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Wstęp
Fraktale są punktem zbieżności STE(A)M. Niwelują one przepaść
między nauką a metafizyką, co czyni je niezwykle bogatymi w zakres i po prostu
wspaniałymi przedmiotami do nauki. Opisuje się je jako niekończące się wzorce.
Są one wszechobecne i zapewne są konstrukcją natury i życia. To właśnie
urodzony w Polsce matematyk Benoit Mandelbrot ukuł słowo "fraktalny",
aby uwzględnić kształty w przyrodzie, które wykraczają poza standardowe uznane
formy. Popularnym przykładem jest brokuł. Jeśli przyjrzeć się bliżej
rozmieszczeniu jego floretów, okaże się, że każdy z nich jest mniejszym
przedstawieniem całej głowy brokułu. Matematyka i różne gałęzie nauki - fizyka,
chemia i biologia - oferują wyjaśnienia na różnych poziomach tych
skomplikowanych układów. Student przyzwyczajony do "matematyki"
fraktali nigdy więcej nie spojrzy na STE(A)M z myślą o nudzie. 
 
Projektowanie w dziedzinie permakultury kładzie nacisk na znaczenie fraktali w
procesie projektowania. Obserwacja, będąca integralną częścią metodologii
permakultury, prowadzi projektanta do rzeczywistości, w której nie ma linii prostej w
świecie przyrody, że nawet horyzont jest krzywą.
Zrozumienie wzorców w przyrodzie jest nie tylko konieczne, ale przede wszystkim
pozwala na dostosowanie etyki i zasad permakultury w każdym projekcie. Kiedy
uczeń rozpozna podobieństwo fraktali w naszych ludzkich żyłach do tych, które
widzimy z delty rzeki, jego umiejętność krytycznego myślenia w naturalny sposób
wyzwoli jego kreatywność. Uczniowie, którzy uczą się holistycznie, będą w
stanie zaprojektować produkty XXI wieku, które chronią nasze rzeki i oceany.
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Kalendarz
Badania, wyjazdy w teren i wyzwania mogą być prowadzone przez
cały rok. Jeśli na zajęciach pozalekcyjnych/przyrodniczych będą
eksperymentowane, trzeba było oczywiście wziąć pod uwagę dobrą pogodę.

Czas trwania
Wykład Uczenie się na zewnątrz/ w sali lekcyjnej:
Fraktale z matematyki, sztuki, nauki: >2 godziny /dyscyplina
Permaculture Design - rozdział na wzorach: >2 godziny
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Metoda/technika/techniki
gamifikacji
Zagadki i spacer podczas wycieczki wzbudzą zainteresowanie
uczniów tym zajęciem. Zajęcia plastyczne związane z projektem Edge'a są również
gwarantem dobrej zabawy. Eksperymentalne nauczanie poza klasą może być zabawą
zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Przygotowanie
Warunkiem wstępnym tego działania jest dogłębna wiedza i sumienne zrozumienie
pedagoga na temat projektowania w zakresie permakultury oraz krótki kurs
projektowania w tym zakresie. W temacie fraktali poruszone są dwa krytyczne
elementy permakultury: Wzorce i efekt brzegowy. W trosce o prostotę,
zaprezentowany tutaj projekt będzie koncentrował się na efektach brzegowych.
 
Internet jest fontanną informacji i pomysłów, które pomogą nauczycielom w
nauczaniu tego tematu i dostosowaniu go do predyspozycji dziecka
oraz umożliwią uczniom poszerzenie ich zainteresowania tym tematem.
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Zadania i wyzwania
Lekcja projektowania permakultury: rozdział o wzorach (jeśli
jeszcze nie zostały podane lub jeśli już zostały wykonane, przydatne będzie
odświeżenie informacji). Zajęcia na świeżym powietrzu będą przyjemne - jedna
godzina.
Lekcja Projektowania Permakultury: rozdział o wzorach: Efekt
krawędziowy. Doskonała referencja znajduje
się tutaj: http://www.holocene.net/dissertation.htm#2 >1 godzina.
 
Wycieczka terenowa z edukatorami sztuki, matematyki i nauki: Co najmniej dwie
godziny spaceru po lesie. Jeśli w pobliżu nie ma lasu, możliwe są parki botaniczne
lub inne parki przyrodnicze. Wizyta w parku powinna poprzedzać lekcje na temat
fraktali. 
- Spacer po lesie rozpocznie się od piętnastu minut (lub więcej) spokojnego spaceru.
W tym czasie nie ma komunikacji w żadnej formie między nauczycielami i uczniami
oraz między uczniami, a wszystkie gadżety elektroniczne są wyłączone. 
- Poleć uczniom, aby obserwowali doznania w swoim ciele, swoje
myśli bez angażowania się w nie. Ośmielenie ich, by dowiedzieli się, co dla
nich oznacza "bycie jednym z naturą". Możesz wymienić nazwiska ludzi
sukcesu, takich jak Steve Jobs, którzy robią takie "dziwne" rzeczy. 
- Jeśli w ciągu piętnastu minut są wśród nich dysydenci, niech będą. Nauczyciele
powinni po prostu dawać przykład. 
- Po piętnastu minutach, dziękuję im.  Dajcie jasne instrukcje, że celem podróży
jest obserwacja kształtów, form i wzorów, które widzą wokół. Mają zanotować
swoje odkrycia. 
- Na początku mówionego spaceru, każdy edukator może przemierzać
naprzemiennie 3 lub 4 uczniów, aby dać im przestrzeń do wyrażenia. Obserwacja
jest kluczem, więc uprzedzenia dotyczące ucznia lub jego reakcji nie powinny
być rozrywką. Ideą cichego spaceru jest przygotowanie grupy na zwiększone
doznania podczas spaceru. Jest to doskonałe ćwiczenie do wyostrzenia umysłów. 
- Po godzinie spaceru nauczyciele wprowadzą w grę zagadkową.
(Edukator może sam przygotować zagadkę lub zobaczyć przykłady w załączniku 1).
- Uczniowie będą teraz grupowani w 3 grupach i przegrupowywani
co 30 minut. Im więcej osób było z nimi, tym lepiej. Zagadka jest podawana
grupie za każdym razem, gdy się przegrupują. 
- W celu stymulowania interakcji, członkowie grupy powinni być
zachęcani do rozmowy między sobą o tym, co przyciąga ich uwagę. 
- Przydatne będzie zakończenie wycieczki lunchem w stołówce szkolnej lub kawiarni
(jeśli jest bezpłatny dla szkół). Nauczyciele mogą zorganizować z obsługą stołówki
posiłek z brokułami lub kalafiorem (przykłady fraktalne). Ostatnim zagadkowym
pytaniem, które zaprowadzi uczniów do poszukiwania w Internecie będzie: "Jeżeli
Bóg lub Stwórca ma odcisk palca,jak według ciebie będzie wyglądał? To będzie
punkt wyjścia dla lekcji fraktalnych.
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Zadania i wyzwania 
Lekcja z fraktali: >1 godzina na dyscyplinę. Matematyka,
sztuka i nauka. Powiązanie doświadczenia z lekcjami permakultury pozwoli na
uzyskanie bardziej zróżnicowanej perspektywy od uczniów. 
 
Zadanie 1: Dyskusja na temat tego, co zaobserwowano w
przyrodzie podczas spaceru. >1,5 godziny. 
- Daj każdemu uczniowi arkusz A3 białej księgi. 
- Poleć im narysować lub naszkicować na kartce tyle elementów, ile widzieli w świecie przyrody
(struktury stworzone przez człowieka nie są w tym momencie uwzględnione) ze spaceru po
lesie/parku.
Prawdopodobnie będą rysować drzewa, liście, ptaki, owady itp. Wskazówka:
Edukator może zaprosić ucznia do zwrócenia uwagi na brak czystych linii
prostych. Geometria przyrody nie jest określona liniami prostymi, lecz falami,
skrętami i krzywiznami. 
- Niech sprawdzają sobie nawzajem pracę i szukają od innych tego, czego brakuje w ich arkuszu. 
- Używając innego koloru ołówka, muszą dodać te elementy, które ich koledzy z klasy
stwierdzili, że ich brakuje. Nie ma to na celu konkurowania ze sobą, ale dzielenia się
informacjami. Zachęcać do identyfikowania wzorców na swoich rysunkach.
 
Zadanie 2: Fraktale w internecie. Uczniowie do pracy w grupach po 5 osób.
Celem jest wyszukanie najbardziej ekscytujących krótkich filmów (3-5 minut) o
fraktalach, które mogą znaleźć. Podzielą się w klasie swoimi spostrzeżeniami z
szybką racjonalizacją, dlaczego wybrali ten film i podsumowaniem tego, czego
dowiedzieli się o fraktalach z niego.
 
Wykładowca zewnętrzny: Głębokie uczenie się na temat efektu
brzegowego i fraktali.
Zaprosić ekspertów:
hodowcę permakultury/ekspertów z innych dziedzin, którzy stosują dyscyplinę
permakultury na 1-2 godziny prezentacji. Jeśli nie jest to możliwe w Twojej
okolicy, zorganizuj prezentację wideo na żywo z ekspertami z innych krajów.
Zachęcaj do interakcji przekrojowych.
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Zadania i wyzwania
Zadanie 3: Projekt Edge Effect.
Grupuj uczniów w 5.
Wyzwanie efektu krawędziowego: Graficzna ilustracja prawdziwego
efektu krawędziowego.
Potencjalne przedmioty: efekt krawędziowy w wymianie
kulturalnej, krawędź lasu, krawędź w urbanistyce, krawędź systemów wodnych i
leśnych, itp. Wspólny projekt edukatorów z tych trzech dyscyplin.

- Każda grupa musi przedstawić temat do badania efektu brzegowego.
- Uczniowie powinni mieć możliwość konsultacji ze wszystkimi trzema
edukatorami w celu uzyskania wskazówek.
- Każdy edukator pomaga grupom w zrozumieniu efektu brzegowego w
oparciu o nauczaną przez nie dyscyplinę. Na przykład, edukator matematyki może
wyjaśnić, jak wykorzystywane są fraktale w przedmiocie, który zamierza badać.
Ponieważ jest to grupa 12-14-latków, wprowadzenie wzorów matematycznych może
być skomplikowane, więc wystarczy wyjaśnić zastosowania, powołując się na
przykłady wykorzystania fraktali w produkcji filmowej, matematycznym
zrozumieniu zmian klimatu i fraktali w wybranym przez nich temacie.
- W ilustracji i artystycznej prezentacji swojego raportu
nauczyciel sztuki może udzielić wskazówek.
- Nauczyciel nauk przyrodniczych wyjaśnia biologię lub fizykę w wybranym temacie.
- Badania mogą być prowadzone w formie wywiadów, wizyt na stronach
internetowych lub badań internetowych. Dwie pierwsze opcje będą bardziej
ekscytujące.
- Wszyscy 3 edukatorzy SMA muszą być obecni podczas prezentacji,
aby prezentacja mogła odbyć się w klasie matematyki, nauki lub sztuki.
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Omówienie wyników i uzyskanych
kompetencji:
STE(A)M Cele kształcenia:
Po zakończeniu tej czynności uczniowie powinni być w stanie:
 
1.       Rozumieć fraktale i pojęcie zbioru Mandelbrota 
2.  Doceniać piękno naturalnej geometrii i być w stanie umiejscowić rzeczywiste
zastosowania fraktali
3.  Miej pojęcie, jak mogą zastosować efekt krawędziowy w ogrodnictwie
4.  Osiągnięcie uznania dla bogactwa wymiany kulturalnej i wzbogacającego
wpływu wielu punktów widzenia 
5.  Pokazać głębsze uznanie dla natury lub świata, w którym żyją.
 
Zastosowane metody:
Głębokie uczenie się, obserwacje terenowe z analizą,
dokumentacją, prezentacją i rozwiązywaniem problemów.
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Powiązana teoria STE(A)M:
Matematyka
Sztuka
Nauka (nauki)
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Rozwinięte umiejętności:
Zwiększona świadomość ekologiczna
Rozwój standardów etycznych studenta 
Krytyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów
Umiejętności badawcze
Wrażliwość na otaczający je świat (kulturowo i ekologicznie)
Samoekspresja

Niezbędne materiały:
Studenci: Papier A4, materiały do prezentacji, komputer i
połączenie internetowe

Słowa kluczowe:
Fraktale, Zestaw Mandelbrota, Mandelbrot, Odcisk Palca Boga,
Efekt Krawędzia Permakultury, Permakultura i fraktale, Fraktale dla STE(A)M,
Fraktale dla dzieci



Media i zasoby
Osoby posiadające rzeczywiste zasoby
Źródła internetowe dla fraktali:

1.
2.

https://www.youtube.com/watch?v=WFtTdf3I6Ug
https://educationonline.ku.edu/articles/teaching-kids-patterns-in-nature
https://thekidshouldseethis.com/post/fractals-nature-universe-bbc-ideas

  3. Źródła internetowe dla permakultury:
https://www.visionarypermaculture.com/notes

       https://www.permaculturenews.org
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Partnerzy projektu:
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


