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Czas trwania
Całkowity czas trwania zależy od zadań do wykonania
oraz od dokładnego wieku uczniów (przybliżony szacunek podano poniżej)
Zadanie 2: 30'
Zadanie 3: 30'
Zadanie 4: 30'
Zadanie 5: 30'
Zadanie 6: Sugerowane do odrobienia jako praca domowa, 2-3 godziny.
Zadanie 7(nieobowiązkowo): 1-2 godziny

Metoda(-y)/techniki(-y)
przeprowadzenia zajęć:
Podawane są różne zadania, poczynając jak zawsze od zadania wymagającego więcej
badań w celu zdobycia wiedzy, która będzie stanowić punkt wyjścia do bardziej
wymagających zadań, takich jak przygotowanie prezentacji w formie plakatu lub
prezentacji w programie PowerPoint. Ostatecznym wyzwaniem, które jest opcjonalne,
jest organizacja targów inżynierskich. Targi inżynierskie mogą obejmować zarówno
prezentację, jak i faktyczną budowę mechanizmu zrównoważonej energii.
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Przygotowanie
Uczniowie są proszeni o podjęcie badań w celu zdobycia wiedzy, tak więc nauczyciel
powinien być przygotowany do odpowiedzi na pytania uczniów, głównie oceniając,
czy podane przez nich definicje dotyczące permakultury, energii oraz
nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii są poprawne. Co najważniejsze,
należy pokazać uczniom, jak na początku podjąć skuteczne badania w oparciu o
konkretne cele, i jak stworzyć plakat lub prezentację w PowerPoint. 
Przygotuj się na to, by pomóc uczniom w zbudowaniu wiatraka. Pomysł zbudowania
wiatraka został podjęty na podstawie strony: przez www.tryengineering.org. Kilka
dodatkowych przydatnych linków, które pomogą Ci w większości zadań to: 
National Renewable Energy Laboratory - Wind Research (www.nrel.gov/wind), 
Wind Europe (https://windeurope.org), 
Danish Wind Industry Association (www.windpower.org), 
Global Wind Energy Council (www.gwec.net), 
Global Wind Day (www.globalwindday.org). 
Film, który może być pokazany uczniom jako inspiracja do działania:
https://www.youtube.com/watch?v=-v22HugjcJc
Na podstawie podanego materiału możecie spróbować sami wyprodukować wiatrak,
zanim zrobicie to z uczniami i oszacować potrzebny czas oraz dodatkowe instrukcje/
kroki, których mogą potrzebować wasi uczniowie, aby opracować bardziej
szczegółowy plan lekcji niż ten podany tutaj.
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Wyzwania, które stoją przed
edukatorem w celu wykonania
zadania:
Zadanie 7 może być najlepiej realizowane w trakcie zajęć
inżynierskich/technicznych dla uczniów w wieku 12-14 lat, choć mogą one być
stosowane we wszystkich sektorach STEAM i od 8 roku życia z niewielkimi
modyfikacjami. W większości krajów UE uczniowie w wieku 12-14 lat uczą się
bardziej złożonych koncepcji inżynieryjno-technicznych, takich jak właściwości
materiałów i zastosowań, wymiarowanie na rysunkach w skali, zmiany klimatyczne,
oszczędność energii i żywotność materiałów, montaż i symulacja prostych obwodów
elektrycznych, projektowanie i konstrukcja pracy z ruchem, konstrukcje
naturalne i sztuczne, technika rolnicza. Wszystkie wyżej wymienione pojęcia są
w mniejszym lub większym stopniu związane z tą działalnością Living STEM. 
ZADANIE 7 (nieobowiązkowe/oparte na zadaniach 1-6): Targi Nauki
1. Zachęcanie studentów do działania w charakterze inżynierów i porównywanie
przez internet tego, jak inni studenci prezentują swoje prace inżynierskie. 
2. Podziel uczniów na grupy po 2-3 osoby, podając zestaw materiałów dla
każdej grupy (suszarka do włosów lub wentylator; mały przedmiot dla każdej
grupy do podniesienia (np. szpilka do materiału, mała zabawka, torebka na
herbatę, długopis). Po jednym zestawie materiałów dla każdej grupy uczniów:
drewniany kij, drewniane łyżki, małe kawałki drewna (balsa), wygięty drut,
sznurek, spinacze, gumki, wykałaczki, folia aluminiowa, taśma, kołki, klej,
papier, karton, folia plastikowa lub inne dostępne materiały).
3. Wyjaśnij, że uczniowie muszą opracować swój własny, pracujący wiatrak z
przedmiotów codziennego użytku i że wiatrak musi wytrzymać działanie wiatraka o
średniej prędkości przez jedną minutę podczas nawijania sznurka do podnoszenia
małego przedmiotu, takiego jak torebka na herbatę. 
4. Uczniowie opracowują plan dla swojego wiatraka. Piszą lub rysują swój plan,
a następnie przedstawiają go klasie.
5. Grupy uczniów wykonują swoje plany.
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Wyzwania , które stoją przed
edukatorem w celu wykonania
zadania:
6. Zespoły przetestują swoje wiatraki z ustawionym wentylatorem lub
suszarką do włosów. (Uwaga: możesz chcieć udostępnić wentylator w fazie budowy,
aby mogli przetestować swój wiatrak w fazie budowy).
7. Zespoły następnie przedstawiają swoje wyniki klasie.
(Procedury przyjęte z pewnymi zmianami na stronie https://tryengineering.org/wp-
content/uploads/workingwithwind_0.pdf) 
Do powyższych procedur uczniowie mogą dołączyć prezentację opracowaną w
ramach zadania 6.
 
Na stronie internetowej https://www.ieee.org/ można znaleźć listę planów lekcji i
arkuszy pracy:
https://tryengineering.org/wpcontent/uploads/TryEngineeringLessonPlanListingNov2
018.pdf istotnych dla zasobów odnawialnych i permakultury, takich jak:
1) Wyzwanie związane z wieżą wodną
2) Fontanna wodna
3) Praca z młynami wodnymi
4) Kopuła projektowa
5) Oto nadchodzi Słońce
6) Wyzwanie związane z rurociągiem
7) Konstrukcje słoneczne

Możesz więc zbudować ze swoimi uczniami wiatrak jako próbkę, a następnie dać im
szansę na wykonanie podobnych kroków w celu zbudowania innych konstrukcji (np.
1-7 powyżej), tak aby mogły być wykorzystane na targach nauki.
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Podsumowanie/pożądane wyniki
i uzyskane kompetencje:
Zadanie 6 zachęca do prezentacji plakatów lub prezentacji w programie PowerPoint z
zamiarem rozwinięcia umiejętności prezentacyjnych. Zadania 2-5 pomagają rozwijać
umiejętności badawcze. Ostatecznie, w ramach zadania 7 (poza nauką teorii
energii), uczniowie mogą zostać poproszeni o stworzenie prostego projektu
inżynierskiego, który pozwoli im zrozumieć, w jaki sposób inżynieria i
zrównoważona energia mogą rozwiązywać problemy społeczeństwa i
rolnictwa/permakultury poprzez pracę zespołową i rozwiązywanie problemów. Nie
trzeba dodawać, że dzięki temu procesowi studenci powinni rozwinąć swoje
krytyczne myślenie i umiejętności inżynierskie.
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Arkusz pracy studenta
WIEK: 10 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M:
Akwakultura jest w istocie odnawialną i zrównoważoną energią, ponieważ jej
jedynym i ostatecznym celem jest wychwytywanie energii w celu zwiększenia
wzrostu żywych organizmów i rozwijania cykli, które będą upowszechniać życie. "Na
przykład, gdy jesienią opadną liście z drzew liściastych, rozkładają się one,
dostarczając mikroorganizmom, owadom i innym roślinom składników odżywczych i
energii. W rezultacie życie tym systemie rośnie i rozmnaża się. Nowe rośliny i
owady w końcu osiągną koniec swojego życia, a składniki odżywcze powrócą do
gleby, rozpoczynając kolejny cykl nowego życia". (Źródło:
https://deepgreenpermaculture.com/permaculture/permaculture-design-
principles/6-energy-cycling/, ostatni dostęp 22/04/2020).

"Projektowanie w dziedzinie akwakultury ma na celu jak najlepsze wykorzystanie
zasobów odnawialnych w celu stworzenia, zarządzania i utrzymania systemów
wysokowydajnych, nawet jeśli niektóre zasoby nieodnawialne są potrzebne do
stworzenia systemu w pierwszej kolejności" (Mollison, 1988, s. 14 cytowany w
Pittaway, 2017). Systemy te, napędzane przez słońce, mogą być wykorzystywane nie
tylko do zaspokajania własnych potrzeb, ale także potrzeb ludzi je generujących. W
ten sposób są one uważane za zrównoważone, ponieważ podtrzymują zarówno ich
samych, jak i tych, którzy je znaleźli (Pittaway, 2017). 

Działanie to stanowi istotę teorii STEAM łączącej wszystkie Nauki (ale przede
wszystkim fizykę), inżynierię technologiczną i oczywiście matematykę w celu
osiągnięcia ostatecznej pracy systemów energii odnawialnej, które mają być
zbudowane jako czwarta rewolucja w rozwoju człowieka. "Najpierw była rewolucja
rolnicza, druga rewolucja przemysłowa, trzecia rewolucja informacyjna... a teraz
trwa rewolucja energetyczna" Howard Johns, 2016, podkreślenie dodane (źródło:
https://www.permaculture.co.uk/the-renewable-energy-revolution, ostatni dostęp
21/04/2020).
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Słowa kluczowe
Akwakultura, zrównoważony rozwój, energia, wiatrak, zasoby nieodnawialne
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Główny cel
Dowiedzenie się więcej o permakulturze, zasobach odnawialnych i nieodnawialnych.
Dowiedzenie się więcej o głównych formach energii i mocy. Dowiedzenie się, jak
zbudować własną konstrukcję do produkcji energii poprzez zrównoważoną energię.

Cele edukacyjne:

Przedstawić ogólną filozofię tego, czym jest

W ciągu dwóch minut wymienić 4 zasoby odnawialne i 4

W ciągu 1 minuty wymienić 5 głównych form energii bez

Podać przed klasą, co to jest wiatrak, z jakiego źródła

Poznać dokładny materiał potrzebny do zbudowania

Zbudować własny domowy wiatrak w 45 minut, który może podnieść lekki
przedmiot (np. kołek).

Mówiąc dokładniej, uczniowie w wieku 10-14 lat powinni być w stanie
wykonywać proponowane im zajęcia:

"Permakultura", przed publicznością w ciągu 2-3 minut.

nieodnawialne, bez pomyłki.

pomyłki. 

korzysta, jak zwykle działa i jak może być użyteczny dla społeczeństwa w ogóle,
a permakultury w szczególności w ciągu 3-4 minut.

własnego, domowego wiatraka, nie popełniając błędu zapisując go w 6 minut.
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Sugerowany kontekst
środowiskowy:
W klasie szkolnej lub laboratoryjnej

Niezbędny sprzęt i materiały:
1) Materiał do wykonania prezentacji plakatowej (twardy papier A3, nożyczki, klej)
2) Materiał do produkcji wiatraka: Suszarka do włosów lub wentylator; małe
przedmioty dla każdej drużyny do podniesienia (propozycje: szpilka do materiału,
mała zabawka, torebka na herbatę, długopis). Po jednym zestawie materiałów dla
każdej grupy uczniów: drewniany kij, drewniane łyżki, małe kawałki drewna (balsa),
wygięty drut, sznurek, spinacze, gumki, wykałaczki, folia aluminiowa, taśma, kołki,
klej, papier, karton, folia plastikowa lub inne dostępne materiały.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Media i zasoby:
1) Dostęp do Internetu
2) Głośniki mogą być potrzebne, jeśli proponowane filmy na Youtube mają być
pokazywane w klasie.



Zadania
1)    Podzielić na grupy dwu- lub trzyosobowe 
2)    Znaleźć conajmniej 3 zasoby określające, czym jest akwakultura (definicja,
główne cele,
co obejmuje), zapisać kilka głównych punktów i podzielić się nimi z klasą.
3)    Poprosić uczniów o znalezienie co najmniej 4 odnawialnych i 4 nieodnawialnych
zasobów, ich zalet i wad oraz podzielić się nimi z klasą.
4)   
a. Zbadać i określcie jakie są formy energii i podać ich 5 głównych źródeł. 
b. Dokonać połączenia:

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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... I ZASOBÓW

Słońce
  Woda
  Wiatr
  Fala 
  Uran 

  Gorąca woda (para wodna)
  Odpady zwierzęce

  Mazut   
  Węgiel

 Gaz ziemny
Odpady roślinne

1
2
3
4
5
6
7
8

FORMY ENERGII  ...
Siła

  wiatr
  Energia słoneczna

Energia jądrowa 
Energia cieplna   

  Energia
  geotermalna

  Energia  z biomasy  
  Energia

  hydrauliczna      
 Energia fal



Zadania
5) Co to jest wiatrak? Z jakiego źródła energii korzysta? Jak działa? Gdzie zwykle
można go znaleźć?
W jaki sposób jest on przydatny dla społeczeństwa, a w szczególności dla
permakultury? (Zróbcie własne badania z co najmniej 4 zasobami, które mogą
zawierać filmy, artykuły, inne zadania i napiszcie akapit o objętości nie większej niż
500 słów) 
6) Wykonajcie prezentację plakatową lub prezentację w Power Point, zawierającą
wszystkie informacje zaczerpnięte z zadań 1-5
7) WYZWANIE: Targi Nauki
 
Pracujecie jako inżynierowie budujący pionowy lub poziomy wiatrak. Twój
wiatrak powinien być w stanie wytrzymać wiatr z suszarki o średniej sile przez
co najmniej jedną minutę. 
Twój nauczyciel przekaże materiał niezbędny do stworzenia twojego projektu. 
Przedyskutujcie w waszej grupie problem, który musicie rozwiązać.  Następnie
opracujcie projekt dla swojego wiatraka.  Pamiętaj, że twój projekt musi
być wystarczająco silny, aby wytrzymać wiatr od wentylatora lub suszarki do
włosów i podstawa nie może się poruszać, więc będzie musiał być zabezpieczony
na stole lub półce. Narysuj swój projekt w pudełku i upewnij się, że
zaznaczyłeś opis i liczbę części, których zamierzasz użyć. Zaprezentuj swój
projekt klasie. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od klasy możesz zdecydować
się na zmianę planu swojej drużyny. 
Następnie zbuduj swój wiatrak. Masz 45 minut! Każdy wiatrak będzie
testowany przy tej samej prędkości wiatru w odległości trzech stóp/1 metra.
Jeśli nie udało ci się ustalić, jakie były wady i jak możesz je pokonać, próbuj jak
najwięcej razy, aż się uda.
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Lista kontrolna dotycząca zasad
bezpieczeństwa (BHP):

sprawdzić ramy prawne przeprowadzania takich zajęć obowiązujące w danym
kraju
kontrola osób cierpiących na alergie w grupie (np. alergie na kleje)
sprawdzić, czy nie ma osób, które potrzebują specjalnej pomocy
sprawdzenie dostępności apteczki w przypadku urazu

Nauczyciel musi przeprowadzić lekcję zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa i higieny, sprawdzić listę obecności i ocenić, czy niektóre z dzieci
potrzebują specjalnej opieki i/lub pomocy ze strony asystenta - jeśli takowa
istnieje - w klasie.
W szczególności, nauczyciel powinien:

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
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Odpowiedzi do zadań
4) a.

4) b.
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... i źródła

morze
wiatr
woda
fale
uran

ciepła woda
odpady zwierzęce

mazut węgiel
gazy naturalne

odpadu po warzywach

1
2
3
4
5
6
7
8

Główne rodzaje energii

mechanicza chemiczna elektryczna nuklearna łagodne
rodzaje

kinetyczna dynamiczn
a 

słońce wiatr geotermy

Formy energii...

wietrzna
słoneczna
nuklearna
termalna

geotermalna
biomasa

hydrauliczna
falowa
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2

3

4

4
4

5

6

6

7
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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


