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• Czym jest wykluczenie transportowe;

• Jakie są skutki wykluczenia transportowego.

C e l  l e kC j i .  p o  t e j  l e kC j i  u C z n i ow i e  i  u C z e n n i C e  D ow i A D u jĄ  S i Ę :

KLAUDIA WARYSZAK-LUBAŚ

Czy migrACje mogĄ być Skutkiem wykluCzeniA 
trAnSportowego?

GEOGRAFIA

SCEnARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII

• Znają pojęcie wykluczenia transportowego;

• Wiedzą, czym skutkuje wykluczenie transportowe.

oCeniAnie  kSztAłtujĄCe –  po tej  lekCj i  uCzniowie  i  uCzenniCe:

UmIEJętnOŚCI StOSOWAnIA WIEDZY W pRAKtYCE

4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi 
elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospo-
darczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawi-
dłowościach, dokonywanie uogólnień;

5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz go-
spodarczych zachodzących w polsce i w różnych regionach 
świata.



• Inni mają dalej – „nieregularnik reporterski nOn/FICtIOn” nr 5, 
s. 53-55 lub wersja internetowa: https://non-fiction.pl/inni-maja-
-dalej-reportaz-ewy-kalety/ [dostęp: 06.09.2019];

• Definicja Wykluczenia transportowego – p. Żmuda-trzebiatowski, 
Dostępność transportowa a partycypacja w aktywnościach, ubó-
stwo oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym, bit.ly/35Lckvg 
[dostęp: 06.09.2019];

• Filmik Droga do szkoły w południowej Kenii, https://www.youtube.
com/watch?v=AKLwdLIcnew [dostęp: 14.10.2019].

•	 Załącznik nr 1: Definicja wykluczenia transportowego;

•	 Załącznik nr 2: Fragment artykułu dotyczącego wykluczenia trans-
portowego pt. Inni mają dalej.

z A ł ĄC z n i k i :

Ź r ó D ł A :

• Burza mózgów;

• Dyskusja;

• praca w grupach;

• praca zbiorowa.

metoDy, formy, śroDki DyDAktyCzne wykorzyStywAne poDCzAS zAjĘć:

Witamy uczniów i uczennice na lekcji.
Następnie zadajemy im pytania:

• Jaką macie odległość z domu do szko-
ły?;

• Czym docieracie z domu do szkoły?;

• Ile czasu zajmuje Wam dotarcie z do- 
mu do szkoły?

5 minut
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Wszystkie odpowiedzi zapisujemy na ta-
blicy, tak, aby młodzież miała do nich 
dostęp przez całą lekcję. Zachęcamy 
uczestników i uczestniczki zajęć do dys-
kusji, kierując do nich pytanie: Jak uważa-
cie, czy są miejsca na świecie, z których 
ciężko dotrzeć do szkoły? Tutaj zapewne 
pojawią się odpowiedzi twierdzące, więc 
kontynuujemy dyskusję, zadając pyta-
nie pomocnicze: jeżeli tak, to z czego 
to może wynikać?

Na tablicy piszemy termin WYKLUCZE-
NIE TRANSPORTOWE. Pytamy uczniów 
i uczennice, czy znają ten termin lub czy 
słyszeli go już gdzieś wcześniej. Jeżeli 
nie, to zachęcamy młodzież do aktywno-
ści, prosząc o informację, z czym koja-
rzy im się ten termin.  Dzielimy młodzież 
na czteroosobowe grupy i prosimy o utwo-
rzenie ich własnej definicji wykluczenia 
transportowego. Ułatwieniem będzie dla 
nich korzystanie z zasobów, które zostały 
zapisane na tablicy.

W tym miejscu może-
my włączyć uczniom 
i uczennicom filmik  
D r o g a  d o  s z k o ł y 
w południowej Kenii, 
https://www.youtube.
com/watch?v=AKLw-
dLIcNew.

12 minut

8 minut

Prosimy uczniów i uczennice o przed-
stawienie wypracowanych definicji całej 
klasie. Sprawdzamy, czy grupy podobnie 
je zbudowały, następnie przedstawiamy 
prawdziwą definicję. W tym momencie za-
trzymujemy się na chwilę, aby wyjaśnić, 
czym jest, a czym nie jest wykluczenie 
transportowe. Warto podkreślić, że po-
przez to zjawisko zaczynają pojawiać się 
migracje związanez potrzebą skorzystania 
z podstawowych usług, takich jak: eduka-
cja, opieka zdrowotna dostęp do dóbr kul-
turalnych. Chociaż może się to wydawać 
śmieszne, w XXI wieku w Polsce również 
mamy wykluczenie transportowe, tyle 
że wygląda ono inaczej niż w Nepalu czy 
w Indiach. Informacje znajdują się w za-
łączniku nr 1.

14 minut
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Rozdajemy uczniom i uczennicom tekst 
zawarty w załączniku nr 2. Wybieramy 
osobę, która przeczyta tekst na głos. Na-
stępnie zachęcamy młodzież do dyskusji 
nad tekstem. W rozmowie na forum pomo-
gą nam poniższe pytania:

• W jaki sposób Paula dociera do szkoły?;

• Z jakimi trudnościami zmaga się Paula?;

• Jakie są jej marzenia?;

• Jakie są skutki wykluczenia transporto-
wego?

Na zakończenie lekcji podsumowujemy te-
mat wykluczenia transportowego. Nawią-
zujemy do tego, że główny temat zajęć 
łączy się z migracjami. Bohaterka reporta-
żu, którego fragmenty omawiane były na 
dzisiejszych zajęciach, również migrowała 
codziennie do innej miejscowości, aby do-
stać się do szkoły.  Z drugiej strony, skut-
kami wykluczenia transportowego mogą 
być migracje na stałe, np. przeprowadzka 
do innej miejscowości w poszukiwaniu ła-
twiejszego dostępu do podstawowych sfer 

życia.

Zadajemy młodzieży pytania:

• Czego dowiedzieliście się na dzisiejszej 
lekcji?;

• Co ma wpływ na wykluczenie transporto-
we?;

• Jak można zapobiegać wykluczeniu trans-
portowemu?

6 minut

p O D S U m O WA n I E

ZAChęCEnIE DO REFLEKSJI

Możemy zaproponować młodzieży obejrzenie całego odcinka serialu dokumentalnego pt. Najbar-

dziej niebezpieczne drogi do szkoły.



Z A Ł ĄC Z n I K  n R  1 :

Definicja wykluczenia transportowego

Wykluczenie społeczne związane z transportem można zdefiniować jako „utratę zdolności 
(przez ludzi lub gospodarstwa domowe) do nawiązania połączeń z miejscami pracy lub usług, 
które to połączenia są niezbędne do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Wykluczenie 
społeczne związane z transportem może wystąpić w sytuacji, gdy ludzie nie mogą częścio-
wo lub w pełni uczestniczyć w codziennych aktywnościach ich społeczności ze względu 
na ich niewystarczającą mobilność w otoczeniu, które zbudowano w oparciu na założeniu 
wysokiej mobilności” – p. Żmuda-trzebiatowski, Dostępność transportowa a partycypacja 
w aktywnościach, ubóstwo oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym, bit.ly/35Lckvg [do-
stęp: 06.09.2019].



Z A Ł ĄC Z n I K  n R  2 :

Fragment artykułu dotyczącego wykluczenia transportowego pt. InnI mają dalej

„paula: na przystanek mam prawie trzy kilometry, potem dwa przystanki autobusem. Jak 
się spóźnię, to właściwie nie mam już na co czekać, bo następny jest za dwie godzin. Czy-
li już mi się nie opłaca iść do szkoły. Łącznie 10 kilometrów. teoretycznie miał po mnie 
przyjeżdżać szkolny autobus, ale w tym roku nie przyjeżdża. Do drogi, z której by mnie 
zabierał, też mam dwa kilometry. Co za różnica, czy to szkolny, czy nieszkolny. pierw-
sza koleżanka, taka Julia z klasy, dochodzi do mnie bardzo niedaleko domu. potem idzie 
z nami Adaś. Ale Adaś czasem jedzie wcześniej z tatą. no więc często idziemy we dwie. 
Jak Julia jest chora, to na przystanek prowadzi mnie mama. mówię, że mogę iść sama, 
a mama na to, że ona za dużo się życiu naoglądała. (…) na przystanku na autobus cze-
ka nas pięcioro. nie za dużo. tyle nas tu mieszka w okolicy. Wszystkich znam. mieszkam 
tu od zawsze i od zawsze mam wszędzie daleko. nie wiem, jak to jest mieć szkołę koło 
domu. na pewno ma się wtedy dużo czasu dla siebie. Ja mam mało, bo jak wracam ze 
szkoły, to muszę odrabiać lekcje. I potem tylko pogram w coś, posiedzę na Facebooku albo 
na Instagramie, pobawię się z kotem i idę spać. Chciałabym kiedyś mieszkać w mieście, 
żeby nie musieć wszędzie tak daleko chodzić. Albo żeby mieć pod domem sklep. (…) naj-
gorsze w chodzeniu do szkoły jest to, że czasem rano jest szaro i ciemno. najbardziej nie 
lubię deszczu. Wiosną i latem mogłabym chodzić. nawet bym mogła na rowerze jeździć 
do szkoły. Ale mama nie pozwala, mówi, że samochody jeżdżą i jest niebezpiecznie. może 
za jakiś czas mi pozwoli. Jesień i zima są najgorsze. nie lubię nosić rajstop pod spodnia-
mi, gryzą mnie. Zdejmuje je w szkole, a potem przed wyjściem zakładam. najbardziej lu-
bię jeździć samochodem. Ale mieliśmy go tylko przez rok i ciągle się psuł. podobno tak 
to jest ze starymi samochodami, ciągle się psują i trzeba dokładać. nauczyciele w szko-
le nie dają nam żadnych ulg. A ja myślę, że jak się dojeżdża, to ma się trudniejsze życie 
i powinno się mieć trochę lepiej, na przykład nie powinno się pisać klasówek na pierwszej 
lekcji. Albo powinno się mieć mniej zadane do domu. Bo to nie fair. Ja mam mniej czasu 
i muszę przecież się namęczyć, żeby dotrzeć do szkoły. no i plecak, jest naprawdę ciężki. 
Czasem jestem zła, że tak jest. Często mi się nie chce, ale nic nie mówię. Krystian dużo 
choruje, rok temu ciągle był w szpitalu. A mama z nim. tata pozwolił mi kilka razy nie iść 
do szkoły, jak było zimno. On mnie rozumie, bo sam musi wcześnie wstawać, szczególnie 
kiedy są żniwa. mówi, że dzieci mogą sobie dłużej pospać. muszę wstać przed szóstą, żeby 
na ósmą być w szkole. Gdybym miała krótkie włosy, może byłoby szybciej, a tak to trzeba 
długo czesać. Czasem myślę, żeby ściąć. mama każe mi wieczorem przygotować ubranie. 
nie zawsze to robię. Więc budzi mnie wcześniej. Gdybym mieszkała sama, wyszykowałabym 
się w pięć minut. A tak to wszyscy mnie spowalniają. Chciałabym, żeby autobus szkolny 
podjeżdżał pod mój dom. Jeśli już nie mogę mieszkać w mieście jak koleżanki, to chociaż 
żebym nie musiała codziennie chodzić na przystanek. Ale nie. nikogo nie obchodzą dzieci 
dojeżdżające”.

Fragment artykułu Inni mają dalej – „nieregularnik reporterski nOn/FICtIOn” nr 5, s. 53-55 lub 
wersja internetowa: https://non-fiction.pl/inni-maja-dalej-reportaz-ewy-kalety/ [dostęp: 06.09.2019].
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