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PODSTAWA
Takie dyscypliny jak bieg na orientację (BnO), pływanie czy gimnastyka reprezentują najbardziej
uniwersalne cechy dla rozwoju młodego człowieka. Najbardziej wpływają na prawidłowy rozwój
ruchowy, koordynację ruchową i rozwój umysłowy. Niezaprzeczalne walory, które posiada BnO
to miedzy innymi: nauka postrzegania przestrzennego, nauka posługiwania się mapą (każdą mapą,
rozpoznawanie symboli, umiejętność odczytywania mapy), umiejętność nawigacji i odnajdywania się
w nowym terenie. W dobie wszechogarniającej technologii, która zaczyna zastępować logiczne
myślenie, ważne jest poruszenie młodego człowieka. Rozwój gadżetów, oprogramowania jest ważny
i potrzebny, ale przez to stajemy się uzależnieni i zależni od technologii. Nagle bez GPS’a, komputera,
smartphone’a czujemy się ubodzy, zagubieni. Zaczyna nam brakować podstawowych umiejętności,
podstawowych instynktów.
Bieg na Orientację staje się propozycją, która choć w małym stopniu pozwoli nam i młodym
ludziom zachować umiejętność odnajdywania się, nawigacji, umiejętność logicznego myślenia,
umiejętności podejmowania decyzji szybko i pod wpływem stresu. Do tego właściwych decyzji
opartych na szybkiej analizie panujących warunków, swoich umiejętności i ocenie swoich sił.
Należy zauważyć, że kraje wysoko rozwinięte nie mogą się mylić w kwestii szkolenia młodych
członków społeczeństwa. Bieg na orientację jest obowiązkowym przedmiotem nauczanym
na szczeblu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum (high school) przez co najmniej 1 semestr,
a często jest to cały rok. Do krajów tych należy zaliczyć: Szwecję, Norwegię, Szwajcarię, Wielką
Brytanię.
Zajęcia te obejmują:
Naukę rozpoznawania symboli, korzystania z legendy mapy, podświadomego
dopasowania symboli do rzeczywistych obiektów
Naukę nawigacji korzystając z dostępnych map
Udział w treningach, które wyrabiają nawyk aktywności ruchowej wśród młodzieży
Zajęcia z higieny i żywienia młodego człowieka oraz wpływu na jego przyszłe życie
Umiejętność podejmowania decyzji poprzez wybór pokonywanej drogi między punktami
Bardzo ważnym elementem takich zajęć to wychowanie poprzez sport. Sport, regularny trening,
udział w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych jest najlepszą metodą wychowania młodego
człowieka. Wpojenia mu zasad regularności, punktualności, dążenia do obranego celu, wytrwałości.
Aktywność fizyczna pozwala na zachowanie zdrowszego społeczeństwa, bardziej mobilnego
i pracowitszego.
A zatem połączenie sportu, aktywności fizycznej i zajęć umysłowych, logicznego myślenia
powinno być priorytetem w wychowaniu młodzieży szkolnej. Już na tym etapie należy zachęcać
uczniów do ruchu, ćwiczeń. Jednak należy trafić również do dorosłych, rodziców, aby ich także
zachęcić do aktywności, do spędzania czasu z dziećmi podczas treningu, spaceru, ćwiczeń.
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CEL
Projekt ma na celu stworzenie bazy specjalistycznych map wraz z grupami stałych punktów
kontrolnych. Baza ma posłużyć szkołom w prowadzeniu zajęć z biegu na orientację, nawigacji,
wykorzystywania mapy.
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Projekt posłuży również organizacji zawodów szkolnych oraz akcji promocyjnych.
Wzorem skandynawskich stolic, baza taka będzie dodatkową atrakcją turystyczną, która może
być wykorzystana do pokazania najciekawszych, najbardziej interesujących miejsc oraz przekazania
wiedzy o historii lub miejscu.

BUDOWA
Projekt Zorientowana Warszawa, w zależności od miejsca i uwarunkowań lokalnych, zostanie
przygotowany w jednym z trzech możliwych rodzajów.
W terenach zielonych, parki i lasy miejskie, postawione zostaną najbardziej tradycyjne punkty
zgodne z wytycznymi projektu Zielony Punkt Kontrolny. Są to drewniane słupki o przekroju 10x10 cm
i wysokości 1m z tabliczką informacyjną, tabliczką kodową oraz perforatorem do potwierdzania
obecności.
W terenach zurbanizowanych, gdzie nie będzie możliwości postawienia stałych słupków
drewnianych, punkty kontrolne zostaną oznaczone tabliczką z pleksi z nadrukowanym logo oraz
kodem i doczepionym perforatorem.
Ostatnią możliwością w miejscach objętych ochroną krajobrazu lub architektury, wzorem
Kopenhagi czy Lozanny, zostaną zastosowane foto-punkty. Na odwrocie mapy wydrukowane zostaną
najciekawsze szczegóły, detale architektoniczne, fragmenty budowli lub pomnika, nietypowe obiekty
roślinne itp. Zadaniem uczestnika będzie dopasowanie zdjęcia do punktu kontrolnego.
Integralną częścią projektu będzie dystrybucja i marketing. Zakładamy wykorzystanie mediów
tradycyjnych, papierowych oraz nowoczesnych elektronicznych.
W ramach projektu dla szkół zostaną wydrukowane mapy ze wszystkimi punktami oraz mapy
z proponowanymi trasami. Pozwoli na łatwiejsze przygotowanie zajęć przez nauczycieli. Mając
większą wiedzę zaproponowany zostanie zestaw zajęć dla uczniów. Wystarczy korzystać z pomocy
krok po kroku.
W ramach części turystyczno-rekreacyjnej zakłada się druk folderów zawierających mapę ze
wszystkimi punktami oraz informacją historyczną czy przyrodniczą na temat danego rejonu. Pozwoli
to na zaproponowanie całkowicie nowego produktu turystycznego zarówno mieszkańcom, jak
i przyjezdnym.

NAUCZANIE BIEGU NA ORIENTACJĘ
Najważniejszym celem i zadaniem, jakie ma spełniać Zielony Punkt Kontrolny na terenie
Warszawy, czyli projekt Zorientowana Warszawa jest szkolenie uczniów w zakresie korzystania
z mapy, umiejętności jej czytania oraz umiejętności nawigacji z wykorzystaniem mapy i kompasu.
W ramach projektu planowane jest przygotowanie zestawów materiałów szkoleniowych
przygotowanych specjalnie dla nauczycieli przez Polski Związek Orientacji Sportowej. Na zestaw ten
składa się podręcznik nauki biegu na orientację wraz z ćwiczeniami i płytą CD. Komplet ten
dostarczany jest w wersji tradycyjnej – wydrukowana książka w formie łatwej do umieszczenia w
dedykowanym segregatorze oraz elektronicznej – na płycie CD. Podręcznik i ćwiczenia opisane są w
sposób łatwy i czytelny. Dokładnie jest to zestaw lekcji, które krok po kroku prowadzą nauczyciela
przez kolejne zajęcia.

ETAPY
Zakładamy utworzenie co najmniej jednego pola stałych punktów kontrolnych w każdej
dzielnicy. Nie wszystkie dzielnice dają odpowiednie możliwości, ale w części dzielnic docelowo
ma powstać nawet 2-3 mapy z punktami.
W pierwszej fazie wykorzystamy te obszary, które zostaną już zrealizowane w ramach Budżetu
Partycypacyjnego. Są to Park Kępa Potocka na Żoliborzu oraz 5 map w dzielnicy Wesoła.
Jednym z kluczowych elementów przy wyborze terenu jest bliskość szkoły, która będzie mogła
korzystać z projektu oraz atrakcyjność obszaru pod względem ilości odwiedzających spacerowiczów.
Etap 1: 15 map - projekt planowo zostanie rozpoczęty od miejsc i dzielnic, skąd pochodziło
najwięcej uczestników szkolnych zawodów w biegu na orientację: Żoliborz (Park Żeromskiego, Park
Sady Żoliborskie), Wola (Lasek na Kole, Park Moczydło), Ochota (Park Szczęśliwicki), Śródmieście
(Agrykola i Park im. Rydza Śmigłego, Park Traugutta), Ursynów (Dolinka Służewiecka, Park Kultury w
Powsinie), Mokotów (Park Arkadia, Park Morskie Oko), Praga (Park Skaryszewski i błonia PGE
Narodowego), Bielany (Lasek Młociński, Lasek Lindego), Targówek (Park Bródnowski).
Etap 2: 15 map – w następnej kolejności wypełnione zostanie minimum 1 mapy na dzielnice
i uzupełnione zostaną dzielnice z Etapu 1 o pozostałe najciekawsze obiekty: Bemowo (Poligon WAT,
Fort Bema), Włochy (Park Kombatantów i jeziorka), Ursus (Park Czechowicki, EKOPark ZPC Ursus),
Białołęka (Park Leśny Nowodwory-Winnica, Park leśny Henryków za UD), Wawer (Park im. Matki
Mojej, Park Leśny Sadul ul. Mrówcza), Żoliborz (Wybrzeże Wisły), Śródmieście-Ochota (Pola
Mokotowskie), Targówek (Park Leśny Bródno), Praga (Park Praski), Praga Płd (Park nad Balatonem),
Ursynów (Park Przy Bażantarni).
Etap 3: uzupełnieniem projektu będzie część turystyczna, w miejscach gdzie ograniczenia prawne
nie pozwalają na ustawienie słupków. W tych obszarach przygotowana zostanie oferta turystyczna –
stałe punkty kontrolne w formie zdjęć detali i obiektów, a mapy w formie broszury-folderu
informacyjnego. Będzie to 6 map: Park Świętokrzyski, Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie, Park
Wilanów, Park Ujazdowski, Ogród Saski
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KOSZTORYS
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36 map – 1500zł / sztukę = 54 000zł
30 terenów – 2000zł / komplet punktów wraz z montażem = 60 000zł
36 map – 1000zł / komplet wydruków = 36 000zł
6 map – 500zł / zdjęcia i skład broszury = 3 000zł
1 portal z wykorzystaniem technologii GIS = 2 500zł
500 kompletów pomocy naukowych – 60zł / sztukę = 30 000zł
Rozbijając projekt na 3 etapy daje to następujące koszty:
Etap 1 – 22500+30000+15000+2500+15000=85 000zł
Etap 2 – 22500+30000+15000+15000=82 500zł
Etap 3 – 9000+6000+3000=18 000zł
W sumie koszty projektu to 185 500zł.

ZASIĘG MAP
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PRZYKŁADY Z ZAGRANICY
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