy wsparciu opiekuna lub opiekunki. To wsparcie jest wyjątkowo istotne, ponieważ
temat zrównoważonego mieszkalnictwa może być dość złożony dla samych klubowiczów i klubowiczek.
Warto więc udzielić im jak największego wsparcia i stać przy ich boku w trakcie spotkań czytelniczych.
Scenariusze: Różne domy, różne potrzeby oraz Mój przyjazny dom, skierowane do młodzieży z klubu
czytelniczego napisane są na podstawie książki Domy Carson Ellis. Zachęcamy, żeby przed spotkaniem
z najmłodszymi klubowicze i klubowiczki przeprowadzili próbę zajęć, tak aby sprawdzić, czy proponowane
ćwiczenia są zrozumiałe. W scenariuszach umieściliśmy również wskazówki metodyczne, które — mamy
nadzieję — zwrócą uwagę na istotne kwestie prowadzenia spotkania. Zachęcamy opiekunów i opiekunki
do podzielenia się swoimi pedagogicznymi metodami i odpowiedzenia na konkretne potrzeby osób prowadzących, czyli klubowiczów i klubowiczek.
Scenariusze akcji miejskich to pomysły na dłuższe działania, z których klub czytelniczy może wybrać
i przeprowadzić jedno. Każde z nich wymaga przygotowania, wszystkie mają na celu sprawienie, żeby
refleksja o zrównoważonym mieście, jaką wyniesiecie ze spotkań, znalazła odzwierciedlenie w konkretnych
działaniach. Macie tu do dyspozycji następujące scenariusze: Spacer twoją ulicą — poszukaj w przeszłości
i teraźniejszości, Czy miasto jest domem dla wszystkich? oraz Raz! Dwa! Trzy! Film nakręcisz Ty!
W programie sugerujemy taką właśnie kolejność działań – rozpoczęcie od zajęć z klubem czytelniczym
i przygotowanie uczniów i uczennic do prowadzenia spotkań, po przeprowadzonych spotkaniach omówienie ich i podsumowanie, a na sam koniec wybór i przeprowadzenie jednej z akcji czytelniczych!
Życzymy Wam wspaniałego roku wspólnych działań!
Martyna i Michał
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Czy wiesz, co to jest
zrównowazone miasto?

materiał metodyczny dla nauczyciela /nauczycielki

Niniejszy materiał ma pomóc nauczycielkom i nauczycielom w prowadzeniu klubów czytelniczych biorących udział w projekcie Poczytajmy o DOMach, czyli Dobre Opowieści
o Mieszkańcach, jak również w jasnym i przystępnym przekazaniu uczniom i uczennicom
podstawowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju miast w perspektywie edukacji globalnej.

Czym sa kluby czytelnicze?
Klub czytelniczy to zespół uczennic i uczniów, którzy przygotowują zajęcia dla młodszych
koleżanek i kolegów z klas I–III. Do klubu może przystąpić każdy chętny uczeń i uczennica. Inicjatorem jego powstania jest nauczycielka lub nauczyciel, który opiekuje się klubem,
wspiera go i motywuje do działania. Głównym zadaniem klubu jest przygotowanie zajęć dla
młodszych koleżanek i kolegów, z wykorzystaniem proponowanych w programie scenariuszy,
a także przeprowadzenie akcji wśród sąsiedzkiej społeczności (inspiracje również odnajdziesz
w publikacji). Na pierwszym spotkaniu wprowadźcie młodzież w tematykę projektu – pomoże Wam w tym scenariusz Nasze miasto w świecie zrównoważonego rozwoju.3
Na kolejnym spotkaniu rozpiszcie, jakie działania Was czekają i jakie macie pomysły. Działania mogą trwać cały rok szkolny, warto więc na początku ustalić cały harmonogram działań:
spotkań Waszego klubu czytelniczego, na których
będziecie planować działania i podsumowywać
już zakończone,

Czym jest edukacja globalna?
Edukacja globalna ma na celu uświadamianie istnienia współzależności
i zjawisk łączących ludzi na świecie. Jej celem jest przygotowanie odbiorców
do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania
i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych
i technologicznych. Edukacja globalna pokazuje
wpływ jednostki na globalne procesy i globalnych procesów na jednostkę.1
W działaniach z zakresu edukacji globalnej prowadzonych
w szkole ważne jest, aby uczniowie i uczennice dostrzegali,
że ich codzienne postępowanie ma znaczenie dla funkcjonowania
całego świata. W programie PoczytajMy o DOMach zajmujemy się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju miast i mieszkalnictwa, które w ramach
edukacji globalnej mieszczą się w ramach szerszego zagadnienia, jakim jest zrównoważony
rozwój. Podstawą do pracy dla klubów czytelniczych będzie książka Domy Carson Ellis2
oraz przygotowane przez CEO scenariusze zajęć i akcji czytelniczych.
1
Definicja za: www.globalna.ceo.org.pl/definicja-edukacji-globalnej. Dostęp do wszystkich linków w publikacji
został sprawdzony w dniu 17.09.2018.
2

4

Ellis Carson, Domy, tłum. Magda Gołdanowska, Grupa Wydawnicza Foksal, 2015.

spotkań czytelniczych dla młodszych kolegów
i koleżanek,
akcji czytelniczej,
podsumowania projektu.
Spróbujcie również odpowiednio podzielić się zadaniami (np. organizacją sal na spotkanie,
przygotowaniem fotorelacji, komunikacją z wychowawcami i wychowawczyniami). Bardzo
ważne jest miejsce i regularne spotkania klubu czytelniczego. Klubowiczki i klubowicze
powinni być zgranym zespołem4 i często rozmawiać na temat omawianej książki, spotkań
czytelniczych z młodszymi koleżankami i kolegami oraz zastanawiać się nad poruszanymi
w ich czasie współzależnościami globalnymi. Należy pamiętać, aby rozmawiać o problemach i niejasnościach tak, by podczas kolejnych zajęć się nie powtórzyły, a także by
świętować każdy sukces – gratulując sobie czy dziękując. Więcej o prowadzeniu klubu czytelniczego przeczytasz w publikacji PoczytajMy. Przewodnik dla klubów czytelniczych
wydanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.5

3
4

Zob. strona 14.
Możecie skorzystać z ćwiczeń, które pozwolą na skonsolidowanie zespołu i podniesienie energii w grupie:

Martyna Sędek, Włącz energię w grupie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017: www.bit.ly/wlacz-energie-w-grupie;
platforma gier i zabaw integracyjnych zebranych w różne kategorie przez Stowarzyszenie Zielona Grupa:
www.zabawy.zielonagrupa.pl/; platforma zabaw podzielonych na kategorie przygotowana przez Fundację Nowoczesna Polska: www.zabawnik.org/.
5
PoczytajMy. Przewodnik dla klubów czytelniczych, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017:
www.bit.ly/poczytajmy_publikacja.
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Zadaniem opiekuna lub opiekunki klubu jest dobre przygotowanie młodzieży do pracy
z dziećmi. Zajęcia mają pomóc dzieciom w lepszym rozumieniu różnorodności świata,
pozbyciu się stereotypów i poznaniu podstawowych założeń zrównoważonego rozwoju,
a także wyjaśnić, na czym polegają współzależności globalne. Zachęcamy więc do uważnego zapoznania się z materiałami i poświęcenia czasu na rozmowę z członkami i członkiniami
klubu czytelniczego, a następnie do działania!

Czym jest zrównowazony rozwój?
Istnieją różne tłumaczenia pojęcia zrównoważony rozwój na język polski6. Termin ten
nie doczekał się jednej, niezmiennej definicji, mimo że od dawna pojawia się w publikacjach
i mediach, a także jest zapisany w Konstytucji RP.7 W niniejszej publikacji
chcielibyśmy posłużyć się definicją Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju przyjętą w 1987 roku:
Zrównoważony rozwój to rozwój, który spełnia potrzeby obecnego pokolenia i nie wpływa na możliwość
zaspokojenia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia.8
Wymaga to solidarności różnych grup społecznych, ale także podejmowania działań edukacyjnych. W 2015 r. na szczycie Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku 193 państwa przyjęły rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
– 20309. Dokument ten obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. SDGs – Sustainable Development Goals) oraz powiązanych
z nimi 169 zadań – szczegółowych wytycznych, które państwa świata
zobowiązały się zrealizować do wspomnianego 2030 roku. Więcej
o celach, ich znaczeniu i poszczególnych zadaniach można znaleźć
na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie10.

6	Alexandra Sulżyńska, Zrównoważony rozwój – niuanse definicji, Centrum Edukacji Obywatelskiej:

Rys.1. Siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez ONZ11.

Wśród zdefiniowanych celów znalazł się również cel 11 bezpośrednio odnoszący się
do zarządzania miastami, choć pozostałe w mniejszym lub większym stopniu dotyczą
różnych aspektów funkcjonowania miast.
CEL 11: Zrównoważone miasta i społeczności
Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
Zgodnie z tym celem do 2030 roku wszyscy ludzie powinni mieć dostęp do: mieszkań,
bezpiecznego transportu, terenów zielonych i przestrzeni publicznej; należy poprawić
warunki życia w osiedlach nieformalnych, obniżyć niekorzystne działanie na rzecz środowiska naturalnego, a także wspierać kraje najmniej rozwinięte pod względem gospodarczym.
Cały opis celu 11 wraz zadaniami i wytycznymi znajduje się na stronie na stronie Ośrodka
Informacji ONZ12.

www.natura.ceo.org.pl/zrownowazony-rozwoj-niuanse-definicji.
7
Artykuł 5 z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.:
www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/1.htm.
8	Alexandra Sulżyńska, op. cit.: www.natura.ceo.org.pl/zrownowazony-rozwoj-niuanse-definicji.
9
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030,
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie: www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja.
10
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie: www.un.org.pl.
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www.un.org.pl/download.
www.un.org.pl/cel11.
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Inne elementy zrównoważonego miasta są związane z nurtem tzw. architektury cyrkularnej i zakładają m.in.:

Zrównowazone miasta

powtórne wykorzystywanie budynków w innym przeznaczeniu niż zostały zbudowane (np. przerobienie starej fabryki na centrum kultury) zamiast budowania nowych;

Zrównoważone miasto to takie, w którym potrzeby różnych grup mieszkańców i mieszkanek są zaspokajane w podobnym stopniu i w którym dba się o to,
żeby nie zmniejszyć szans na zaspokajanie potrzeb kolejnych pokoleń.

wykorzystywanie do budowy elementów wielokrotnego użytku, modułowych,
pozwalających na rozłożenie lub złożenie budynku w innym miejscu;
dbanie o zapewnienie dostępu do światła dziennego w budynku, wykorzystywanie
w architekturze wzorów ze świata natury.13

Zrównoważone miasta:
tworzą przyjazną przestrzeń, z której mogą
korzystać różne grupy społeczne i nią zarządzać;
szanują środowisko naturalne, wykorzystując energię
odnawialną, segregację śmieci i warunki naturalne terenu;
oszczędzają wodę
i zmniejszają emisję CO2;

inwestują w transport zbiorowy,
rowerowy lub pieszy;

dostosowują budynki do potrzeb rynku, zagospodarowując
tylko wyznaczony teren (unikanie rozproszonej zabudowy);
wykorzystują do budowy
lokalne materiały;

utrzymują ład
architektoniczny;

współpracują z mieszkańcami i mieszkankami,
zachęcając ich do uczestniczenia we wspólnym
podejmowaniu decyzji;
przyczyniają się do wzrostu roli przedsiębiorstw
i firm w podnoszeniu jakości życia w mieście;
poszukują wsparcia swoich działań ze strony
samorządów lokalnych i regionalnych.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki powstały pierwsze na świecie zrównoważone miasta,
np. Seaside, Baldwin Park. Takie miasta i osiedla powstają także w Europie. Przykład stanowią np. dzielnice: Sztokholmu – Hammarby Sjostad, Kirchsteigfeld w Poczdamie i Vauban
w Niemczech. W Polsce rozpoczęto budowę pierwszego takiego miasta zrównoważonego
w Siewierzu Jeziornej 14. Warto zauważyć, że wiele polskich miast i miasteczek wprowadza
rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Od paru lat przeprowadzany jest ranking
najbardziej zrównoważonych miast w Polsce. W marcu 2018 r. pierwszą trójkę tworzyły:
Warszawa, Toruń i Wrocław, a w roku 2016 były to: Warszawa, Sopot i Bielsko-Biała15.
W ocenie miast brane są pod uwagę trzy obszary: społeczny, środowiskowy i gospodarczy.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów miast z Polski, które wprowadzają w życie ideę
zrównoważonego miasta16:
Warszawa to jedna z najbardziej zielonych
europejskich metropolii. Posiada 79 parków,
skwery, kilkanaście rezerwatów przyrody,
dwa parki botaniczne i w swoich granicach
rosnące lasy. Jednak korki przyczyniają się
do zanieczyszczenia powietrza, a mieszkańcy
i mieszkanki stolicy zużywają najwięcej prądu.
Gdańsk to rowerowe miasto, które posiada
586 km tras rowerowych i parkingi rowerowe,
z których korzysta dziennie ok. 10 tysięcy mieszkańców i mieszkanek.

13
Obarska Monika, Architektura cyrkularna, Magazyn Miasta, 2017:
www.magazynmiasta.pl/2017/06/28/architektura-cyrkularna.
14
Zrównoważone miasto w mieście: www.bit.ly/siewierz-zrownowazony; Czym jest miasto zrównoważone:
www.siewierzjeziorna.pl/miasto-zrownowazone/.
15

Oto najbardziej zrównoważone miasta w Polsce: www.bit.ly/ranking-zrownowazonych-miast-polska.

16

Niektóre z poniższych przykładów omówione są szczegółowo w raporcie Zrównoważony rozwój miast. Euro-

polis, Polska Fundacja im. Roberta Schumanna, 2016: www.bit.ly/europolis-zrownowazony-rozwoj-miast.
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Poznań realizuje od 2009 r. projekt Trzymaj ciepło polegający na edukacji mieszkańców
i mieszkanek z zakresu oszczędzania poprzez odpowiednie ocieplanie domów i mieszkań.
Projekt polega na bezpłatnych badaniach termowizyjnych, które ukazują, którędy ucieka
ciepło z domu.
Kraków wprowadza sukcesywnie rozwiązania mające ograniczyć smog w mieście, chociaż
nie jest to do końca takie proste jak w przypadku innych miast. W stolicy Małopolski
zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane nie tylko emisją pyłków i trujących gazów,
ale również położeniem. Miasto leży w niecce pomiędzy wyżynami, co pomnaża efekt
wydzielania się zanieczyszczeń.
W Katowicach wprowadzane są sukcesywnie zmiany terenów zdewastowanych (pokopalnianych) w nowoczesne tereny usługowe, mieszkaniowe lub rekreacyjne.
Wrocław utworzył jako pierwsze w Polsce miasto miejsce łączące firmy biznesowe
z ośrodkami akademickimi (tzw. Wrocławskie Centrum Akademickie). Dzięki temu
ośrodkowi miasto szuka rozwiązywania problemów, na jakie natrafiają przedsiębiorstwa
rekrutujące młode osoby we Wrocławiu, ale również opiekuje się obiecującymi start-upami, wspierając przedsiębiorczość w mieście.

Dzialania Habitat for Humanity
Nie tylko organizacje międzynarodowe i rządy poszczególnych państw podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Organizacje pozarządowe nie pozostają
obojętne na wyzwania globalne. Jedną z takich organizacji jest Habitat for Humanity,
która działa na rzecz zapobiegania ubóstwu mieszkaniowemu oraz eliminacji bezdomności
na świecie. Ta międzynarodowa organizacja non-profit dąży do zrealizowania swojej wizji
polegającej na stworzeniu świata, w którym każdy ma godne miejsce do życia17. Habitat for
Humanity działa w ponad 70 krajach, a swoją działalność w Europie rozpoczęła w 1992 r.,
tworząc siedzibę w Gliwicach. Do tej pory Fundacja Habitat for Humanity Poland pomogła
w Polsce 1300 rodzinom poprzez projekty budowlane i remontowe, mikropożyczki oraz
edukację z zakresu oszczędzania energii. W tych wszystkich przedsięwzięciach fundacji
w naszym kraju pomaga rocznie około 600 wolontariuszy i wolontariuszek. Organizacja
zwróciła uwagę nie tylko na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, ale także na problem ubóstwa energetycznego, które dotyka 18% ludzi na świecie. Program PoczytajMy
o DOMach jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Build Solid Ground18 prowadzonego w Polsce przez
Fundację Habitat for Humanity Poland.

17
18
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Więcej o działaniach organizacji można poczytać na stronie: www.habitat.org.
Build Solid Ground: www.habitat.pl/build-solid-ground.

Wspólzaleznosci globalne i nasze miejsce w sieci
globalnych powiazan
W programie PoczytajMy o DOMach zwracamy uwagę na zrównoważony rozwój miast,
ale także na powiązania, które dotyczą miast, ich mieszkańców i mieszkanek, a także warunków życia w mieście. Chcemy wskazać, że wszyscy mieszkańcy i mieszkanki mają wpływ
właśnie na to, czy dane miasto będzie bardziej czy mniej zrównoważone. Niejednokrotnie
wskazujemy, że nasze postępowanie i wybory mogą wpływać na sytuację w miastach
na całym świecie. Ale jak to jest możliwe? Edukacja globalna pozwala dostrzec powiązania pomiędzy zjawiskami globalnymi i pojedynczymi działaniami ludzi na świecie, czyli
współzależności, które widoczne są w środowisku, handlu, kulturze, ekonomii, technologii i polityce. Używamy produktów z różnych krajów, realizujemy
postulaty organizacji międzynarodowych, dbamy o środowisko,
aby zapobiegać klęskom ekologicznym, podpisujemy petycje
w obronie ludzi, korzystamy z dorobku kulturalnego innych
narodów. Okazuje się, że jesteśmy w dużej sieci powiązań
i wszystko, co robimy, ma wpływ na świat, który nas
otacza. To, jakie towary wybieramy w sklepie, z jakiego
rodzaju transportu korzystamy oraz czy segregujemy śmieci i czy staramy się przekonać
władze naszego
miasta do zmniejszenia
ruchu samochodów w centrum, ma wpływ nie tylko na nas
i nasze najbliższe otoczenie,
ale również na innych ludzi
w różnych miejscach globu. Należy uświadamiać
uczniom i uczennicom
istnienie takich współzależności oraz znaczenie
podjętych przez nich
decyzji dla zrównoważonego rozwoju. Ważne
jest, żeby młodzi ludzie
zaczęli dostrzegać znaczenie własnych działań.
Współzależności wiążą się
z odpowiedzialnością, a ona

11

zostanie zrozumiana przez uczniów i uczennice, jeżeli zaczniemy im podpowiadać, co mogą
jeszcze zrobić jako jednostka. Aby zrozumieć lepiej sieć globalnych powiązań, warto przeczytać tekst Jędrzeja Witkowskiego Twoje połączenie ze światem19.

wytycznych, w jaki sposób mamy informować odbiorców i odbiorczynie naszych przekazów, aby nie utrwalać stereotypów, szanować inne narody i kultury oraz nie dyskryminować
osób od nas odmiennych.

Jak mówic o wyzwaniach globalnych
bez stereotypów?

Prowadząc zajęcia w projekcie PoczytajMy o DOMach, zwracajcie uwagę, aby:

Edukacja globalna porusza wiele trudnych tematów, co niekiedy może stanowić wyzwanie
w pracy z dziećmi czy młodzieżą. Nawet rozmawiając o Waszych miastach lub dzielnicach,
możecie poruszyć z uczniami i uczennicami trudne tematy, np. związane z bezdomnością, ubóstwem czy złą sytuacją mieszkaniową, które mogą ich bezpośrednio dotyczyć.
Nie zawsze przecież znamy ich sytuację, doświadczenia, nie wiemy, jakie wiążą się z tym
dla nich emocje. Ponadto klubowicze i klubowiczki podczas prowadzenia
swoich zajęć także mogą natrafić na trudne pytania lub komentarze
ze strony młodszych kolegów i koleżanek. Z pewnością
przed zajęciami opiekunowie lub
opiekunki powinni porozmawiać
z młodymi ludźmi i wyjaśnić
możliwe trudności
oraz objaśnić

przed zajęciami sformułować „kontrakt”, w którym zawrzecie kilka zasad dobrej
komunikacji (np. szanujemy siebie i swoje zdanie, nie wyśmiewamy innych, słuchamy
siebie nawzajem itp.);
nie szokować cierpieniem lub drastycznym zdjęciem czy przykładem, np. o ubogich
ludziach (należy analizować zjawisko, szukając przyczyn występowania);
podając informacje, korzystać z kilku sprawdzonych i aktualnych źródeł (aby móc
stwierdzić, czy dany problem nadal istnieje i czy dotyczy grupy ludzi czy pojedynczej osoby);
zawsze pytać ludzi o zgodę na robienie zdjęć i nigdy ich nie robić w sytuacjach,
w których sami nie chcielibyście być sfotografowani;
nie używać zwrotów, powiedzeń i słów stereotypizujących i uogólniających (np.
wszyscy bezdomni są…; każdy, kto mieszka w kamienicy, wie, że… itp.);
przy wygłaszaniu poglądów i opinii, zawsze mówić w pierwszej osobie i używać
sformułowań: „moim zdaniem…”, „uważam, że...” itp.;
ukazać różne perspektywy, zdania i opinie, aby dane zagadnienie zostało pokazane
w jak najszerszym kontekście.22

kilka
zasad, których
należy się trzymać.
Warto również omówić
z młodzieżą zasady opracowane
przez organizacje humanitarne, które pozwalają na przekazywanie w sposób etyczny informacji
o wyzwaniach na świecie i z poszanowaniem godności
ludzi, których dotyczy dany problem. Takie zasady zostały spisane w Kodeksie w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów
Południa i omówione np. w artykule Centrum Edukacji Obywatelskiej20 czy w dokumencie Jak mówić o większości świata21 Polskiej Akcji Humanitarnej. Zawiera on kilka
19
Jędrzej Witkowski, Twoje połączenie ze światem, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011:
www.bit.ly/twoje-polaczenie-ze-swiatem.
20
Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości z krajów Globalnego Południa, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
2018: www.bit.ly/globalna-kodeks.
21
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Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa, Polska Akcja

Humanitarna, 2012: www.bit.ly/pah-jak-mowic-o-wiekszosci-swiata.
22
Polecamy również omówienie zasad kodeksu w poradniku Instytutu Globalnej Odpowiedzialności,
Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach Globalnego Południa, 2015:
www.bit.ly/iog-jak-mowic-o-wiekszosci-swiata.
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Nasze miasto
w swiecie
zrównowazonego
rozwoju

Metody pracy:

scenariusz
spotk ania
klubu
czytelniczego

gra

dyskusja

burza
pomysłów

pogadanka

praca z tekstem
literackim

Materiały:
wydrukowany załącznik 1 – dla każdej osoby jeden egzemplarz
długopisy – dla każdej osoby po jednym
20 kolorowych kartek A4

WSK A ZÓWK A

12-14 kartek flipchartu lub brystolu

Oceń możliwość realizacji scenariusza ze swoimi klubowiczami
i klubowiczkami – jeśli nie uda Wam się przeprowadzić go podczas
jednego spotkania, podziel go na kilka krótszych. Sugerujemy jednak, żeby przeprowadzić
wszystkie elementy spotkania, aby młodzież zrozumiała tematykę projektu i mogła poprowadzić zajęcia z młodszymi kolegami i koleżankami.

małe karteczki biurowe (mogą być samoprzylepne) – dla każdej osoby po jednej
jeśli masz ochotę rozszerzyć temat o wątek współzależności, to przygotuj dla każdego uczestnika i każdej uczestniczki tekst dotyczący współzależności globalnych lub
jego fragmenty23 – ćwiczenie znajduje się w załączniku 2.

Czas trwania: 90 minut

Przebieg zajęć

Liczba osób uczestniczących: od pięciu do dziesięciu klubowiczów/klubowiczek
Wiek osób uczestniczących: 12-19 lat

1

Cele dla opiekuna/opiekunki klubu czytelniczego:

Przywitaj się z młodzieżą, przedstaw cel i plan dzisiejszego spotkania.

wybranie przez klub czytelniczy najważniejszych celów i zadań;
podział zadań w klubie czytelniczym;
podanie przykładów współzależności dotyczących miasta;
wyjaśnienie pojęcia zrównoważone miasto;
wskazanie rozwiązań do zastosowania w mieście, które pomogą zrealizować cele
zrównoważonego rozwoju (cele: 6, 7, 11, 13).
Cele w języku klubowicza/klubowiczki:
powiesz, po co działa nasz klub czytelniczy, co chcesz w nim osiągnąć;
wymienisz swoje zadania w klubie czytelniczym;
dowiesz się, jak nasze działania mogą wpływać na innych ludzi na świecie;

ewaluacja

Wprowadzenie

10 minut

W ramach zintegrowania klubu przeprowadź grę Bingo (w szczególności jeśli w grupie są
uczniowie i uczennice z różnych klas) lub inną, którą znasz i wiesz, że będzie odpowiednia
dla zebranej młodzieży. Bingo jest prostą grą, w której osoby uczestniczące dzielą się
wiedzą; w tym przypadku można osadzić tę grę np. w realiach swojego miasta. Rozdaj
uczestniczkom i uczestnikom kartki z pytaniami (zob. załącznik 1) oraz długopisy.
Zadaniem uczestników i uczestniczek jest zapełnienie całej karty imionami osób z grupy, które potrafią odpowiedzieć na dane pytanie. Imię jednej osoby można wpisać tylko
na jednym polu karty. Uczestnicy i uczestniczki prowadzą ze sobą rozmowy, szukając osób,
których imiona można wpisać na każdym z pól.
uwaga!

Zasada jest taka, że rozmowy prowadzimy jeden na jeden,
a nie grupowo. Osoba, która zapełni całą kartę, krzyczy „Bingo!”.

dowiesz się, jakie miasta nazywamy zrównoważonymi;
wymyślisz pomysły na działania, które pomogą naszemu miastu
stać się zrównoważonym.
14

23
Jędrzej Witkowski, Twoje połączenie ze światem, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011:
www.bit.ly/twoje-polaczenie-ze-swiatem.
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Proponowane pytania można zastąpić innymi, które będą dostosowane do wiedzy i etapu edukacyjnego. Poproś grupę o odczytanie odpowiedzi na każde z pytań. Wspólnie
sprawdźcie ich poprawność.
2

Jaki ma być nasz klub?

20 minut

Rozdaj zebranym uczniom i uczennicom kartki A4 z zapisanymi dziesięcioma zasadami
dobrego klubu czytelniczego, które znajdują się w PoczytajMy. Przewodnik dla klubów
czytelniczych24 (jedna zasada na kartce). Zastanówcie się wspólnie, czy proponowane
zasady są dla Was zrozumiałe i czy chcielibyście się nimi kierować. Możecie modyfikować
zasady, a także dopisywać własne propozycje! Warto także przypomnieć ogólne normy
zachowania podczas spotkań (niespóźnianie się, słuchanie siebie nawzajem, niewyśmiewanie itp.). Wyjaśnij również, że przy podejmowaniu tematu zrównoważonego rozwoju miast
i porównywaniu warunków życia ludzi w miastach z całego świata należy przestrzegać
zapisów Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa25,
a przede wszystkim unikać stereotypów. Wskazówki, jak poruszać zagadnienia edukacji
globalnej w kontekście zrównoważonego mieszkalnictwa zawarte są skrótowo w materiale
metodycznym Czy wiesz, co to jest zrównoważone miasto?
Uszeregujcie kartki w kolejności od najważniejszej dla Was zasady do najmniej ważnej.
Możecie uczynić to w formie piramidy, na której szczycie znajdzie się najbardziej istotna
zasada, a na dole — najmniej. Tak spisane zasady będą stanowić kontrakt Waszego klubu
– spiszcie je i zawieście w miejscu Waszych spotkań, żeby zawsze móc się do nich odwoływać – w razie potrzeby możliwe jest również dopisanie nowych zasad w trakcie pracy.
Kontrakt powinien być podpisany przez wszystkich uczestników i uczestniczki klubu.
Wprowadź klub w tematykę działań, wyjaśnij, że będziemy się zastanawiać i badać, w jaki
sposób żyjemy w mieście, czy miasta są naszymi domami oraz co oznacza zrównoważony
rozwój miast. Powiedz, że zadania klubu będą następujące:
Z ADANIA KLUBU
przeprowadzenie spotkań czytelniczych dla młodszych kolegów i koleżanek na podstawie książki Domy26 oraz scenariuszy z publikacji;

PY TANIA
Jak wygląda według Ciebie zielone miasto?
Jak rozumiesz słowa Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona: Miasta
są ważne w wielu wymiarach: od energii i transportu, przez wodę i warunki
sanitarne, do spójności społecznej oraz zapobiegania katastrofom i ograniczania ich skutków27.
Następnie przeczytajcie wszystkie odpowiedzi i połóżcie kartki przed sobą. Przez kilka
minut przedyskutujcie odpowiedzi, nie oceniając ich. Spróbuj podsumować i uogólnić
zebrane odpowiedzi.
4

Zaprojektuj zrównoważone miasto

25 minut

Zaproponuj podział grupy na pary lub trójki. Przydziel każdej parze lub trójce jedną z niżej
zaproponowanych grup społecznych. Następnie powiedz, aby wypisały na flipcharcie
odpowiedzi na pytanie: Czego potrzebują te osoby, żeby czuć się dobrze w mieście? Powiedz
grupie, że mogą się tu znaleźć zarówno propozycje miejsc, budynków, instytucji oraz usług
(jak np. transport) czy cokolwiek innego, czego ich zdaniem takie osoby potrzebują w mieście. Wypiszcie jak najwięcej propozycji, które przychodzą Wam do głowy.
Proponowane grupy:
osoby opiekujące się dziećmi,

kobiety w ciąży,

seniorzy i seniorki,

pracownicy i pracownice dużego
zakładu w Waszym mieście,

studenci i studentki,

zorganizowanie akcji dla społeczności szkolnej lub sąsiedzkiej na podstawie zaproponowanych scenariuszy.

osoby z niepełnosprawnością
ruchową,

Ellis Carson, Domy, tłum. Magda Gołdanowska, Grupa Wydawnicza Foksal, 2015.

10 minut

Rozdaj zebranym małe karteczki z pytaniem, na które powinni udzielić odpowiedzi, zapisując je pod spodem. Biorąc pod uwagę wiek osób uczestniczących, wybierz jedno pytanie
z proponowanych poniżej.

pracownicy i pracownice biurowi,

25
Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa, Polska Akcja
Humanitarna, 2012: www.bit.ly/pah-jak-mowic-o-wiekszosci-swiata.
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Wprowadzenie w tematykę zrównoważonych miast

zorganizowanie akcji dla społeczności szkolnej lub sąsiedzkiej na podstawie zaproponowanych scenariuszy;

24
Jak działa dobry klub czytelniczy. Wskazówki [w:] PoczytajMy. Przewodnik dla klubów czytelniczych,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017: www.bit.ly/poczytajmy_publikacja.

26

3

uczniowie i uczennice,

osoby bezdomne,

pracownicy i pracownice dwudziestoczterogodzinnego supermarketu,
żołnierze i żołnierki,
strażacy i strażaczki,
rowerzyści i rowerzystki.

27
Cytat za: Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze, Global Compact Poland, 2016:
www.bit.ly/zrownowazonemiasta-zyciewzdrowejatmosferze.
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WSK A ZÓWK A
Być może w Waszym mieście są jeszcze inne wybijające się grupy
społeczne, które warto uwzględnić w zadaniu. Można wówczas skupić się na tym, co jest
uczniom i uczennicom bliższe.

Możesz wspomnieć o rankingu zrównoważonych miast w Polsce i podać przykłady rozwiązań wprowadzonych przez te miasta, np.
Gdańsk – rowerowe miasto;
Tychy – energooszczędne szkoły i lampy LED na ulicach;

Po skończonej pracy powieście flipcharty w widocznym miejscu i zaprezentujcie prace.
Jeżeli inna grupa wpadła podczas prezentacji na pomysł budynku lub miejsca, będącego
udogodnieniem dla tej grupy osób, to dopiszcie jej pomysł.

Warszawa – jedna z najbardziej zielonych stolic europejskich;

Po prezentacji podsumuj rozmowę, mówiąc, że zrównoważone miasto to takie, które
stara się odpowiedzieć na potrzeby różnych grup osób oraz dba o zachowanie zasobów
również dla przyszłych pokoleń. Nie oznacza to, że wszystkie potrzeby i postulaty muszą
być spełniane – a czemu, o tym porozmawiamy za chwilę.

Kraków – wprowadzenie rozwiązań antysmogowych;

5

Wyjaśnienie

10 minut

DLA CHĘTNYCH

Powiedz, że dobrobyt, sytuacja różnych grup społecznych, ochrona środowiska, urbanizacja, kultura i edukacja są tematem wielu konferencji międzynarodowych, ponieważ
wskazują na powiązanie ze sobą różnych części świata. Przykładem takiej konferencji
była konferencja ONZ w 2015 r. kiedy ustalono Cele Zrównoważonego Rozwoju (możesz
pokazać na rzutniku ikonę, która znajduje się w materiale metodycznym lub skserować
ją dla wszystkich uczniów i uczennic). Odczytajcie cele na głos. Upewnij się, czy zebrane
osoby je rozumieją. Omów bardzo krótko cele i wskaż ważny dla naszego programu cel 11.
Zapytaj uczniów i uczennice, z jakimi innymi celami powiązany jest cel 11?
Spróbujcie wspólnie zdefiniować, czym jest zrównoważony rozwój, a następnie spytaj
uczestników i uczestniczki, jak ich zdaniem można go realizować w mieście.
6

Analiza budynków

15 minut

Przeanalizujcie wcześniej wypisane na flipchartach budynki oraz miejsca i odpowiedzcie:
PY TANIA

Poznań – projekt edukacyjny dla mieszkańców i mieszkanek, w jaki sposób można oszczędzać poprzez odpowiednie ocieplenie domu;

Wrocław – specjalny dział w urzędzie miasta, który monitoruje rynek pracy;
Katowice – wprowadzają sukcesywnie działania polegające na odbudowie terenów
poprzemysłowych i zdegradowanych
(więcej informacji w materiale metodycznym Czy wiesz, co to jest zrównoważone miasto?).
7

Jaki ma być „nasz dom”?

7 minut

Przy wykorzystaniu metody burzy pomysłów, zbierz od uczestników i uczestniczek propozycje na to, jaki powinien być „nasz dom”, aby można powiedzieć, że jest zrównoważony.
Mogą się pojawić różne propozycje, np. wykorzystanie energii odnawialnej, dużo zieleni
wokół domu, segregacja śmieci, wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych.
Wszystkie propozycje zapiszcie na flipcharcie i powieście w widocznym miejscu.
8

Podsumowanie

3 minuty

Podsumuj spotkanie, korzystając z metody Runda bez przymusu lub innej, którą stosujesz
w szkole. Runda bez przymusu to prosta technika pozwalająca na udzielaniu odpowiedzi
tylko przez chętne osoby.
Poproś, aby klubowicze i klubowiczki po kolei dokończyli zdanie: Na dzisiejszym spotkaniu…
Podziękuj za spotkanie i wyznaczcie datę kolejnego.

Które z zaproponowanych przez Was elementów wpływają na to, że to miasto będzie zrównoważone? Czy realizacja wszystkich tych postulatów również
będzie prowadzić do bardziej zrównoważonego miasta? Dlaczego tak/nie?
Czy potraficie wskazać jakieś miejsca lub rozwiązania wprowadzone w naszym mieście, które sprawiają, że jest bardziej zrównoważone? A co Waszym
zdaniem warto poprawić?

18
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ZAŁĄCZNIK 1

BINGO

ZAŁĄCZNIK 2

Ilu mieszkańców
i mieszkanek liczy
nasze miasto?

Gdzie znajduje się
biblioteka miejska?

Ile jest parków
w naszym mieście?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Odpowiedź:

współzależności

Jeśli chcecie jeszcze rozszerzyć temat i porozmawiać z uczniami i uczennicami o współzależnościach globalnych, to proponujemy poniższe ćwiczenie:
Praca z tekstem

20-25 minut

Rozdaj uczniom i uczennicom tekst o współzależnościach lub jego fragmenty. Wyznacz
odpowiedni czas na przeczytanie tekstu.
Proponujemy tekst Jędrzeja Witkowskiego Twoje połączenie ze światem28, który w prosty sposób opisuje wpływ globalizacji na nasze codzienne posiłki, artykuły szkolne, sprzęt
elektroniczny, rozrywki, odzież itp.

Jak wygląda herb
naszego miasta?

Na jakiej ulicy znajduje się
nasza szkoła?

Jak nazywa się twoja
ulubiona cukiernia/pizzeria?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Następnie poproś o odpowiedzi na pytania:
PY TANIA
Czy zgadzacie się z tekstem?
Które czynności z Waszego życia są opisane w tekście?
Czy potraficie wskazać, w jaki sposób Wasze decyzje wpływają na świat?

Gdzie najczęściej chodzisz
w wolnym czasie?

W jaki sposób dojeżdża
do szkoły największa liczba
osób z naszego klubu?

Kto pełni funkcję
prezydenta/burmistrza
w naszym mieście?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Zwróć uwagę szczególnie na współzależności globalne, które dostrzegacie z perspektywy
swojego miasta. Zapytaj klubowiczów i klubowiczki:
PY TANIA
Gdzie według Was występują współzależności w mieście?
W jaki sposób wpływamy na funkcjonowanie miasta?
Czy to co robimy w naszym mieście, może wpłynąć na sytuację w innych
częściach świata? W jaki sposób?

Jaki jest najwyższy budynek
w naszym mieście?

Gdzie znajduje się
przedszkole, do którego
chodziłeś/chodziłaś?

W której części miasta jest
najstarsza zabudowa?

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Odpowiedź:

28
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Jędrzej Witkowski, op.cit.: www.bit.ly/twoje-polaczenie-ze-swiatem.

21

Poniższe scenariusze i propozycje akcji miejskich skierowane są do młodzieży z klubu czytelniczego, która organizuje zajęcia przy wsparciu opiekuna/opiekunki.

Cele dla osób prowadzących29:
refleksja nad różnorodnością domów i ich otoczenia;
refleksja nad różnorodnością potrzeb w społeczeństwie.

WSK A ZÓWK A
Przed przeprowadzeniem spotkań czytelniczych koniecznie przeczytajcie scenariusze i przetestujcie każde ćwiczenie, np. na kolegach i koleżankach spoza klubu
czytelniczego. Osoby nieznające programu będą Wam mogły powiedzieć, czy polecenia
i pytania są jasne. Przeprowadzając próbę, zorientujecie się również, ile dokładnie czasu
potrzebujecie na każde ćwiczenie oraz gdzie warto
zrobić przerwy.

Cele w języku osób uczestniczących:
zastanowisz się, dlaczego domy i ich otoczenia różnią się od siebie;
przemyślisz, dlaczego ludzie mają różne potrzeby.
Metody pracy:
zabawa

Rózne domy,
rózne potrzeby

scenariusz
s p otk ania
c z y telni c zeg o

praca z książką

rozmowa

Materiały:
krzesła dla każdej osoby
książka Carson Ellis Domy30

na podstawie książki
domy c arson ellis

6 zeskanowanych ilustracji z książki, o których chcecie porozmawiać z uczestnikami
i uczestniczkami zajęć31
rzutnik
ekran

Czas trwania: 90 minut (możecie w trakcie zrobić kilka przerw)
Przy poszczególnych ćwiczeniach podaliśmy orientacyjny czas trwania każdego z nich.

komputer

WSK A ZÓWK A

długa lina lub skakanka oraz 3 kartki A4 z napisami: Bardzo chcę, Bardzo nie chcę,
Nie wiem
biała kartka A4 dla każdej osoby

Liczba osób prowadzących: od dwóch do czterech klubowiczów/klubowiczek

kilka zestawów kredek i flamastrów

WSK A ZÓWK A

koce, poduszki, zasłony, firanki, pledy, krzesła, kij od szczotki i inne nietypowe rzeczy,
które mogą posłużyć do skonstruowania domu-bazy

Podajemy Wam orientacyjną liczbę osób, która naszym zdaniem jest
optymalna do przeprowadzenia spotkania, ale nie traktujcie jej jako
ograniczenia. Jeśli Was jest więcej, zmodyfikujcie scenariusz do Waszych potrzeb. W scenariuszu zawarliśmy podział na cztery osoby. Ważne jest, aby każda z osób prowadzących znała
swoje zadania i w razie nieobecności pozostałych, potrafiła poprowadzić zajęcia, w zastępstwie nieobecnej.

Liczba osób uczestniczących: 5-25
Wiek osób uczestniczących: 6-9 lat

3 kartki A3 w kolorze: zielonym, białym i czerwonym
obrazek domu na samoprzylepnej karteczce – dla każdej osoby po jednym

29

Czyli dla klubowiczów/klubowiczek, którzy realizują spotkanie czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek.

30
Ellis Carson, Domy, tłum. Magda Gołdanowska, Grupa Wydawnicza Foksal, 2015.
31
Mogą się znajdować wśród nich ilustracje także fantastyczne; ich obecność pozwoli dzieciom na fantazjowanie i oderwanie się od rzeczywistości, dobrze jednak, żeby nie przeważały. Sugerujemy, żeby w Waszej rozmowie
szczególnie zwrócić uwagę na: Domy takie i takie oraz Domy wysokie i niskie.
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Przebieg zajęć
1

Przywitanie

rzeźby ludzkie

10 minut

Osoba Prowadząca 1 (OP1)32: Usiądźcie z grupą w kręgu na krzesłach. Przedstawcie się,
a następnie wyjaśnij dzieciom, po co się spotkaliście i co wydarzy się na zajęciach.
OP2: Wytłumacz dzieciom zabawę. Jeżeli niezbyt dobrze znacie się z grupą, powtórzcie
wszystkie imiona zgromadzonych osób. Stań na środku okręgu, a Twoje miejsce niech
zostanie puste. Zadaniem osoby stojącej w środku okręgu jest jak najszybsze zajęcie
wolnego miejsca. Siedząca osoba, która ma po prawej stronie puste miejsce, nie może
dopuścić, żeby zostało zajęte przez uczestnika lub uczestniczkę ze środka kręgu, czyli
Ciebie. Jej zadaniem jest klepnięcie w krzesło i wypowiedzenie imienia dowolnej osoby
z grupy, która ma na nim usiąść. Osoba ze środka musi szukać innego miejsca, a ta, która
po swojej prawicy będzie miała wolne krzesło, jak najszybciej musi klepnąć i zaprosić kogoś
innego. Na „zaklepanym” krześle nie może usiąść nikt inny oprócz zaproszonej osoby.

OP1: Podziel grupę na mniejsze kilkuosobowe zespoły i poproś, żeby stanęły w takim
miejscu, aby sobie nie przeszkadzały. Na twój znak (np. klaśnięcie) zespoły mają ułożyć
ze swoich ciał rzeźbę ilustrującą wypowiedziane przez Ciebie hasło. Mają na to minutę.
Zakończenie zasygnalizuj tym samym znakiem. Proponujemy, żeby hasła były związane
z tematyką domu, np. dach, garaż, balkon.33

WSK A ZÓWK A
Jeżeli nie chcecie przeprowadzić ćwiczenia w trakcie rozmowy
o ilustracjach, postarajcie się, żeby każdy obrazek zakończyć pytaniem: Kto chciałby zamieszkać w tym domu? Rozłóżcie przez środek sali linę lub skakankę, na jednym końcu połóżcie
kartkę: Bardzo chcę, na drugim: Bardzo nie chcę, pośrodku natomiast: Nie wiem. Poproście,
aby każda osoba zajęła miejsce na linii w zależności od tego, jak zgadza się z danym stwierdzeniem. To krótkie pytanie pozwoli na nowo wzbudzić zainteresowanie w grupie.

Po kilku rundach zakończcie grę.
WSK A ZÓWK A
Jest to bardzo dynamiczna gra, więc postarajcie się przygotować salę
w ten sposób, żeby mieć dużo przestrzeni do swobodnego poruszania się.

2

Przeczytanie książki i rozmowa

3

WSK A ZÓWK A

30 minut

Postarajcie się, żeby było tyle grup, ile jest osób prowadzących. Wtedy
każdy z Was ma pod opieką mniejszą grupę i więcej osób może się wypowiedzieć.

OP4: Następnie wyświetl na ekranie sześć ilustracji, które wspólnie przeanalizujecie.
W rozmowie możesz skorzystać z karty pracy (zob. załącznik 3); znajdziecie w niej pytania,
które możecie postawić dzieciom.

PY TANIA
W czym domy są podobne?

WSK A ZÓWK A

Czym różnią się domy?

Ta część jest wymagająca dla młodych uczestników i uczestniczek:
mocno statyczna, dość długa, może szybko znudzić się grupie. Spróbujcie jak najbardziej aktywizować dzieci podczas pytań, zwracając się do nich po imieniu.
W połowie rozmowy zaproponujcie poniższe ćwiczenie.

Jak to, co lubicie robić, wpływa na wygląd Waszego pokoju?
Co to znaczy „czuć się jak u siebie w domu”? Czy macie takie miejsca,
gdzie się tak czujecie?

33
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W skrócie „OP”.

15 minut

OP2: Poproś uczestników i uczestniczki o narysowanie na kartce A4 swojego domu
i jego okolicy. Po skończonej pracy podzielcie się na mniejsze grupy i porozmawiajcie
o swoich obrazkach.

OP3: Przeczytaj uczestnikom i uczestniczkom książkę Domy w całości, pozwól im na swobodne reakcje podczas czytania.

32

Rysowanie i rozmowa

Możecie skorzystać z innych ćwiczeń-energizerów: Urszula Małek, Ćwiczenia rozwijające aktywność

uczestników, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2016: www.bit.ly/lodolamacze-i-energizery; Wymiana młodzieży –
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4

Tworzenie baz

15 minut

OP3: Zostańcie w mniejszych grupach. Wyjaśnij, że zadaniem każdego zespołu jest zbudowanie domu w formie bazy, czyli miejsca, które będzie schronieniem dla wylosowanej
grupy osób, np. dom dla rodziców z dwójką dzieci (jedno dziecko korzysta z wózka); dom
dla dziadków; dom dla osoby niewidomej; dom dla miłośników psów; dom dla biznesmena
(możecie stworzyć własne propozycje). Podczas tworzenia można korzystać ze wszystkich
dostępnych materiałów (koce, materiały, krzesła). Zanim uczestnicy i uczestniczki zaczną
budować, poproście ich, żeby porozmawiali o tym, co powinno znaleźć się w bazie i jej
otoczeniu, żeby osoby z tej grupy dobrze się w niej czuły.
Każda osoba prowadząca powinna zainicjować rozmowę o potrzebach danej grupy, żeby
uczestnicy i uczestniczki mogli sobie je wyobrazić, a potem upewnijcie się, czy wszyscy
rozumieją polecenie i dajcie im swobodę w działaniu.

Podsumujcie spotkanie pytaniem, co różni, a co łączy Wasze domy. Wspólnie omówcie
wnioski: każda osoba ma prawo do mieszkania; domy powinny odpowiadać różnym potrzebom. Inne domy tworzymy dla osób z niepełnosprawnościami, inne — dla rodzin z małymi
dziećmi; jeszcze inne potrzeby mają osoby, które mieszkają same. Ważne, żeby tworząc
przestrzeń miasta, mieć na uwadze różne potrzeby.
6

Ocena spotkania

10 minut

OP1: Połóż na środku sali trzy arkusze papieru A3: zielony, biały i czerwony. Rozdaj
dzieciom na małych karteczkach namalowany obrazek domu i poproś, aby przykleiły go
do odpowiedniego arkusza papieru: do zielonego, jeżeli zajęcia im się podobały, do białego,
jeżeli nie mają zdania, a do czerwonego, jeśli źle oceniają zajęcia.
OP2: Podziękuj uczestnikom i uczestniczkom za wspólne zajęcia.

WSK A ZÓWK A
Podczas zabawy czuwajcie nad bezpieczeństwem, obserwujcie pracę
zespołu, ale nie zarządzajcie i nie wyręczajcie osób uczestniczących. Zadbajcie również o to,
aby wszystkie dzieci brały udział w zabawie. Jeśli podczas pracy zdarzy się konflikt, pozwólcie, aby osoby uczestniczące same o nim opowiedziały i zaproponowały jego rozwiązanie.

5

Podsumowanie

10 minut

OP4: Po wyznaczonym czasie usiądźcie wszyscy w okręgu i poproście o zaprezentowanie
Waszych domów. Spytajcie:
PY TANIA
Jakie szczegóły w Waszym domu ułatwią mieszkanie Waszej wylosowanej grupie? Dlaczego?
Czy w naszym mieście wszystkie te osoby mają miejsca, dzięki którym
żyje im się tu dobrze? Czy potraficie podać jakieś przykłady?
Dlaczego jest ważne, żeby w dużym mieście takim jak nasze myśleć o tym,
czego potrzebują inni mieszkańcy i mieszkanki?

– pomysły, metody, działania – Energizery, pod. red. Krystyny Marcinkowskiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2005:
www.bit.ly/energizery; Gry i zabawy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009: www.bit.ly/gry-i-zabawy-frse;
platforma gier i zabaw integracyjnych zebranych w różne kategorie przez Stowarzyszenie Zielona Grupa:
www.zabawy.zielonagrupa.pl; platforma zabaw podzielonych na kategorie przygotowana przez Fundację Nowoczesna
Polska: www.zabawnik.org.
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ZAŁĄCZNIK 3

Wigwam

KARTA PRACY
WSK A ZÓWK A

Pamiętajcie, że nie musicie zadawać wszystkich pytań. Dostosujcie ich
ilość do grupy, z którą pracujecie. Następnie poproś o odpowiedzi na pytania:

Czym są wigwamy?
Z czego są zbudowane?
Kto w nich mieszkał?
Na jakim kontynencie były tworzone?

Chatka na wsi

Statek

Porozmawiajcie o otoczeniu chatki – co może się w nim znajdować?

Czy statek może być dla kogoś
domem?

Jak wyobrażacie sobie wnętrze wigwamu?

Jakie rośliny mogą rosnąć?

Co to znaczy żyć na morzu?

Gdzie spano?

Jakie zwierzęta żyją wokół?

Jak wyobrażacie sobie ten dom?

Gdzie jedzono posiłki?

Czy zabudowa jest gęsta?
Czy wokół jest dużo domów?

Gdzie marynarze śpią?

Czy wigwamy stały samotnie czy
w wiosce?

Jak czują się ludzie mieszkający
w chatce?
Dla kogo to miejsce byłoby odpowiednie do mieszkania?
Mieszkanie w mieście

Jak Waszym zdaniem wygląda
cały budynek?
Jak wygląda jego otoczenie?
Czy wokół jest dużo przestrzeni?
Przypatrzcie się oknom
i parapetom – kto według Was
zamieszkuje ten budynek?
Dla kogo takie mieszkanie
byłoby odpowiednie?

Gdzie jedzą?

Gdzie mogą wyjść na spacer?

Jak wyglądało otoczenie wigwamów? Jakie rośliny rosły, jakie
zwierzęta zamieszkiwały ten teren?

Czy ten dom-statek ma jakieś
ograniczenia? Jakie?

Kto z Was czułby się dobrze
w takim domu?

Gdzie mają łazienkę?

Dla kogo takie mieszkanie byłoby odpowiednie?
Co to znaczy wilk morski?

Pałac

W jakiej części świata możemy
zobaczyć takie pałace?
Kto je zamieszkuje?
Kto jest potrzebny do obsługi
takiego pałacu?
Co może znajdować się w pałacu?
A co w podziemiach?
Jak wyobrażacie sobie otoczenie
takiego pałacu?
Jakie domy mogą znajdować się
w najbliższej okolicy pałacu?
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But

Czy możliwe jest zamieszkanie
w bucie?
Dlaczego na ilustracji autorka
przestawiła dzieci?
Czym jest but? Jakim typem budynku jest? Czy dzieci mieszkają
w bucie? Czy budynek spełnia
zupełnie inną funkcję?
Dlaczego dzieci się bawią?
W co się bawią?
Jak może wyglądać otoczenie
buta? Czy stoją obok niego budynki? Jeśli tak, to jakie? A może
jest dużo zieleni lub zupełnie
pusta przestrzeń?
Co oznaczają wyrażenia wchodzić
z butami w czyjeś sprawy; takie
buty!; umarł w butach?
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Francuskie domy

Życie na walizkach

Domy wysokie i niskie

Domy morskie

Jak wyobrażacie sobie francuskie domy?

Co to znaczy żyć na walizkach?

Dla kogo dom wysoki byłby odpowiedni do zamieszkania?

Czy takie domy morskie istnieją?

Czy różnią się czymś od polskich?
Jeśli tak, to czym?
Wyjaśnijcie, że brak wyraźnych
różnic pomiędzy budownictwem
francuskim a polskim to część
procesu globalizacji34. Powiedzcie,
że polega on na upodabnianiu
się różnych elementów, np.
kultury, życia codziennego,
gospodarki.
Atlantyda

Co to jest Atlantyda? Dlaczego
znajduje się pod wodą?
W jaki sposób można mieszkać
pod wodą? Czy dla ludzi to możliwe? Co trzeba byłoby zrobić,
żeby było to realne?
Co zamieszkuje wody mórz
i oceanów?

Jacy ludzie często podróżują?
Kto z Was chciałby tak żyć?
Domy takie i takie

Czym różnią się te dwa domy?
Co otoczenie tych dwóch domów mówi o mieszkańcach
i mieszkankach? Kto mógłby
mieszkać w pierwszym, a kto
w drugim domu?
Czy przestrzeń wokół budynku
jest dla Was ważna? Dlaczego?
Co znajduje się obok Waszych domów?
Co chcielibyście mieć wokół
Waszych domów?

Komu trudno mieszkałoby się
w tym kilkupiętrowym budynku?
Kto ucieszyłby się z mieszkania
w domu niskim?
Czy każdy typ domu jest odpowiedni dla każdego człowieka?
Czy w naszym mieście wszystkie
budynki są jednakowe?
Podkreślcie, że różnice w architekturze domu i przestrzeni
wynikają z różnych potrzeb osób
i powinny być uwzględniane przy
projektowaniu. Wyjaśnijcie, że
takie miasta tworzone z myślą
o zaspokojeniu różnych potrzeb
wszystkich grup społecznych bez
umniejszania szans przyszłych
osób mieszkających, nazywamy
zrównoważonymi miastami.

Czy ludzie mogą mieszkać
pod wodą?
Jakie istoty mieszkają pod wodą?
Jak wygląda przestrzeń podwodna?
Domy-dziuple

Kto mieszka w dziupli?
Czy to jest realne dla człowieka?
Dlaczego tak/nie?
Kto z Was tworzył domki na
drzewie? Jak one wyglądały?
Czy drzewo jest dobrym schronieniem dla człowieka?
Dlaczego tak/nie?
O jakich domach mówimy, że
są dziuplami?

Jak wygląda przestrzeń pod
wodą? Jakimi określeniami
możecie ją opisać?
Kto z Was chciałby
zamieszkać pod wodą?

34

30

Globalizacja, Encyklopedia PWN: www.bit.ly/pwn-globalizacja.
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Czyj jest ten dom?

A kto mieszka tutaj?

Dom japońskiego biznesmena

Księżycolud

Kto mógłby zamieszkać w tym
domu? Kogo sobie wyobrażacie?
Czy to bardziej osoba samotna
czy cała rodzina? Starsi, młodsi?

Co to może być za miejsce?

Dlaczego ten dom wygląda
w ten sposób?

Kim jest księżycolud?

Co znajduje się w okolicy?
Skąd można brać jedzenie?
Jak mieszkańcy i mieszkanki
pracują?
Czy życie w tym miejscu byłoby dla
Was łatwe czy trudne? Dlaczego?
A ten?

Dlaczego budynki i rośliny znajdują się w zamknięciu pod kloszem?
Czy w tym miejscu ktoś mógłby
mieszkać, czy raczej spełnia ono
inną funkcję?
Jak wygląda dalsza przestrzeń?
Jakie budynki/miejsca mogą
znajdować się obok? Czy wszystko jest ze sobą połączone? Czy
wszystko znajduje się pod kloszem? Dlaczego tak/nie?

Co to za dom?

Dom słowackiej księżniczki

Czy on jest tak mały jak filiżanka,
czy filiżanka jest tak duża?
Dlaczego?

Jak wyobrażacie sobie wnętrze
tego domu?

Gdzie on się znajduje?
Kto mógłby zamieszkiwać ten
dom?
Co znajduje się wokół? Czy myślicie, że obok znajdują się podobne domy? Dlaczego tak/nie?

Co znajduje się w okolicy domu
słowackiej księżniczki?
Czym różni się od pałacu, który
znajduje się na początkowych
ilustracjach książki? Dlaczego
się różnią?
Dom kowala z Kenii

Jak wyobrażacie sobie wnętrze
tego domu?
Co znajduje się w okolicy domu
kowala?
Czym różni się dom kowala od
domu słowackiej księżniczki?
Na jakich kontynentach się
znajdują?
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Jak wyobrażacie go sobie w środku? Czy jest on duży czy mały?
Co znajduje się wokół domu?
Dom nordyckiego boga

W jakich krajach wierzono
w nordyckich bogów?
Jak może wyglądać jego dom?
Czy ktoś oprócz niego go
zamieszkuje?
Co znajduje się wokół domu?

Gdzie mieszka?
Czy jest możliwe mieszkanie
na Księżycu? Dlaczego?
Jak wygląda dom księżycoluda?
Czy na Księżycu znajdują się
jeszcze inne domy?
Jak wygląda przestrzeń na Księżycu?
Szop

Co to za miejsce?

Dom babuszki

Jak wygląda w środku, a jak jego
okolica?

Kim jest babuszka? W jakim kraju mieszka?

Czy człowiek dobrze czułby się
w tym miejscu? Dlaczego tak/nie?

Jak wygląda jej dom?

Czego potrzebuje do mieszkania
szop, a czego człowiek?

Co to za przedmiot stojący
na stoliku i do czego on służy?
Jak wygląda przestrzeń wokół
domu?
Czy dom babuszki znajduje się
w okolicy innych?
Kto z Was czułby się dobrze
w takim domu?

Artysta

Kim jest artysta?
Dlaczego tak wygląda przestrzeń
pokoju?
Co oznacza artystyczny nieład?
Jak wyobrażacie sobie dalszą
część domu?
Czy czulibyście się w niej dobrze?
W jakiej okolicy stoi dom artysty? Co się w niej znajduje?
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kilka markerów

Mój przyjazny
dom

zestaw kredek lub flamastrów po jednym dla każdej grupy

scenariusz
s p otk ania
c z y telni c zeg o

kartka A3 – po jednej dla każdej grupy
zestaw kartoników przypominających kształtem segment dachówki w kolorach:
zielonym, białym i czerwonym – po jednym dla każdej osoby

na podstawie książki
domy c arson ellis

WSK A ZÓWK A
Sugerujemy, aby ten scenariusz
zrealizować dopiero po przeprowadzeniu poprzednich
zajęć. Traktujemy scenariusz Różne domy, różne potrzeby jako bazowy: zapoznaje osoby
uczestniczące z książką i tematyką mieszkalnictwa. Ten scenariusz systematyzuje zdobytą
wiedzę i doświadczenia oraz je poszerza.

Przebieg zajęć
1

Rozpoczęcie

15 minut

OP1: Rozpocznij zajęcia od przypomnienia imion w grupie oraz zaprezentowania
celów spotkania.
OP2: Pokażcie, jak się czujecie na początku tego spotkania. Jeśli jesteście radośni i radosne,
uśmiechnijcie się. Jeśli jesteście smutni lub smutne, pokażcie smutne twarze. Jeśli jest Wam
obojętne, co się wydarzy, wzruszcie ramionami.

Czas trwania: 60 minut
Liczba osób prowadzących: od dwóch do czterech osób
Liczba uczestników/uczestniczek: 15-20

To ćwiczenie pokaże Wam, z jakim nastawieniem przychodzą Wasi
uczestnicy i uczestniczki zajęć.

Wiek uczestników/uczestniczek: 7-10
Cele dla osób prowadzących:
refleksja nad tym, jaki dom i jakie otoczenie jest najbardziej przyjazne i bezpieczne;
wypracowanie kilku działań, które mogą podjąć osoby uczestniczące, żeby otoczenie
ich domów stało się bardziej przyjazne i bezpieczne.
Cele w języku osób uczestniczących:
zastanowisz się, jaki dom i jakie jego otoczenie jest dla ciebie najbardziej przyjazne
i bezpieczne;
zaproponujesz kilka działań, które sprawią, że otoczenie twojego domu stanie się
bardziej przyjazne i bezpieczne.
Metody pracy:
burza
pomysłów

WSK A ZÓWK A

OP2: Napisz na arkuszu flipchartu słowo: „dom”. Poproś osoby uczestniczące o podanie
cech (najlepiej w formie przymiotników) swojego domu. Zachęcaj, aby wypowiedziała się
każda osoba. Na kartce zapisz tylko niepowtarzające się słowa. Zawieś flipchart w widocznym dla wszystkich uczestników i uczestniczek miejscu sali.
OP3: Przypomnij grupie książkę Domy, którą czytaliście na poprzednich zajęciach i pokażcie
z niej cztery różne ilustracje domów (chatka na wsi, mieszkanie w mieście, dom-but, domfiliżanka). Porozmawiaj z uczestnikami i uczestniczkami o każdej z ilustracji, zadając pytania:
PY
PYTANIA
TANIA
Jakie cechy ma ten dom?
Czy pokrywają się one z naszymi skojarzeniami o domu?

rozmowa

praca
z książką

praca
plastyczna

Materiały:

ewaluacja

Czy moglibyście/mogłybyście poczuć się bezpiecznie w tym domu?
Dlaczego tak/nie?
Co się dzieje poza domem, w jego otoczeniu? Czy ono jest przyjazne?

wybrane ilustracje z książki Domy C. Ellis
kilka arkuszy papieru flipchartowego lub szarego papieru
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Zapiszcie swoje odpowiedzi na flipcharcie.
35

2

Jaki mamy wpływ na otoczenie?

30 minut
WSK A ZÓWK A

Jeżeli zauważycie, że dzieci są już znudzone pytaniami, zaproponujcie
im krótką zabawę lub zaśpiewanie piosenki. Aby bardziej zaktywizować uczestników i uczestniczki, możecie połączyć ich w mniejsze grupy i kontynuować ćwiczenia w mniejszym składzie.

OP4: Skoro opowiedzieliśmy sobie o cechach przyjaznego domu i jego otoczenia, to zastanówmy się, na które z tych rzeczy mamy wpływ? Co my możemy zrobić jako mieszkańcy i mieszkanki
(sami lub z rodzicami), żeby tak wyglądało nasze miejsce zamieszkania?
Jeśli zorientujesz się, że pytanie było zbyt trudne, możesz podać dzieciom kilka przykładów, np. wyrzucanie śmieci po sobie, sprzątanie po psie, odśnieżanie chodnika, szanowanie
zabawek na placu zabaw.
OP1: Podzielcie się na kilka grup. Dobrze, aby w każdej znalazła się jedna z osób prowadzących, która będzie czuwać nad przebiegiem ćwiczenia.
Zadaniem każdej grupy jest stworzenie komiksu ilustrującego pomysły, co możemy zrobić,
żeby nasza okolica stała się bardziej przyjazna.
WSK A ZÓWK A
Jeżeli nie pracowaliście wcześniej z formą komiksową, warto skorzystać z podpowiedzi rysunkowych. Ciekawe ćwiczenia rysunkowe można odnaleźć w książce
Zrób sobie komiks35 Piotra Jasińskiego i Roberta Trojanowskiego.

Spacer Twoja ulica poszukaj w przeszlosci
i terazniejszosci

ścieżka nr

1

akcji miejskiej

Wybierzcie się na spacer po okolicy Waszej szkoły, poszukując budynków
współczesnych i zbudowanych dawniej, co najmniej kilkadziesiąt lat temu. Przyjrzyjcie się zabudowie swojego miasta, żeby zastanowić się, w jakim stopniu jest
dla Was funkcjonalna. Zróbcie budynkom zdjęcia, a następnie porozmawiajcie
o tym, czy w tej okolicy czujecie się bezpiecznie. Na koniec zaprojektujcie „idealne
miasto”, które odpowie na potrzeby wszystkich mieszkańców i mieszkanek.
Czas trwania:
Wydarzenie składa się z dwóch części. Część pierwsza to spacer po okolicy (90 minut),
część druga odbywa się w sali lekcyjnej (135 minut). Warto, aby obie części odbyły się
w inne dni (a przynajmniej, żeby była między nimi kilkugodzinna przerwa, żebyście mogli się
przygotować do drugiej części).
Odbiorcy i odbiorczynie:

Po skończonej pracy zaprezentujcie sobie efekty, np. w formie galerii: powieście prace
w widocznym miejscu i pozwólcie, żeby dzieci swobodnie podchodziły do prac i je oglądały.
3

Podsumowanie

15 minut

OP2: Usiądźcie w okręgu. Zapytajcie uczestników i uczestniczek, które z zaprezentowanych działań chcą wykonać po powrocie do domu, żeby sprawić, by ich okolica była
bardziej przyjazna. Pozwól na swobodne wypowiedzi dzieci.
OP3: Poproście dzieci o informację, jak im się podobały zajęcia. Rozdaj każdej osobie
zestaw trzech kartoników, które stanowią segmenty dachówki w kolorach: białym, czerwonym i zielonym. Na środku sali połóżcie dom namalowany na flipcharcie. Wyjaśnij grupie:
Wybierzcie jeden z kartoników, aby określić, jak podobały się wam nasze zajęcia. Zielony
oznacza, że wam się podobały, biały — nie mam zdania, a czerwony — w ogóle mi się nie
podobały. Umieśćcie kartoniki jako fragmenty dachówki na dachu.
Po skończonej aktywności podziękuj uczestnikom i uczestniczkom za wspólne zajęcia.
35

36

Piotr Kasiński, Robert Trojanowski, Zrób sobie komiks, wyd. Znak, Kraków 2018.

Do udziału zaproście uczniów i uczennice z co najmniej IV klasy szkoły podstawowej.
Najlepiej, gdyby były to zespoły klasowe, czyli liczące około 25-30 osób.
Warto ogłosić informację o akcji przez radiowęzeł szkolny lub na szkolnej stronie internetowej. Przydadzą się także plakaty rozwieszone w wielu miejscach szkoły. Ważne, aby były
czytelne i przejrzyście informowały o miejscu i czasie przedsięwzięcia. Wypunktujcie, które
klasy są zaproszone do wzięcia udziału oraz kto będzie prowadził spacer (starsi koledzy
i starsze koleżanki z klubu czytelniczego). Waszym zadaniem będzie prowadzenie akcji oraz
wspieranie osób uczestniczących na każdym jej etapie.
Cele dla osób prowadzących36:
analiza i ocena sfotografowanych domów pod kątem funkcjonalności ich przestrzeni;
zaprojektowanie miasta najbardziej funkcjonalnego dla wszystkich mieszkańców
i mieszkanek;
36
Tę akcję podobnie jak scenariusze spotkań czytelniczych prowadzą klubowicze i klubowiczki dla swoich
młodszych kolegów i koleżanek lub rówieśników.
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wyjaśnienie pojęcia zrównoważone miasto;

Planując akcję:

zaproponowanie pięciu działań (realnych do wykonania przez osoby uczestniczące) sprawiających, że domy i ich otoczenie będą bardziej przyjazne i funkcjonalne
dla mieszkańców i mieszkanek.

wybierzcie trasę spaceru, na której bez trudu znajdziecie budynki współczesne i dawniejsze, czyli wybudowane co najmniej kilkadziesiąt lat temu (pomocne może być
wcześniejsze przestudiowanie wirtualnej mapy miasta);

Cele w języku odbiorców/odbiorczyń:

przejdźcie się trasą spaceru i zobaczcie budynki na żywo;

zastanowisz się, w jaki sposób sfotografowane domy i ich otoczenie są funkcjonalne
dla ich mieszkańców i mieszkanek;

sprawdźcie sprzęt fotograficzny i komputerowy (jeśli planujecie z niego korzystać);

wybierzesz, który ze sfotografowanych budynków jest według ciebie najbardziej funkcjonalny;

zaproście uczniów i uczennice do udziału w akcji.

zarezerwujcie odpowiednią salę do przeprowadzenia drugiej części akcji;

zaprojektujesz „idealne miasto”;

Przebieg akcji

dowiesz się, co to jest „zrównoważone miasto”;

CZĘŚĆ I – w terenie | 90 minut

wypracujesz pięć działań, które możesz wykonać, żeby twój dom i jego okolica była
bardziej przyjazna i funkcjonalna dla twoich domowników i sąsiadów.
Metody pracy:
spacer
z obserwacją

prezentacja

pogadanka

praca
plastyczna

1

Powitanie

15 minut

Przywitajcie się z uczestnikami i uczestniczkami spaceru, poznajcie swoje imiona. Proponujemy, żeby przedstawić się w formie zabawy w Indiańskie imiona.
Stańcie w kręgu. Po kolei każda osoba przedstawia się, dodając przed imieniem przymiotnik, zaczynający się na literę jej imienia, np. Uśmiechnięta Ula, Kreatywny Karol itp.

Materiały:
aparaty fotograficzne (po jednym na każdą grupę)

WSK A ZÓWK A

Jeżeli jest Was mało, to możecie wybrać trudniejszą wersję tej
zabawy i poprosić, aby każda kolejna osoba przedstawiająca się powtarzała po kolei imiona
poprzedników i poprzedniczek. Poćwiczycie dzięki temu swoją pamięć, a do tego zafundujecie
sobie dużą dawkę śmiechu!

karty pracy (po jednej na każdą grupę) – załącznik 4
sztywne podkładki (po jednej na każdą grupę)
długopisy
wywołane fotografie w formacie co najmniej 20x30 i tablice korkowe lub rzutnik
z komputerem
kartki A4
zdjęcia obrazujące Wasze miasto sprzed kilkudziesięciu lat
brystole (po jednym na każdą grupę)

Przedstawcie cele akcji oraz jej plan, a także zasady zachowania, żeby spacer przebiegł bezpiecznie.

pastele olejne (zestaw na każdą grupę)

2

flipchart

Na początku spaceru podzielcie się na mniejsze grupy, których przewodnikiem będzie
jedna osoba z klubu czytelniczego. Każda z grup otrzyma: aparat fotograficzny, kartę pracy
na podkładce, długopisy. Jej zadaniem będzie sfotografowanie dwóch budynków (jednego

marker

38

Zaproście uczestników i uczestniczki na wędrówkę ulicami miasta, podczas której poszukacie i sfotografujecie ciekawe przykłady zabudowy współczesnej oraz dawnej wraz z ich
otoczeniem. Naszym zadaniem będzie uchwycenie takich elementów, które sprawiają,
że w tym miejscu dobrze się mieszka.

Podział na grupy

10 minut
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prezentującego zabudowę współczesną, drugiego – dawną) oraz przeanalizowanie ich na
podstawie karty pracy (zob. załącznik 4). Przy wyborze budynków zwróćcie uwagę nie
tylko na typ zabudowy, ale również na otoczenie budynków.
WSK A ZÓWK A
Podczas spaceru przyjrzyjcie się elementom związanym z okolicą
budynków: zieleni, drodze (w tym chodnikowi), dojazdowi lub dojściu do budynku, parkingowi
(dla samochodów, rowerów, motorów), ogrodzeniu, czystości, hałasowi, punktom usługowo
-handlowym, miejscom rozrywki. Warto skorzystać z podpowiedzi na karcie pracy.

3

Spacer

Zakończenie

3

20 minut

Czy wyobrażacie sobie miasto, które jest złożone tylko z budynków
współczesnych lub tylko z dawniejszych? Dlaczego tak/nie?
Czego w mieście nie było dawniej, a co jest teraz? (Warto przy zadaniu tego
pytania pokazać zdjęcia obrazujące miasto sprzed kilkudziesięciu lat). Spróbujcie naprowadzić uczestników i uczestniczki do tego typu wniosków, np.
mniej rozbudowana sieć transportu publicznego, mniej placów zabaw, mniej
centrów rozrywki i rekreacji typu kręgielnia, kino czy pływalnia, mniej sklepów.
Czego w mieście współczesnym nie ma, a co dawniej było? Np. dużo
zieleni, zwierząt, nieutwardzonych dróg, podwórek, trzepaków.

WSK A ZÓWK A

Zróbcie w dowolnym momencie przerwę, tak aby dać sobie i osobom
uczestniczącym chwilę odpoczynku. Pamiętajcie jednak, żeby nie przerywać ćwiczenia w połowie.

Czy chcielibyście stworzyć miasto, które nie posiada żadnych mankamentów i jest funkcjonalne dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek?

Przygotowanie

Zróbcie w sali lekcyjnej miejsce do zaprezentowania wykonanych zdjęć. Jeśli macie taką możliwość, wydrukujcie lub wywołajcie zdjęcia w formacie co najmniej 20x30 i przypnijcie je do tablic
korkowych. Inną opcją jest po prostu wyświetlenie zdjęć na rzutniku i kolejne ich omawianie.
Prezentacja

30 minut

Zaproście uczestników i uczestniczki spaceru do sali i usiądźcie w takich grupach, w jakich
byliście na spacerze. Możecie zająć miejsca przy swoich fotografiach albo w dowolnym
miejscu sali, jeśli używacie rzutnika. Po kolei zaprezentujcie swoje zdjęcia, powiedzcie,
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Omówienie

PY TANIA

5 minut

CZĘŚĆ II – w sali lekcyjnej | 135 minut

2

10 minut

Podsumujcie ćwiczenie, ukazując, że każdy z nas ma zupełnie różne potrzeby i oczekiwania
względem domu mieszkalnego. Te potrzeby i oczekiwania należy uwzględnić, planując
zagospodarowanie całego miasta, tak aby było ono miejscem przyjaznym, bezpiecznym
i otwartym dla każdej grupy społecznej, nie tylko uczniów i uczennic, ale także ich rodziców,
babć i dziadków, osób samotnych w każdym wieku czy osób z niepełnosprawnościami.
Zadajcie poniższe pytania:

O określonej godzinie zbierzcie się w miejscu, z którego rozpoczęliście spacer. Zbierzcie
aparaty oraz karty pracy od grup. Zapytajcie uczestników i uczestniczki o ich wrażenia
oraz zaproście ich na drugą część. Po skończonym spacerze, przegrajcie wszystkie zdjęcia
na komputer i wybierzcie te, które posłużą Wam w kolejnej części.

1

Głosowanie

Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami zgromadźcie się przy fotografii, która prezentuje
typ zabudowy, w której czulibyście się najlepiej (jeśli używacie rzutnika, to ponumerujcie
zdjęcia i stańcie przy danym numerze). Grupa, która wyłoni się po tym ćwiczeniu, ma za
zadanie wypisanie na kartce A4 pięciu argumentów, które sprawiły, że poszczególne osoby
wybrały właśnie ten budynek. Następnie prezentuje je na forum.
4

60 minut

Wędrując wybranymi ulicami miasta, szukajcie interesujących budynków do sfotografowania i analizy. Zadaniem osoby z klubu jest takie naprowadzenie na rozmowę o danym
budynku, żeby zwrócić uwagę na jego funkcjonalność i użyteczność w mieście (pomocą
może być karta pracy). Wykonajcie kilka fotografii, które w drugiej części będą służyły
Wam jako materiał warsztatowy. Zdjęcia powinny przedstawiać zarówno budynek współczesny, jak i ten z przeszłości.
4

dlaczego sfotografowaliście właśnie te budynki oraz podzielcie się swoimi obserwacjami,
odczytując odpowiedzi na pytania z karty pracy.

5

Tworzenie „idealnego miasta”

45 minut

Na podstawie wybranych domów stwórzcie „idealne miasto”, czyli takie, które jest najbardziej funkcjonalne dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.
Podzielcie uczestników i uczestniczki na kilka grup, nad którymi czuwać będziecie jako
klubowicze i klubowiczki. Dbajcie o sprawiedliwy podział zadań, zachęcajcie do zaangażowania każdą osobę, ale nie zmuszajcie do aktywności, kiedy nie ma na to ochoty.
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Dajcie każdej grupie brystol oraz zestaw pasteli olejnych do namalowania planu miasta.

ZAŁĄCZNIK 4

Przed rozpoczęciem pracy zastanówcie się, jakie budynki i miejsca powinny się w mieście
znaleźć, żeby było przyjazne dla wszystkich: młodzieży, rodziców, babć i dziadków, osób
samotnych, osób z różnymi niepełnosprawnościami itd.

1

Wybierzcie dom, który został zbudowany we współczesnych czasach. Spróbujcie uchwycić go z różnych perspektyw.

2

Przeanalizujcie ten budynek, posiłkując się poniższymi pytaniami:

6

Podsumowanie pracy

20 minut

Jaki to rodzaj budynku?

Po skończonej pracy pokażcie sobie plany miast.
Odwołajcie się do wcześniejszych fotografii, które zostały wybrane przez osoby uczestniczące jako najbardziej funkcjonalne. Zadajcie pytania:
PY TANIA
Czy prezentowana w Waszych miastach zabudowa jest zbliżona do tej
ze zdjęć?
Czy w Waszych miastach występują wszystkie typy budynków i miejsc,
które są potrzebne w mieście (np. budynki handlowo-usługowe, apteki,
banki, szpitale, centra rozrywki, strefy zieleni)?
Czy namalowana przez Was przestrzeń jest funkcjonalna dla wszystkich
mieszkańców i mieszkanek? W jakim stopniu odpowiada na ich potrzeby?
Podsumujcie, że miasto, które odpowiada na potrzeby wszystkich osób,
nazywamy zrównoważonym.

7

Zastosowanie w praktyce

Karta pracy dla grupy

10 minut

Na koniec porozmawiajcie o Waszych domach, w których mieszkacie. Jak zadbać o własny
dom i przestrzeń wokół niego, żeby lepiej się czuli moi domownicy i sąsiedzi? Wypiszcie na flipcharcie pięć konkretnych rozwiązań (np. wyrzucam śmieci do odpowiedniego
pojemnika, sprzątam po sobie własne rzeczy). Po wypisaniu propozycji przeczytajcie je na
głos i zachęćcie do działania!

blok
domek wolnostojący
segment
bliźniak
kamienica
inny, jaki?

Jak myślicie, ilu ludzi może swobodnie mieszkać w tym domu?
Czy ten budynek spełnia funkcję tylko mieszkalną czy również inną (np. znajduje się w nim
jakiś punkt handlowy czy usługowy)?
Gdzie znajduje się wejście?
Jak wygląda droga do budynku?
Gdzie znajduje się przejście dla pieszych?
Jak wygląda ogrodzenie budynku?
Jak wygląda zieleń wokół domu?
Co znajduje się przy ulicy, przy której stoi ten dom?

Podziękujcie uczestnikom i uczestniczkom za udział w akcji i za ich zaangażowanie. Zachęćcie do udziału w podobnych inicjatywach.
WSK A ZÓWK A

Po skończonym przedsięwzięciu warto zaprezentować fotografie
oraz plany idealnych miast na wystawie w holu głównym szkoły razem z opracowanymi wnioskami z zajęć. Możecie pomyśleć też nad wystawą w innych miejscach, na zewnątrz szkoły.

Gdzie można zaparkować samochód, rower, motor?
Czy na terenie wokół budynku jest cicho , głośno czy w sam raz? (Zakreśl)
Czy na terenie wokół budynku jest czysto? TAK / NIE (Zakreśl)
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3

Zastanówcie się wspólnie:

Dla kogo ten dom byłby odpowiedni? Kto mógłby w nim zamieszkać?

5

Wybierzcie dom, który został zbudowany dawniej. Spróbujcie uchwycić go
z różnych perspektyw.

6

Przeanalizujcie ten budynek, posiłkując się poniższymi pytaniami:

Jaki to rodzaj budynku?

Czy dla kogoś z Was ten dom byłby odpowiedni do zamieszkania? (Wpiszcie imię/imiona)

blok
domek wolnostojący
segment
bliźniak
kamienica
inny, jaki?

Jak myślicie, ilu ludzi może swobodnie mieszkać w tym domu?
Jeśli nie, to co należałoby zmienić w samym budynku i przestrzeni, żeby Wam dobrze się
mieszkało?

Czy ten budynek spełnia funkcję tylko mieszkalną czy również inną (np. znajduje się w nim
jakiś punkt handlowy czy usługowy)?
Gdzie znajduje się wejście?
Jak wygląda droga do budynku?
Gdzie znajduje się przejście dla pieszych?
Jak wygląda ogrodzenie budynku?

4

Inne Wasze przemyślenia na temat domu:
Jak wygląda zieleń wokół domu?
Co znajduje się przy ulicy, przy której stoi ten dom?

Gdzie można zaparkować samochód, rower, motor?
Czy na terenie wokół budynku jest cicho , głośno czy w sam raz? (Zakreśl)
Czy na terenie wokół budynku jest czysto? TAK / NIE (Zakreśl)
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7

Zastanówcie się wspólnie:

Dla kogo ten dom byłby odpowiedni? Kto mógłby w nim zamieszkać?

Czy miasto jest domem
dla wszystkich ?

ścieżka nr

2

akcji miejskiej

Czy dla kogoś z Was ten dom byłby odpowiedni do zamieszkania? (Wpiszcie imię/imiona)

Jeśli nie, to co należałoby zmienić w samym budynku i przestrzeni, żeby Wam dobrze się
mieszkało?

Zgodnie ze stwierdzeniem „Myśl globalnie, działaj lokalnie” skupimy się na Waszej
najbliższej przestrzeni, w której mieszkacie. Chcemy, żebyście zastanowili się,
czy Wasze miasto lub miejscowość jest przyjazna dla wszystkich osób, które w niej
mieszkają. Stworzycie mapę najbliższej okolicy czy części miasta, w której najczęściej
przebywacie. Następnie podczas specjalnego spaceru wspólnie zastanowimy się,
co powinno mieć miasto, żeby każdy mógł czuć się w nim jak w domu. Poszukamy
barier i miejsc niedostępnych dla różnych grup. Na koniec wspólnie stworzymy mapę
zasobów, którą udostępnimy w Waszej szkole oraz zaplanujemy akcję. Sugerujemy,
żeby to działanie przeprowadził sam klub czytelniczy, a rezultaty zaprezentował
szerszemu gronu, np. w szkole, przestrzeni miasta czy w urzędzie miejskim.
Czas przygotowania akcji: 3,5 godziny (najlepiej rozłożyć na trzy spotkania)
Liczba osób uczestniczących w akcji: 8-12

8

Inne Wasze przemyślenia na temat domu:

Wiek osób uczestniczących: 13-15
Cele akcji37:
zwrócenie uwagi na problemy dostępności Waszej miejscowości;
diagnoza lokalnych problemów związanych z dostępnością miejsc publicznych;
stworzenie i udostępnienie mapy zasobów, osób oraz instytucji, które mogą pomóc
w poprawie dostępności.
Materiały:
długopisy i markery
guma klejąca

37
We wcześniejszych propozycjach cele akcji zostały rozpisane z podziałem na odpowiednie grupy osób biorące udział w spotkaniu klubu, spotkaniach czytelniczych czy akcji miejskiej. W tej ścieżce zachęcamy klubowiczów
i klubowiczki do samodzielnego przeprowadzenia akcji i podzielenia się z szerszą grupą dopiero jej efektami. Warto,
aby każdy etap pracy został wsparty przez opiekuna lub opiekunkę klubu czytelniczego.
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papier flipchartowy – 1 blok

Następnie spróbujcie wspólnie wymienić jak największą liczbę grup społecznych, które
funkcjonują w Waszej miejscowości (np. rodzice z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością ruchową, cudzoziemcy). Zastanówcie się, czy miasto jest dostępne dla wszystkich
grup społecznych, które wymieniliście. Jeżeli nie, to dlaczego? Co powoduje, że dla jednych
jest ono bardziej dostępne, a dla innych mniej?

karta pracy nr 1 (załącznik 5) – po jednej na parę
karta pracy nr 2 (załącznik 6) – po jednej na parę
komputer z dostępem do internetu

3

kartki A4 – 30 szt.

Przebieg akcji
I spotkanie | 90 minut
Przygotowanie mapy

45 minut

Połączcie się w pary. Każda para otrzymuje przydzieloną grupę społeczną spośród wymienionych powyżej (np. osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby starsze) oraz obszary
z mapy, która została przez Was stworzona. Następnie każda para wybierze się na spacer
po przydzielonej strefie. Możecie wydrukować sobie mapki okolicy, żeby zaznaczać na nich
miejsca, które będziecie odwiedzać. Podczas wędrówki zwróćcie uwagę na zaznaczone
miejsca na mapie, czy są one dostępne i dostosowane do potrzeb Waszej grupy.

opcjonalnie – telefon z aparatem

1

Praca w parach

30 minut

W tym zadaniu będą Wam potrzebne arkusze flipchartu, markery i komputer z dostępem do internetu. Znajdźcie w internecie mapę okolicy Waszej szkoły (najlepiej na
www.googlemaps.com) i wyświetlcie ją w trybie satelitarnym, tak, aby było widać nazwy
ulic oraz budynki. Sugerujemy Wam, żebyście wzięli pod uwagę okolicę obok szkoły w promieniu 1-2 km.

Przed spacerem przedyskutujcie w klubie, na jakie kwestie jeszcze warto zwrócić uwagę. Zadajcie jak najwięcej pytań, które spiszecie w karcie pracy nr 2 (zob. załącznik 6).
Znajdują się w niej przykładowe kwestie, które warto zaobserwować podczas spaceru.
W trakcie obserwacji zanotujcie swoje spostrzeżenia, którymi podzielicie się na następnym
spotkaniu. Możecie również wykonywać zdjęcia oraz zrobić mini sondę uliczną, w ramach
której zapytacie przechodniów, co według nich jest niepokojące i problematyczne w danych
miejscach, a z jakich udogodnień są zadowoleni.

WSK A ZÓWK A

Aby działanie było bardziej efektywne, możecie przykleić papier
flipchartowy do ściany i rzutnikiem wyświetlić na nim obraz. Ważną kwestią jest dobór odpowiedniej skali mapy tak, aby wyświetlić najważniejsze punkty w okolicy.

II spotkanie | 90 minut
1

Nanieście na papier mapę. Odrysujcie budynki, ulice, charakterystyczne i ważne punkty
Waszej miejscowości i nazwijcie je (mapę najlepiej nanosić ciemnym markerem38) – możecie
skorzystać z sugestii zawartych w karcie pracy nr 1 (zob. załącznik 5), która pomoże Wam
ustalić ważne punkty miasta lub miejscowości. Wasza mapa może obejmować całe miasto
lub miejscowość albo tylko jedną dzielnicę.
Następnie każda z osób opowiada o miejscach, które często odwiedza lub które są dla niej
ważne. Nanieście je na mapę innym kolorem.
2

Burza pomysłów

15 minut

Zanim przejdziemy do pracy w parach, zastanówcie się wspólnie, co sprawia, że czujemy się
dobrze i komfortowo w przestrzeni miejskiej. Zapiszcie swoje sugestie na flipcharcie. Mogą
być one dla Was pomocne podczas pracy w parach.
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Warto uważać, żeby nie pobrudzić ściany. Sprawdźcie wcześniej, czy marker nie przebija przez kartkę.

Dzielenie się wrażeniami

45 minut

Poproście każdą grupę, aby opowiedziała Wam o swoich obserwacjach i wnioskach.
Omówcie je, a następnie zaznaczcie na Waszej mapie różnymi kolorami miejsca, które
wymagają poprawy, żeby były dostępne dla wszystkich. Zastanówcie się, czy są grupy
osób, dla których te miejsca są w jakiś sposób niedostępne?
2

Wy też macie wpływ na otoczenie

45 minut

Przeanalizujcie w grupie miejsca zaznaczone na Waszej mapie i zapiszcie, jaki rodzaj problemu w nich występuje (np. brak podjazdu dla wózków, brak informacji w języku angielskim
w urzędach, zbyt wysokie krawężniki). Zastanówcie się i zapiszcie, w jaki sposób można
rozwiązać dany problem oraz w jaki sposób Wy, jako klub, możecie włączyć się w poprawienie standardów w tym miejscu.
Połączcie się w trzyosobowe grupy. Każda otrzymuje jeden obszar zidentyfikowany jako
niedostępny. Zastanówcie się też, które z tych barier lub ograniczeń możecie zmienić
samodzielnie. Niech każda z grup spróbuje znaleźć po trzy realne rozwiązania dla tego
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problemu. Realne, czyli takie, które sami i same możecie wprowadzić w życie. Warto
mieć świadomość tego, że każdy i każda z nas ma wpływ na nasze otoczenie. Spróbujcie
Wasze wnioski przekuć w działanie w przestrzeni publicznej. Poniżej prezentujemy kilka propozycji.
propozyc je
Może warto stworzyć makietę miasta i wystawić ją w urzędzie, na skwerku czy w parku?
Możecie np. zorganizować akcję oznaczania miejsc niedostępnych
dla danej grupy, np. poprzez stworzenie kolorowych tabliczek i ustawienie ich w widocznych miejscach, np. przy bankomacie możecie zostawić
tabliczkę z napisem „Czy wiesz, że większość osób z niepełnosprawnością ruchową będzie miała problem, żeby skorzystać z tego bankomatu?”.
Pamiętajcie tylko, żeby tabliczki były stabilne.
Może ciekawym pomysłem byłoby zorganizowanie przez Was debaty dotyczącej tego, czy Wasza szkoła jest dostępna i bezpieczna dla wszystkich?
A może warto zaprosić osobę prezentującą jedną z grup społecznych
czy organizacji, żeby opowiedziała w Waszej szkole o dostępności miasta
z jej perspektywy?
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III spotkanie | 30 minut
1

Ewaluacja

Po skończonych działaniach w przestrzeni publicznej dokonajcie ewaluacji, czyli sprawdzenia, czy osiągnęliście wyznaczony cel. Przypomnijcie sobie wszystkie etapy Waszej akcji.
Potrzebne Wam będą długopisy i kartki A4. Niech każdy i każda z Was odrysuje swoją
dłoń na kartce, a następnie odpowie na poniższe pytania w odniesieniu do Waszej akcji:
PY TANIA
Co według Ciebie było Waszym największym sukcesem? – na kciuku
O czym chętnie opowiesz znajomym? – na palcu wskazującym
Co według Ciebie było słabą stroną akcji? – na środkowym palcu
Co byś zmienił/zmieniła i w jaki sposób? – na palcu serdecznym
Czego się nauczyłeś/nauczyłaś podczas pracy? (lub co w trakcie
akcji było dla Ciebie inspirujące, zaskakujące itp.) – na małym palcu

Następnie każda osoba indywidualnie wypełnia rysunki dłoni swoimi przemyśleniami.
Kiedy rysunki będą skończone, podzielcie się swoimi refleksjami na forum. To ważne,
żeby usłyszeć w grupie, jakie macie spostrzeżenia i jaką naukę wynosicie z tego doświadczenia. Będzie to również miało wpływ na Wasze dalsze działania, więc sugerujemy Wam,
aby na spotkaniu ewaluacyjnym odpowiadać szczerze.
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ZAŁĄCZNIK 5

Karta pracy nr 1

ZAŁĄCZNIK 6

Nanieś na mapę:

miejsca, w których znajdują się
Wasze domy

Karta pracy nr 2

Przykładowe pytania do analizy:

dom kultury lub miejsca związane z kulturą i sztuką

apteki

sklepy

szkoły, przedszkola i inne instytucje
edukacyjne

instytucje religijne

W jakim stopniu mijana okolica jest bezpieczna dla wszystkich grup społecznych?
Jeżeli nie jest bezpieczna, to na czym polegają zagrożenia?
Czy osoby wracające po zmroku będą się czuły komfortowo w wybranych przez
Was miejscach?
Od czego zależy to, że w mieście są zróżnicowane elementy przestrzeni? (np. na jednej
ulicy są niskie krawężniki, a na drugiej wysokie; w jednych sklepach są automatyczne
drzwi, a w drugich nie ma; w jednej części miasta są ruchome schody, a w drugiej nie itp.)
W jaki sposób Wasza okolica jest dostosowana dla rowerzystek i rowerzystów?
Czy nawierzchnia (np. chodników) pozwala różnym osobom na swobodne poruszanie się?

instytucje sportowe
kluby seniora
urzędy
przychodnia zdrowia, szpital
skatepark
posterunek policji

budynek straży pożarnej

boisko lub inne sportowe
obiekty

postój karetek

miejsca, które Was inspirują

parki

miejsca, w których wiele osób
odpoczywa

Jak wygląda oferta domów kultury? Czy są w niej obecne propozycje dla różnych
grup: osób starszych, dzieci, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami? Jeśli tak,
jakie? Czy domy kultury są dostępne dla nich pod względem architektonicznym?
W jakim stopniu Wasza miejscowość i jej przestrzeń jest tak zaprojektowana, aby
każdej osobie mieszkało się w niej dobrze?
Jakie mijane przez Was miejsca są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami
(ruchowymi, wzrokowymi lub narządu słuchu i mowy)?
Czy biblioteki są dostosowane do potrzeb osób starszych? Czy cudzoziemcy i cudzoziemki załatwią sprawę w urzędzie bez problemu?
Zapiszcie własne pytania, które pomogą Wam zanalizować badaną okolicę pod
względem przydzielonej grupy społecznej:

miejsca rozrywki
siedziby stowarzyszeń i fundacji
(jeśli są w Waszej miejscowości)
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Raz! Dwa! Trzy!
Film nakrecisz Ty!

ścieżka nr

3

akcji miejskiej

Obraz jest jednym ze środków, który najbardziej przemawia do ludzi. Film jest
nośnikiem obrazu i dźwięku, dzięki któremu możemy poczuć dodatkowe emocje.
Dlatego proponujemy Wam, abyście jako klub stworzyli Wasz własny film (dokumentalny lub fabularny) dotyczący tematu mieszkalnictwa. Wykorzystajcie swoją
fantazję! Przeczytajcie, jak zabrać się za nakręcenie filmu.
Czas przygotowania: ok. 20 godzin (rozłożonych na kilka spotkań)
Liczba osób uczestniczących w akcji: 8-14
Wiek osób uczestniczących: 11-15
Cele akcji39:
stworzenie krótkiej formy filmowej w tematyce mieszkalnictwa;
zorganizowanie uroczystej premiery filmu i krótkiej dyskusji;
przybliżenie uczniom i uczennicom Waszej szkoły tematyki mieszkalnictwa.
Materiały:
długopisy i markery – 10 sztuk
papier flipchartowy – 1 blok
komputer z dostępem do internetu
telefon z aparatem lub kamera lub aparat cyfrowy z funkcją nagrywania
program do montażu filmu
serwis z bezpłatnym dostępem do legalnej muzyki
rzutnik oraz ekran
39
Podobnie jak w poprzedniej ścieżce proponujemy klubowiczom i klubowiczkom samodzielne przeprowadzenie
akcji miejskiej przy wsparciu opiekuna lub opiekunki. Finalny efekt (tj. film) zaprezentujcie wybranym przez Was
odbiorcom i odbiorczyniom.
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Przebieg akcji

do tego wrócić na kolejnych spotkaniach. Dobrą praktyką jest również sporządzanie notatek w formie elektronicznej i umieszczenie ich na wspólnym dysku.

Najważniejszy jest pomysł oraz to, do jakich odbiorców i odbiorczyń kierujecie swój film!

Jednym z najważniejszych elementów filmu jest jego fabuła, czyli historia, którą nam opowiada. Pomysł to jedno, a spisanie historii to drugie. Potrzebny Wam będzie scenariusz.
Aby przybliżyć Wam, w jaki sposób powinniście go napisać, zachęcamy Was do odwiedzenia strony Kameraakcja40 oraz do obejrzenia krótkiego filmiku na YouTube41, gdzie krok
po kroku możecie zobaczyć, jak powinny wyglądać prace nad scenariuszem.

Na spotkaniu klubu zróbcie burzę pomysłów. Spiszcie wszystkie pomysły na film i wybierzcie te, które według Was będą najbardziej realne do osiągnięcia. Weźcie pod uwagę to, ile
osób jest w grupie i czy temat dotyczący mieszkalnictwa, który chcecie wziąć na warsztat,
jest możliwy do zrealizowania. Możecie również skorzystać z gotowych propozycji, które
dla Was przygotowaliśmy:

Pamiętajcie również, że to Wy jesteście siłą sprawczą tego filmu i to
od Was zależy, jak potoczy się akcja i jaki wydźwięk będzie miał Wasz
film. Piszcie o tym, co jest Wam bliskie, co znacie z własnego podwórka.
Opowiedzcie o mieście z Waszej perspektywy.

pomys ły
Czy moje miasto to dom dla wszystkich? Czy miasto, w którym mieszkacie,
jest przystosowane do potrzeb wszystkich grup społecznych? Czy wszyscy
mogą żyć w nim przyjemnie i swobodnie? Spróbujcie nie koncentrować się
tylko na negatywnych przykładach, ale pokażcie i te pozytywne!
Zielone miasto – o zieleni w przestrzeni. Dlaczego potrzebujemy zieleni
w mieście? Jaką odgrywa ona rolę w kontekście jakości naszego życia?
Co by było, gdyby w mieście był sam beton i blokowiska? Ile radości
i spokoju dają nam parki i ogrody miejskie?
Moje miasto jest pozytywne. Proponujemy Wam przeprowadzenie
wywiadów z mieszkańcami i mieszkankami o tym, co lubią w swoim
mieście. Jak ludzie odbierają przestrzeń, w co się bawią dzieci i gdzie?
Co sądzą mali i duzi o konkretnych ulicach, dzielnicach lub przestrzeniach? Wiadomo, że każdy z nas jest inny, więc ten temat pokaże naszą
różnorodność!
Moje miasto opowiada. Możecie podejść też do tematu z innej strony
i oddać narrację samemu miastu. Co opowiedziałoby Wam o mieszkańcach i mieszkankach, gdyby mogło mówić?

Jeżeli wybierzecie już pomysł, określcie, ile minut będzie trwał film. Radzimy Wam, żeby
nie trwał zbyt długo – maksymalnie 15 minut. Wiąże się to przede wszystkim z ilością pracy
podczas montażu oraz tym, że nawet do tak krótkiego filmu będziecie potrzebować o wiele
więcej materiału filmowego niż to, co ostatecznie wyświetlicie. Starajcie się nie ograniczać
w nagrywaniu. Im więcej materiału, tym większa różnorodność w doborze scen.
Następnie zastanówcie się, w jakich miejscach powinna rozgrywać się akcja i czy będą
brały w nim udział inne osoby. Jeśli tak, to warto na tym etapie sprecyzować, jakie będą
ich role. Przypominamy, żebyście wszystkie propozycje spisywali na flipchartach, dzięki
czemu będziecie mieć wszystko w jednym miejscu, a co za tym idzie, łatwo Wam będzie
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Planowanie

W tej części znajdziecie wszystkie sprawy organizacyjno-techniczne. Warto, żebyście
wspólnie ją przestudiowali, ponieważ na tym etapie współpraca jest najważniejsza. Systematyczne planowanie pomoże Wam wyeliminować chaos. Jednak pamiętajcie: nawet jeżeli
zaplanujecie wszystko tak, że powinno chodzić jak w zegarku, mogą zdarzać się sytuacje
awaryjne, które wpłyną na jakość Waszej pracy. Warto być na to przygotowanym i stworzyć awaryjne plany działania, w których napiszecie kilka wersji wydarzeń, np. co zrobić,
gdy ktoś z Was zachoruje lub rozładuje Wam się bateria w aparacie czy telefonie podczas
kręcenia scen.
Sprzęt. Film możecie stworzyć za pomocą telefonu, kamery, aparatu cyfrowego z funkcją nagrywania lub dobrej jakości lustrzanki. Nie chcemy jednak, aby kwestie związane
ze sprzętem Was ograniczały, więc jeśli zdecydujecie się na nakręcenie filmu telefonami,
to w artykule Jak pisać scenariusze42 znajdziecie wskazówki, jak to zrobić dobrze.
I najważniejsza kwestia. Jeżeli w Waszym filmie będą występować osoby spoza klubu,
zadbajcie o uzyskanie od nich zgody na wykorzystanie wizerunku. Ten krok nie może
zostać przez Was pominięty.
Niektórzy zarządcy budynków również wymagają zgody, jeżeli chcemy nagrywać ich
budynki z zewnątrz, jak i wewnątrz (np. dworzec, szpital). W tym wypadku istotne jest
zapytanie zarządcy budynku, czy wyraża zgodę, aby nakręcić film w danym budynku.
Jeżeli filmujecie w szkole, zapytajcie o zgodę dyrektora lub dyrektorkę; jeżeli na klatce
w bloku, zwróćcie się do spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli będzie wymagane oficjalne
pismo, poproście opiekuna lub opiekunkę klubu o pomoc w jego przygotowaniu.
40

Jak pisać scenariusze? Wstęp, Kameraakcja: www.bit.ly/jak-pisac-scenariusze-kameraakcja.

41

#15 Jak napisać scenariusz, Kinematografia DSLR, 2016: www.bit.ly/jak-napisac-scenariusz-YT.

42

Jak nagrać dobry film telefonem?, cyfrowe.pl, 2016: www.bit.ly/jak-nagrac-dobry-film-tel.
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Warto, żeby w takim zapytaniu znalazły się następujące informacje:
informac je

Wiele istotnych wskazówek dotyczących pracy nad filmem znajdziecie
również w webinariach CEO43 oraz w Poradniku Filmowca44.

Tytuł filmu oraz jego cel.
Data zdjęć oraz ilość dni zdjęciowych.
Skład ekipy filmowej z podaniem godności opiekuna lub opiekunki klubu
oraz nazwy szkoły.
Krótki opis sceny.
Krótki opis Waszego sprzętu, z którego korzystacie.

2
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Nagrywanie

Na tym etapie potrzebne Wam będą telefony komórkowe, aparaty cyfrowe z funkcją
nagrywania lub kamery.
Wybierzcie się w miejsca, w których macie zaplanowane zdjęcia i do dzieła!
WSK A ZÓWK A

Jeżeli chcecie, żeby dźwięk filmu był dobry, warto zadbać o jego
jakość. Jeżeli nie macie możliwości wypożyczenia mikrofonów, to starajcie się nie filmować
podczas silnego wiatru, na ruchliwych ulicach lub w dużych halach i pustych pomieszczeniach.
Kiedy jakość dźwięku będzie słaba, wpłynie to również na odbiór filmu oraz komfort osób
oglądających. Za każdym razem podczas kręcenia zróbcie również próbę dźwięku, nagrajcie
jedną scenę próbną i sprawdźcie, czy obraz oraz dźwięk są w porządku. Tak samo warto
po każdej nagranej scenie upewnić się dwa razy, że wszystko jest prawidłowo nagrane.

Warto również wspomnieć o zaplanowaniu ról. Nie tylko tych w lmie, ale również w ekipie filmowej. Podzielcie się zadaniami i ustalcie, kto z Was zajmie się:
napisaniem scenariusza,
zgromadzeniem sprzętu i rekwizytów,
zaplanowaniem harmonogramu filmowania,
obsługą i opieką nad sprzętem nagrywającym,

3

znalezieniem odpowiedniej muzyki stanowiącej ścieżkę dźwiękową filmu,

Gdy będziecie mieć wystarczającą ilość materiału, obejrzyjcie go i wspólnie wybierzcie
sceny, które według Was są najciekawsze.

załatwieniem pozwolenia na filmowanie w danych miejscach i zgód na wykorzystanie wizerunku,
filmowaniem,
występowaniem w filmie lub byciem lektorem lub lektorką (jeżeli potrzebujecie ich
w filmie),
przeglądem materiału,
montażem.
Podział zadań pomoże Wam zaoszczędzić czas; każda osoba będzie wiedziała, co ma robić,
a dzięki temu nie będziecie dublować swoich działań. Jednym zdaniem, zwiększy to efektywność Waszej pracy.

4

Przegląd materiału

Montaż

To będzie jedno z najbardziej pracochłonnych zadań. Jeżeli nie macie specjalnych programów do montaż filmu, nie martwcie się. Znany serwis YouTube daje teraz użytkownikom
i użytkowniczkom możliwość montażu filmu online. Więcej szczegółów jak to zrobić, znajdziecie w filmiku instruktażowym45.
Większość komputerów z systemem operacyjnym Windows posiada program Windows
Movie Maker. Jest on dość powszechny i prosty w użyciu. Jak montować w nim filmy,
dowiecie się z filmowego poradnika46. Kolejnym darmowym programem jest Kdenlive 1647,
który jest głównie programem na system operacyjny Linux, choć jest dostępny również
w wersji na Windows (to wersja beta, czyli testowa, ale działa sprawnie).

43

Kręcimy filmy cz. 1, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017: www.bit.ly/YT-CEO-krecimyfilmy1 oraz Kręci-

my filmy cz.2, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017: www.bit.ly/YT-CEO-krecimyfilmy2.
44

Poradnik filmowca, BOŚ Fundacja: www.filmeko.pl/poradnik.pdf.

45

Jak montować filmy na YouTube, Marcin Zaród, 2014: www.bit.ly/YT-jak-montowac-filmy-YT.

46
Jak używać programu Windows Movie Maker – Poradnik, ForumWiedzy.pl:
www.bit.ly/YT-movie-maker-poradnik.
47
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Kdenlive: www.kdenlive.org/en/download/.
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Na tym etapie warto również wspomnieć o muzyce do filmu. W tym przypadku
szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie praw autorskich. Istnieje wiele serwisów, które oferują darmową muzykę na otwartej licencji creative commons, np. tutaj:
www.jamendo.com lub tutaj: www.bensound.com. Więcej na temat praw autorskich dotyczących wykorzystywania utworów (filmowych, muzycznych czy wizualnych) poczytacie
na stronie projektu Creative Commons48.
5

Co dalej?

Jeżeli Wasz film jest już zmontowany, to teraz pora na zaplanowanie jego premiery.
Wybierzcie wspólnie dogodny dla wszystkich termin. Premiera może się odbyć podczas
jakiegoś wydarzenia w szkole lub stanowić samodzielne działanie – w szkole lub poza nią.
Wybierzcie również miejsce. To, czy będzie to świetlica, sala gimnastyczna czy sala kinowa
lokalnego domu kultury, zależy tylko od Was. Radzimy Wam jednak planować premierę
z dużym wyprzedzeniem, żeby w odpowiednim czasie zarezerwować miejsce.
WSK A ZÓWK A
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Przygotowanie premiery filmu wiąże się z dużą ilością pracy, również tej fizycznej, dlatego
znów istotnym elementem jest podział zadań w Waszej grupie. Niech dwie osoby zajmą się
ustawianiem krzeseł, inne niech zadbają o sprzęt (laptop, rzutnik, ekran itp.), a jeszcze inne
o oświetlenie (zaciemnienie okien), odpowiednie nagłośnienie, poczęstunek czy witanie
gości. Radzimy Wam, aby sala, w której odbędzie się projekcja filmu, nie miała filarów,
ponieważ mogą one ograniczyć widoczność.
Przed premierą koniecznie sprawdźcie kilkukrotnie, czy film działa. Urządzenia lubią płatać
figle, więc może się zdarzyć, że nie zadziała dźwięk, film się zatnie czy nie będzie dało się
go odtworzyć. W takich przypadkach warto mieć plan awaryjny np. w postaci zapasowego sprzętu.
Koniecznie sprawdźcie też dźwięk. Dużo zależy od pomieszczenia, więc warto wcześniej
upewnić się, czy w sali nie będzie pogłosu.
Jeżeli wszystko zostało przez Was sprawdzone – do dzieła!

Zwróćcie uwagę, czy miejsce premiery jest dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami lub rodziców z wózkami. Warto, żeby miejsce miało specjalny
podjazd, jeśli na miejscu znajdują się schody.

6

Może warto zaprosić na premierę znanych ludzi z Waszej miejscowości? Może to być
lokalny działacz lub działaczka, osoba zarządzająca miastem czy osoba z instytucji kultury.
Pamiętajcie także o mieszkańcach i mieszkankach osiedla, o którym kręciliście film. Decyzja
należy do Was.

48
Poznaj licencję Creative Commons, Creative Commons Polska:
www.creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/.
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Temat, który filmowaliście, dotyczył ważnych kwestii związanych
z mieszkalnictwem. Polecamy Wam po premierze filmu przeprowadzić dyskusję wśród odbiorczyń i odbiorców Waszego projektu. Może warto zapytać osób uczestniczących, co myślą
na dany temat, co według nich powinniśmy robić jako mieszkańcy i mieszkanki miasta lub
miejscowości, żeby żyło nam się lepiej?

Promocja wydarzenia

Stwórzcie plakaty, które rozwiesicie w szkole oraz w ważnych częściach Waszej miejscowości. To, co ułatwi Wam promocję, to zaznaczenie, do kogo chcecie skierować Wasz
film. Jeżeli Wasz film nakręciliście z myślą o osobach w Waszym wieku, zaproście swoich
kolegów i koleżanki ze szkoły. Podajcie informacje o premierze filmu przez radiowęzeł,
a jeżeli nie posiadacie go w szkole, ustalcie z dyrekcją, żeby dyżurni i dyżurne przeszli
po klasach i przeczytali Wasze ogłoszenie. Warto również stworzyć wydarzenie na portalu społecznościowym oraz rozesłać informacje do lokalnych mediów. Istotną kwestią
jest pilnowanie, aby odświeżać co jakiś czas informacje o wydarzeniu i opublikować je
kilkukrotnie za pośrednictwem różnych kanałów, żeby zadbać o to, żeby informacja dotarła
do jak największej ilości osób.

Premiera

8

Ewaluacja

Jak po każdym dużym przedsięwzięciu, warto spotkać się w swoim zespole i podsumować
pracę. Proponujemy Wam ewaluację w formie napisania listu.
LIST DO GRUPY — spojrzenie na przedsięwzięcie
z perspektywy obserwatora/obserwatorki

list do grupy

Rozdajcie każdej osobie kartkę i długopis. Niech opiekun lub opiekunka klubu przeczyta
Wam polecenie:
Wyobraź sobie, że przyjechałeś/przyjechałaś z innego miasta, żeby przyjrzeć się pracy klubu czytelniczego. Twoje miasto znajduje się na drugim końcu kraju. Twoim zadaniem było
obserwowanie pracy uczniów i uczennic w procesie przygotowania i kręcenia filmu oraz zorganizowania jego premiery. Dla osób z klubu byłeś/byłaś niewidoczny/niewidoczna. Teraz napisz
list do członków i członkiń klubu, opisując swoje wrażenia i obserwacje. Zapisz, jak przebiegał
proces przygotowania akcji, potem realizacji, a na końcu dzień premiery.
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Organizator: centrum edukacji obywatelskiej
Po napisaniu listów wrzućcie je wszystkie np. do jednego worka lub pudełka i wymieszajcie. Następnie każda osoba losuje po jednym liście (jeżeli trafi na swój, to niech wylosuje
list ponownie) i przeczytajcie je na forum, a następnie przedyskutujcie:
Jaki obraz naszej pracy klubu czytelniczego wyłania się z tych listów?

CEO to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejęt-

Jak oceniacie swoją pracę na podstawie listów?

ności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które
nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć

Które informacje najbardziej Was zaskoczyły?

świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie

Jakie wyzwania dla klubu się pojawiły i jak klub sobie z nimi poradził?

publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół,
kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.

Jakimi spostrzeżeniami możecie się jeszcze podzielić między sobą?

Więcej informacji: www.ceo.org.pl.

Które informacje były dla Was najważniejsze? (ocena subiektywna)

Wersja elektroniczna publikacji jest dostępna na stronie: www.poczytajmy.ceo.org.pl.

Po dyskusji podziękujcie sobie za wspólną i ciężką pracę!

Partner: Fundacja Habitat for Humanity Poland
WSK A ZÓWK A
Ta metoda ewaluacji pomoże Wam się zdystansować do działań, które
realizowaliście w grupie. Ułatwi Wam ona spojrzenie na Wasze przedsięwzięcie z całkiem
innej perspektywy. Wysunięte wnioski na pewno przełożą się na dalsze działania grupy.

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest chrześcijańską organizacją dobroczynną, która działa
na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych osób niezamożnych oraz zapobiegania bezdomności. Działa
w ramach międzynarodowej organizacji Habitat for Humanity. Jej działania obejmują zarówno budowy
i remonty lokali mieszkaniowych, jak i działania rzecznicze w celu zwiększenia efektywności polityki
mieszkaniowej w Polsce. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt edukacyjny BUILD Solid Ground ukazuje współczesne wyzwania globalnego mieszkalnictwa. Zwraca uwagę, dlaczego warto angażować
się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i jakie współzależności istnieją pomiędzy rozwojem
lokalnym a rozwojem krajów globalnego Południa.
Więcej informacji o Fundacji Habitat for Humanity Poland: www.habitat.pl.
O działaniach w ramach programu Build Solid Ground przeczytasz na stronie:
www.habitat.pl/build-solid-ground/.
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