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PROJEKT "Gondola 28"
Transport
Publiczny

PLUSY
- transport nawet do 3000 osób na godzinę/ czas 5min
- trasa o długości 3700 metrów, stojąca na 14 wspornikach.
-wysokość instalacji odciąży ruch drogowy, jest bezpieczny i można kolejkę
zamontować bezpośrednio nad najbardziej uczęszczanymi drogowi, na
których występują ogromne korki i częste wypadki.
- ekologicznie gdyż silnik jest elektryczny
- tanio i długotrwale, projekt ten rozwiązuje wiele problemów, z którymi
borykają się zatłoczone miasta.

Zielony Śląsk 2030
ROSLINOSC Wielosezonowa. ADAPTACJA POWIERZCHN nieużytkowej
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PLUSY
- Ogród na dachach Katowic i innych miast slaska czy bluszcz i inne rosliny wieletnie
na ścianach budynków, murach, bramach wjazdowych to nie tylko ocieplenie ale tez
powiększenie się zasobów tlenu oraz oczyszczenie z kurzu i smogu.
-Tubele kwiatowe, pergole 3m/1,5m
, pergole, spełnia funkcję ocienienia i obniża temperaturę na rynkach miasta
betonowych , kamiennych. Dając wytchnienie od żaru oraz przepięknie uatrakcyjnia
przebytą trasę. ZAPACHOWE kwiaty wieloletnie dodatkowo przyciągną
turystóZastosowanie również na placach i chodnikach wysoko i długotrwale
nasłonecznionych. Pokryć można również przystanki autobusowe i tramwajowe.
Jak wynika z danych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN,
jedno wielkie drzewo dziennie wyparowuje do atmosfery nawet 1800 litrów wody
rozszerzenie zaroslinnienia o piwierzchnie nieużywane może podnieść nawet 100
krotnie wartość
Odparywanej wody.
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--Efekty izualne odprężające, estetyczne , wplywajaceb pozytywnie na psychikę i
stan obywateli, mieszkańców I turystów
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PLUSY ZASTOSOWANIA VR.
NISKIE KOSZTY, DOSTĘPNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, ZDALNIE I BEZ
OGRANICZEŃ FIZYCZNYCH EDUKACJA WIELOPOZIOMOWA
- Symulatory lotów pomagają pilotom, lekarze mogą uczyć się anatomii na
wirtualnym „żywym” organizmie, inżynierowie tworzą projekty w 3D używając do
tego celu gogli i rękawic. MNIEJSZ DZIECI TO ZABAWY PLASTYCZNE I TECHNICZNE,
CZY ROWNOWAGI ITP.
-Doskonałym przykładem tego, jakie możliwości daje wirtualna rzeczywistość w
edukacji są programy takie jak Wirtualne Laboratorium. Wyposażony w gogle i
kontrolery uczeń może przeprowadzić doświadczenie chemiczne, utwory programy
VR I gry pod edukację szkolną od podstawówki po uczelnie wyższe.
-Opublikowane w 2018 r. wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie
Kalifornijskim pokazują, że lekcje prowadzone z użyciem wirtualnej rzeczywistości
budziły w uczniach większe zainteresowanie i motywację do pracy, niż te oparte na
slajdach prezentacji.
-- Możliwości zdalnej nauki beż ograniczeń ilości uczniów i studentów, niezliczoną
klasa online, programy i gry utwozone z myślą o rozwoju, stymulacji, efektywnego
wykorzystania możliwości jakie daje VR, bo szkol nie stać na specjalistyczne
laboratoria, posiadają też ograniczona Przestrzennego a V R udostwonii edukację,
rozwój, nauka przez umysłowe i manualne ćwiczenia.
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