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CO OZNACZA

ODPOWIEDZIALNA

INŻYNIERIA?

 

Inżynierowie są odpowiedzialni za
projektowanie, konstruowanie i
utrzymywanie wynalazków
cywilizacyjnych. W przyszłości będziecie
tworzyć różne rozwiązania, aby
społeczeństwom żyło się lepiej. Dlatego
musicie wiedzieć, czym jest
odpowiedzialna inżynieria.



ODPOWIEDZIALNA INŻYNIERIA
UWZGLĘDNIA ZAGADNIENIA
SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE

promowanie integracji społecznej
przy projektowaniu produktów i
technologii (z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych)

zaspokajanie potrzeb wszystkich
ludzi w granicach możliwości
naszej planety

uwzględnianie wpływu inżynierii na
zdrowie, życie i środowisko
człowieka

przywracanie i regeneracja
systemów ekologicznych, a nie
tylko zmniejszanie oddziaływania



JAKIE SĄ GŁÓWNE
CELE KONKURSU?



CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU 

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju,
przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r., stanowi
plan na rzecz pokoju i dobrobytu dla ludzi i naszej
planety, teraz i w przyszłości. 

U jego podstaw leży 17 Celów Zrównoważonego
Rozwoju (SDGs), które są pilnym wezwaniem do
podjęcia działań przez wszystkie kraje - rozwinięte i
rozwijające się - w ramach globalnego partnerstwa. 

Skupimy się na dwóch z nich. 

https://sdgs.un.org/2030agenda


SŁOWNICTWO 

KONKURSU

PROBLEM

Wskazany przez Uczestniczkę, problem w jej

najbliższym otoczeniu, ściśle związany z Celami

Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów

Zjednoczonych: Cel 11: Zrównoważone miasta i

społeczności lub Cel 13: Działania na rzecz klimatu

POMYSŁ - IDEA
pomysł Uczestniczki na rozwiązanie/redukcję

PROBLEMU

MODEL

fizyczna wizualizacja ROZWIĄZANIA

przedstawionego w Etapie 2.

ROZWIĄZANIE

Odpowiedź Uczestniczki na PROBLEM

przedstawiony w Etapie 1 jako IDEA i rozwinięty w

Etapie 2 jako MODEL

Wybierz jeden z tematów opisanych na
kolejnych slajdach, który będzie
podstawą do zilustrowania PROBLEMU,
który znasz ze swojego otoczenia i dla
którego masz POMYSŁ na ciekawe
ROZWIĄZANIE.



TEMATY DO ROZWAŻENIA:

 SYSTEM TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Twoim zadaniem jest zastanowienie się,
jak można poprawić sytuację w Waszym
otoczeniu, wprowadzając nowe, ciekawe
rozwiązania w systemie transportu
publicznego, zachęcając do rezygnacji z
samochodów i uwzględniając potrzeby
takich grup, jak osoby niepełnosprawne,
starsze itp.)

Jak poprawić dostęp do bezpiecznego,
przystępnego cenowo, i ekologicznego
systemu transportu publicznego w Twoim
mieście?

Pamiętaj o potrzebach różnych grup: kobiet w
ciąży, dzieci, osób niepełnosprawnych i
starszych.



TEMATY DO ROZWAŻENIA:

ZIELONE PRZESTRZENIE

Twoim zadaniem jest zastanowienie się, co
można  poprawić w Twoim bezpośrednim
otoczeniu poprzez  realizację nowych i
ciekawych projektów umożliwiających
korzystanie z terenów zielonych i rekreacyjnych
przez różnych członków społeczności (dzieci,
osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby
szukające miejsca do uprawiania sportów na
świeżym powietrzu).

Jak poprawić dostęp do bezpiecznych,
przyjaznych dla wszystkich i dostępnych
zielonych przestrzeni publicznych w Twojej
okolicy

Pamiętaj o potrzebach różnych grup: kobiet w
ciąży, dzieci, osób niepełnosprawnych i
starszych.



TEMATY DO ROZWAŻENIA:

ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Twoim zadaniem jest zastanowienie się, czy
można poprawić sytuację w Twoim otoczeniu
poprzez realizację nowych i ciekawych
projektów ograniczających zużycie energii,
zwłaszcza ze źródeł tradycyjnych (węgiel, gaz,
ropa naftowa)? Czy można byłoby zużywać
mniej energii elektrycznej (np. na oświetlenie
budynków i ulic), ogrzewanie lub klimatyzację w
budynkach (domach, szkołach)? A może widzisz
możliwość wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych?

Jak zmniejszyć nadmierne zużycie energii w
Twojej miejscowości?

Zwróć uwagę na zużycie energii elektrycznej,
ogrzewanie i klimatyzację.



TEMATY DO ROZWAŻENIA:

EFEKTYWNA GOSPODARKA ZASOBAMI

Twoim zadaniem jest zastanowienie się, co można
poprawić w Twoim regionie poprzez realizację nowych i
ciekawych projektów umożliwiających bardziej
efektywne gospodarowanie zasobami i zmniejszenie
ilości odpadów wytwarzanych przez różnych członków
społeczności. Temat ten może dotyczyć zużycia i
marnowania wody, marnowania żywności oraz
wyrzucania rzeczy po krótkim okresie użytkowania
(elektronika, ubrania, książki).

Jak poprawić efektywność wykorzystania
zasobów na poziomie gospodarstw domowych
i/lub lokalnym? Efektywne gospodarowanie
zasobami oznacza oszczędzanie wody,
żywności, materiałów, ale także ochronę tych
zasobów, zmniejszenie ich zużycia oraz ich
dematerializację (zamianę dóbr fizycznych na
formę cyfrową lub elektroniczną).



TEMATY DO ROZWAŻENIA:

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Twoim zadaniem jest zastanowienie się, czy
można poprawić sytuację w Twoim regionie
poprzez realizację nowych, ciekawych
projektów zapewniających ochronę przed
klęskami żywiołowymi i szkodliwymi zmianami
środowiskowymi zachodzącymi w Twoim
lokalnym środowisku. Twój pomysł może
dotyczyć m.in. kwestii suszy, nadmiernych
opadów, zagrożenia pożarami, wzrostu
temperatury.

Jak chronić lokalną społeczność przed
zagrożeniami związanymi ze zmianami 
 klimatycznymi i katastrofami naturalnymi
(powodzie, susze, gwałtowne burze,
długotrwałe upały, pożary)



ETAP 1 KONKURSU
POMYSŁ NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Powinien przedstawiać, w jaki sposób Twój pomysł
odpowiada na zidentyfikowany PROBLEM.

Powinien przedstawiać ogólny obraz bez wchodzenia
w szczegóły

Powinien wskazywać, w jaki sposób w Twoim 
 ROZWIĄZANIU wykorzystasz nauki ścisłe -
matematykę, fizykę, informatykę lub chemię

Powinien uwzględniać zagadnienia społeczne i
środowiskowe



ETAP1
FILM VIDEO + FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

Opis PROBLEMU 

Nazwa  POMYSŁU

Opis POMYSŁU na rozwiązanie
PROBLEMU

Ogólny zarys - jaka jest propozycja na rozwiązanie

PROBLEMU, z jakich TECHNOLOGII lub wiedzy

NAUKOWEJ będziesz korzystać, kiedy i jak

zaproponowane rozwiązanie może zostać 

 wykorzystane?

Zastosowanie  POMYSŁU w
praktyce
Co jest potrzebne, aby POMYSŁ działał w

praktyce?

Kluczowe elementy, które należy
przedstawić w Etapie 1 (szczegółowe
informacje można znaleźć w formularzu
zgłoszeniowym):

Ograniczenia POMYSŁU
Jakie są słabe strony POMYSŁU?



 ETAP 2 KONKURSU
 MODEL PROJEKTU

Powinien on przedstawiać główne funkcjonalności
zaproponowanego ROZWIĄZANIA

Powinien on umożliwiać sprawdzenie użyteczności i
wykonalności Twojego ROZWIĄZANIA.

* na tym etapie organizator zapewni wsparcie mentorów
online



ETAP 2
MODEL ROZWIĄZANIA
PROJEKTOWEGO

podsumowanie kluczowych
elementów z Etapu 1

MODEL rozwiązania z
wykorzystaniem technik I-IV
opisanych w kolejnych slajdach

główne funkcje opracowanego
rozwiązania projektowego

przykłady zastosowania
ROZWIĄZANIA w warunkach
lokalnych (symulacja)

Kluczowe elementy, które powinny
zostać przedstawione w Etapie 2:



TECHNIKI
WYKONANIA MODELI 

 KOMIKS/SCHEMAT RYSUNKOWY1.

W formie komiksu lub schematu rysunkowego
przedstaw krótką historię osoby, z perspektywy
której przedstawisz PROBLEM. Nadaj mu osobistą
perspektywę i pokaż, jak Twój pomysł go
rozwiązuje.

Komiks lub schematu rysunkowy to graficzna
wizualizacja tego, jak krok po kroku Twój POMYSŁ
rozwiąże problem. Może to być kilka kwadratów z
ilustracjami lub zdjęciami przedstawiającymi każdy
krok i wyjaśniającymi, co dzieje się w każdej scenie.



TECHNIKI
WYKONANIA MODELI 

2. MODEL PAPIEROWY

Papierowy model Twojego POMYSŁU, pokazujący
główne cechy rozwiązania. Celem modelu jest
pokazanie, jak Twoje rozwiązanie będzie działać "w
akcji" (pokazanie głównych funkcji, zastosowanie
rozwiązań STEM).

Celem jest pokazanie, w jaki sposób
zaproponowane ROZWIĄZANIE zredukuje
PROBLEM w praktyce. W modelu należy użyć
prostych elementów papierowych (funkcjonalność
jest ważniejsza niż wygląd).



TECHNIKI
WYKONANIA MODELI 

3. MODEL FIZYCZNY

Papierowy model Twojego POMYSŁU, pokazujący
główne cechy Twojego ROZWIĄZANIA oraz sposób,
w jaki rozwiąże ono/ zredukuje problem w praktyce. 

Można go wykonać z czegokolwiek, od zapałek po
karton i plastelinę (pamiętaj, że będziesz musiała go
pokazać na finale w Warszawie). Projekt powinien 
 dawać ogólne wyobrażenie o praktycznej stronie
Twojego POMYSŁU.



TECHNIKI
WYKONANIA MODELI 

4 .  M A K I E T A

Rozwiązanie cyfrowe - makieta. Makieta symuluje
interfejs użytkownika rozwiązania cyfrowego, a
czasem nawet jego funkcje. Umożliwia to
testowanie rozwiązań cyfrowych przed ich
całkowitym opracowaniem.  

Makiety powinny być realistyczne. Makietę tworzy
się w celu stworzenia fizycznego obiektu
reprezentującego Twój POMYSŁ. Obiekt ten nie
musi być funkcjonalny ani możliwy do wytworzenia,
ale umożliwia zaprezentowanie rozwiązania.



MASZ PYTANIA?

Sprawdź stronę internetową:
 www.girls.enhance.pw.edu.pl

 
Wyślij  e-mail do

enhance.stem@pw.edu.pl


