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Czas trwania

Znajdź najlepsze miejsce na budowę pionowego ogrodu.   
Dowiedz się, czy potrzebne jest pozwolenie.
Rozprowadzić warsztat.
Zbadaj i zaplanuj ogród pionowy oraz warsztat (materiały zużywające się i nie
zużywające się).
Napisz plan projektu, kalendarz i zdefiniuj wszystkie metodologie.
Badanie i zaangażowanie zainteresowanych stron związanych z produkcją
cyfrową, jeśli nie masz dostępu do CNC lub drukarki 3D.

Badania i idee:
1 miesiąc przed rozpoczęciem działania

 
Warsztaty:
Cztery / pięć dni, 4 godziny na dobę.
 
Utrzymanie :
Kalendarz najważniejszych zadań niezbędnych do utrzymania ogrodu.
Koordynacja z innymi młodymi stowarzyszeniami zaangażowanymi w utrzymanie
ogrodu.

Grupa odbiorców/przedział
wiekowy
Zadanie to jest przeznaczone do pracy z grupą 10-15 nastolatków w wieku od 12 do
14 lat, zarówno z grupy klasowej, jak i wypoczynkowej w ramach zajęć letnich i
pozaszkolnych. Zaleca się, aby zajęcia te miały charakter integracyjny, sprzyjały
różnorodności i były organizowane głównie w celu promowania współpracy.
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Kalendarz
Idealne rozwiązanie na okres świąt wielkanocnych lub na miejskim kampusie w
okresie letnim (4-5 dni, 4 godziny dziennie).



Metoda(-y) gamifikacji/techniki(-y)
Każdy dzień ma trzy fazy.

Pierwsza (faza otwarta):
Prezentacja zadań i koncepcji z nimi związanych oraz wiedzy, którą należy aktywować.
Spotkanie i aktywizacja kreatywności: każdego dnia zaczynamy od innej techniki
facylitacji, aby zachęcić młodych ludzi do działania.
Przegląd tego, co zostało zrobione do tej pory i planowanie tego, co ma być zrobione w
trakcie sesji.
Druga (faza rozwojowa): 
Rozwój działalności 

Trzecia (faza zamknięcia): 
Dzielenie się tym, co zostało zrobione i określenie, co się sprawdziło i co powinno zostać
rozwiązane.
Przydzielanie identyfikatorów uczestnikom w zależności od stanu realizacji zadań.
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Metoda(-y) gamifikacji/techniki(-y)

Wszystkie zadania są określone i powiązane z programem nauczania napisanym przez
Fundację Raspberry Pi https://curriculum.raspberrypi.org/.

Za pomocą tych ikon i kolorów zbudowaliśmy sekwencję identyfikatorów, które zostaną
dostarczone pod koniec dnia uczestnikom, aby zbadać ich proces uczenia się i nabyte
umiejętności. Jest to również sposób na zaangażowanie ich w ten proces.
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Jak używać myślenia
projektowego
Metodologia myślenia projektowego jest najlepszym sposobem na zachęcenie do
uczestnictwa w tego typu zajęciach, a także sposobem na skuteczne dzielenie się
wiedzą wśród uczestników. Są to 4 kroki: 

1. Empatia
 Wywołują oczekiwanie, emocje, zainteresowanie.
 
Jeśli jest to pierwsza sesja, każdy z uczestników, personel pomocniczy i moderator są
prezentowani.
   
Zadaj pytania koncepcyjne, aby poznać oczekiwania każdego z uczestników. Daje to
możliwość wysłuchania i zredukowania wszelkich wątpliwości.

2. Definiowanie    
Wyjaśnij jasno i krok po kroku rozwój działania, np. że będziemy pracować z
materiałami z recyklingu i w grupach. Zadania będą polegały na zbudowaniu silnika,
dołączeniu uchwytu na baterię i akumulator oraz połączeniu ich razem przed
testami).
   
Podaj kilka instrukcji, środków ostrożności i procesów, które powinny być podjęte w
przestrzeni (np. należy zachować ostrożność w przypadku drukarki 3D do ...).
Wideo lub prototypy mogą być pokazane, aby dać wyobrażenie o koncepcji i celu,
który ma być osiągnięty.  

Jeśli nie jest to pierwsza sesja, korzystne może być przeanalizowanie tego, co
wydarzyło się podczas poprzedniej sesji, aby mieć jasność co do tego, nad czym
będziemy pracować podczas tej sesji.

3. Ideał
Rozpoczyna się ćwiczenie. Uczestnicy organizują się w grupy lub pary.   
Każda grupa otrzymuje materiały.  
Uczestnicy zaczynają myśleć, wymyślać, rysować i wymyślać.
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Jak używać myślenia projektowego
4. Prototyp
Praca z kartonem, drewnem, papeterią i innymi materiałami, aby umożliwić im
rozwinięcie swoich pomysłów i stworzenie wstępnego prototypu.
Uczestnicy powinni przedyskutować swoje odczucia, wyniki i to, czego się nauczyli,
zarówno w swoich grupach, jak i w większej klasie. Może to pomóc im w uzyskaniu
informacji zwrotnych i porad, jak się doskonalić lub jak określić, które części
projektu sprawdziły się szczególnie dobrze. Wkład pomysłów musi być zawsze
postrzegany z pozytywnej perspektywy i mieć na celu motywowanie.

Końcowy prototyp powinien być rzeczywistej wielkości, tak aby jak najbardziej
przypominał ostateczny projekt.

5. Test
Prototyp jest testowany i wprowadzane są wszelkie niezbędne poprawki.
Jeśli działanie będzie kontynuowane w innej sesji, zaleca się zdefiniowanie, co zostało
osiągnięte w tej sesji, na jakim etapie znajduje się zespół i opracowanie planu
wykorzystania czasu w kolejnej sesji.
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Przygotowanie
Każde działanie ma za kulisami zespół, który je sobie wyobraża, przygotowuje,
wykonuje i ocenia. A w niektórych przypadkach, w zależności od złożoności treści
nauczania, zespół ten może również potrzebować pomocy eksperta.
 
Różne funkcje dla facylitatorów: 
Odpowiedzialni za działania programowe, harmonogramy, itp.
Gromadzi wiedzę niezbędną do rozwoju każdej części działania.
Odpowiedzialni za dbałość o środowisko, w którym prowadzona jest działalność.
Motywowanie zachęcanie młodych uczniów do podejmowania codziennych wyzwań.
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Wskazówki dotyczące
skutecznego nadzorowania i
organizowania pracy podczas
warsztatów

Uzgodnić z innymi zaangażowanymi osobami monitorowanie, utrzymanie i
opiekę nad ogrodem pionowym przez cały rok w ramach doświadczenia
edukacyjnego - aby zainteresować inne podmioty młodzieżowe i dziecięce. 
Zorganizować opiekę nad ogrodem pionowym ze wszystkimi jego potrzebami
(przesadzanie, gleba, nawóz, monitorowanie systemu nawadniania...). 
Stworzeni kalendarza z możliwymi pracami do wykonania, angażującymi
wszystkie zainteresowane stowarzyszenia.
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Zmiany, które doprowadzą do
realizacji głównego zadania
Głównym wyzwaniem jest przestrzeganie czasu realizacji poszczególnych
punktów, realizacja zaplanowanych na każdy dzień zadań cząstkowych. Jeśli tego nie
zrobimy, wszystko może być opóźnione, a to wpływa zarówno na środowisko
warsztatu, jak i na atmosferę w grupie.
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Podsumowanie /
Pożądane wyniki i uzyskane
kompetencje

Pionowy ogród
Organizacja multidyscyplinarna zajmująca się utrzymaniem ogrodu

Wiedza botaniczna. Identyfikacja najlepszych roślin do ogrodu pionowego
Projektowanie 2D i 3D
Wykorzystanie podstawowych elementów cyfrowych, analogowych i
elektromechanicznych. 
Przetwarzanie danych wejściowych w celu monitorowania lub reagowania na
środowisko
Używanie podstawowych materiałów i narzędzi do tworzenia prototypów
projektów
Wykorzystanie technik i narzędzi produkcyjnych do stworzenia
gotowego produktu
Niezależne wykorzystanie systemów produkcyjnych do produkcji złożonych
projektów gotowych
Współpraca przy projektach z innymi członkami społeczności w zakresie produkcji
cyfrowej
Edukacja innych w zakresie umiejętności i tworzenia cyfrowego

Budowa pionowego ogrodu jest projektem innowacji
społecznej przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi produkcji i metodologii
myślenia projektowego do pracy z młodymi ludźmi.
Praca nad odtworzeniem i zachowaniem przestrzeni
publicznej jest okazją do tworzenia tożsamości i nowych form współistnienia.
 
Rezultaty:

Kompetencje:



Arkusz pracy studenta
WIEK: 12 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M
Jest to projekt innowacji społecznych wykorzystujący narzędzia cyfrowej produkcji i
metodologię myślenia projektowego.
Praca z młodymi ludźmi nad cyfrową produkcją jest okazją do nawiązania kontaktu z
szeregiem nowych technologii, które pozwolą im nauczyć się nowych umiejętności
na przyszłość.

Praca nad świadomością ekologiczną poprzez tworzenie miejskiej "zielonej
przestrzeni" jest okazją do zapoznania się z nowymi metodologiami i narzędziami,
aby móc zastosować je w codziennym życiu.
Praca z młodzieżą nad odtworzeniem i ochroną przestrzeni publicznej jest okazją do
stworzenia tożsamości i nowych form współistnienia.

Poprzez tę działalność staramy się położyć większy
nacisk na rozwój umiejętności, takich jak przedsiębiorczość i pogłębianie wiedzy w
konkretnych dziedzinach, takich jak elektronika (system irygacyjny Arduino) llub
wiedza o ogrodnictwie i środowisku miejskim, jednocześnie zastanawiając się nad
wykorzystaniem dla społeczności przestrzeni publicznej. 

Dbamy o takie pojęcia jak elektronika i oprogramowanie (technologia, inżynieria i
matematyka), ekologia i zrównoważony rozwój (nauka), projektowanie i budownictwo
(technologia i sztuka).
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Słowa kluczowe
Zrównoważony rozwój, ogród miejski, ekologia, recycling

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



12

Główny cel
Głównym celem jest budowa pionowego ogrodu, w szczególności trzech elementów:
donic, z wykorzystaniem materiałów z recyklingu, wybór roślin, które najlepiej pasują
do środowiska, w którym będziemy budować ogród, oraz całego systemu
nawadniania.

Sugerowany kontekst
środowiskowy
Ważne jest posiadanie dobrej sieci dostawców
materiałów z recyklingu, takich jak drewno i inne materiały, które mają być
wykorzystane do budowy pionowego ogrodu. Inne przedmioty, które powinny być
zakupione to na przykład elektronika do automatycznego nawadniania, kołnierze, 
 rury itp. Dobrze, że niektóre działania związane ze zbieraniem materiału z
recyklingu są realizowane z grupą młodych ludzi, tak aby widzieli postawę
współpracy, która jest rozwijana z ludźmi, którzy przekazują materiał z
recyklingu.
Podczas planowanego zadania w ramach warsztatów pracujemy w przestrzeni
wewnątrz budynku. Przy budowie pionowego ogrodu pracujemy na zewnątrz.

Cele edukacyjne:
Botaniczne: najlepsze warunki dla roślin, atmosfera i niezbędna woda
Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu nauk ścisłych i
technicznych
Kompetencje informatyczne, które wiążą się z bezpiecznym i krytycznym
wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego (IST), a zatem
opanowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
Świadomość ekologiczna w środowisku miejskim
Szczególna wiedza z zakresu ogrodnictwa w zależności od cech odzyskanej
przestrzeni
Praca zespołowa w celu uzyskania określonych wyników, zarówno na poziomie
osobistym, jak i wspólnotowym
Umiejętność zastosowania wiedzy z różnych dziedzin w tym samym projekcie
Umiejętność uczenia się
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Media i zasoby
Warsztaty powinny być nagrywane w formie filmów i zdjęć, jak również wywiadów z
uczestnikami. Powinni oni wyjaśnić swoje własne doświadczenia własnymi słowami.
Upowszechnianie tego procesu jest również kluczowym punktem projektu. 

Strony internetowe z polecanymi materiałami:
 
http://thingiverse.com
http://hackster.io
https://www.popularmechanics.com/home/how-to-plans/how-to/g847/how-to-start-
a-vertical-garden/ 
http://architek.com/products/vertical-gardens
http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/vertical-gardens 
https://waldenlabs.com/20-vertical-gardening-ideas/ 
https://www.rodalesorganiclife.com/garden/3-ways-to-build-an-epic-vertical-garden
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Niezbędny sprzęt i materiały:
Drewno
Narzędzia do obróbki drewna 
Jeśli to możliwe - CNC
Jeśli to możliwe, drukarka 3D
Kołnierze
Śruby
Malować
Gorący klej
Arduino lub Micro bit (z czujnikami) do automatycznego systemu nawadniania
W zależności od powierzchni, na której znajduje się ogród pionowy, należy wziąć
pod uwagę elementy niezbędne do jego podparcia, na przykład konstrukcję
drewnianą wśród innych elementów.



Zadania 
Każdy dzień składa się z trzech faz:

Pierwsza, (faza otwarta) spotkanie i aktywizacja, przegląd tego, co zostało zrobione
do tej pory, oraz planowanie tego, co ma być zrobione w trakcie sesji (pierwszego
dnia przedstawiamy również metodologię wiedzy i prezentacji).
  
Druga, (faza rozwojowa) opracowanie uzgodnionych działań.

Trzecia, (faza końcowa) podzielenie się tym, co zostało zrobione, skomentowanie
działań, jak również tego, czy wystąpiły błędy i jak zostały one rozwiązane.
Przydzielanie identyfikatorów/ dyplomów uczestnikom w zależności od stanu
realizacji zadań.

Pierwszy dzień - Design Design Thinking
Pierwszy dzień służy zebraniu całej grupy w celu
zbudowania pionowego ogrodu. Odwiedzamy przestrzeń, w której będzie
znajdował się ogród, wizualizujemy i wspólnie myślimy. Pracujemy w
uzupełniających się zespołach, nad rysunkami i pomysłami (burza mózgów).
Budujemy prototypy w kartonie i innych materiałach, aby sprawdzić
funkcjonalność lub odrzucić pomysły, które nie działają.
 
Nauka projektowania i tworzenia doniczek do pionowego
ogrodu
- Projektowanie i idee, tworzenie doniczek z roślinami
- Projektowanie i wymyślanie, tworzenie podpór donic
do łączenia z podporami pionowego ogrodu
- Projektowanie i planowanie systemu nawadniania (kod
Arduino - część cyfrowa)
- Projektowanie i planowanie systemu nawadniania
(Arduino i czujniki - część fizyczna)
 
Główny punkt/zadanie: Decydujemy, z jakich materiałów
zbudujemy poszczególne elementy i jak będą one do siebie pasować.
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Zadania
Drugi Dzień 
Pierwszy dzień budowy (jeśli kalendarz jest pięciodniowy, to proces budowy dzielimy
na dwa dni)
Drugi dzień rozpoczyna się od wprowadzenia do
miejskiej ekologii, czasów sadzenia, rodzajów roślin najlepiej nadających się
do uprawy, sposobu organizacji pionowego ogrodu. Wizualizacja przykładów i
różnych sposobów na to.
Stworzenie ostatecznego projektu naszego ogrodu. Praca
w grupach w celu przyspieszenia budowy uzgodnionych elementów.
 
Nauka budowania
- Tworzenie doniczek z roślinami
- Tworzenie podpór donic w celu połączenia ich z
podporą pionowego ogrodu
- Ostateczny projekt systemu nawadniania (część
cyfrowa)
- Tworzenie systemu nawadniania (część fizyczna)
 
Nauka o ogrodnictwie miejskim
- szkolenie w zakresie charakterystyki przestrzeni i
różnych opcji sadzenia
- sadzenie różnych gatunków
 
Główny punkt/zadanie: Pierwsze podejście do procesu budowy.
Trzeci dzień - Ostateczny projekt i budowa
 
Trzeci dzień rozpoczyna się od wizualizacji gotowych
elementów i zaprojektowania ich ostatecznej lokalizacji. Kontynuowane są
poszczególne elementy, które mają być ukończone. Zaprojektować system
konserwacji na przyszłość i zaprojektować system znaków dla poszanowania i
wykorzystania przestrzeni.
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Zadania
Ostateczna kreacja, ostatnie szczegóły
- Doniczki roślinne
- Podpory doniczek
- System irygacyjny (część cyfrowa)
- System irygacyjny (część fizyczna)
Ogrodnictwo
- Wybór i badanie potrzeb w zakresie opcji sadzenia
- Tworzenie różnych gatunków roślin
Praca i świadomość społeczna
- Projektowanie i tworzenie systemu konserwacji
- Projektowanie i tworzenie systemu świadomości w zakresie poszanowania
przestrzeni

Czwarty dzień - Ostatnie szczegóły, umieszczenie i świętowanie
 
Połączyć zbudowane części z roślinami. Umieść elementy w ich ostatecznym miejscu
w pionowym ogrodzie. Umieść oznakowanie i element graficzny, który opisuje
projekt. Uczcij zakończenie i osiągnięcie
celów z całą grupą.

Ublikacja
- Doniczki roślinne
- System irygacyjny 
Ogrodnictwo
- Rośliny
- System sygnałowy
Zakończenie warsztatów
Główny punkt/zadanie: zakończony pionowy ogród
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Lista kontrolna dotycząca zasad
bezpieczeństwa (BHP)
Warsztaty:
- Używanie rękawic i masek ze względu na wykorzystanie, nożyczek, kleju, kleju na
gorąco.
 
Wykonanie cyfrowe:
- Rękawiczki i maski przy użyciu drukarki 3D i CNC oraz innych narzędzi (młotek,
śruby)
- Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa I użytkowania maszyn 
Prace na wysokości  (pamiętaj, że jest to ogród
pionowy):
- Zasady bezpieczeństwa rusztowań (zwykle tylko na użytek edukatorów o
specjalnym przeszkoleniu)
- Zasady korzystania z drabiny stopniowej
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Wpływ na zewnętrzne
zainteresowane strony
Największy wpływ na projekt ma ustalenie całego planu konserwacji. Koordynacja
różnych podmiotów w celu utrzymania harmonogramu w ciągu roku.
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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


