
Zmiany klimatyczne i globalne cele
ONZ:  Co możemy zrobić?

WIEK: 13 - 14

Numer projektu: KA201-050529
Zajęcia nr 3



2

Przewodnik edukatora
WIEK: 13 - 14

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.



Czas trwania
razem: 16 godzin 
4 x 2 godziny przygotowania
8 godzin - na zewnątrz, wykonując czynności związane z projektem

Kalendarz
Działalność może być prowadzona przez cały rok. Dla szkoły, uczniów i społeczności
lokalnej dobrym pomysłem może być zorganizowanie ostatniego dnia wyzwania w
Dniu Ziemi, 22 kwietnia lub około tego dnia i podzielenie się wizjami z innymi
uczniami w Europie i poza nią.

3This 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.

Wstęp
ONZ określiła 17 celów zrównoważonego rozwoju na 24 września 2015 r., które mają
zostać osiągnięte do roku 2030. Uczniowie badają, w jaki sposób są one istotne
dla ich własnej przyszłości i jak LivingSTEM i permakultura przyczyniają się do
osiągnięcia tych celów. Następnie, uczniowie konstruują scenariusze przyszłości
ze strategiami mającymi na celu zbudowanie zdrowej, pięknej i zrównoważonej
przyszłości. Rozwiązania zostaną udostępnione innym szkołom w ramach sieci
LivingSTEM.



Metoda(-y)/techniki
gamifikacyjne(-e):
Szkoła i ogród permakultura lub ogród i permakultura / gospodarstwo w pobliżu
szkoły zostaną przekształcone w przestrzeń twórczą, tj. wspólne miejsce pracy do
badania, zapytań, uczenia się, tworzenia, konstruowania i dzielenia się wiedzą,
podczas zajęcia, które wykorzystuje różne narzędzia.  Te przestrzenie są otwarte dla
dzieci, dorosłych i przedsiębiorców.

Zasobem/sprzętem do produkcji będzie ogród permakultury i wszelkie interesujące
urządzenia, które szkoła może zorganizować, drukarki 3D, wycinarki laserowe,
maszyny cnc, lutownice, a nawet maszyny do szycia. 
Połączymy koncepcję “makerów” z metodologią Lego® Serious Play®, aby zbudować
przyszłe scenariusze zdrowszej planety.

Ocena i nagrody:
Uczniowie/zespoły prezentują/rozstawiają swoje konstrukcje.
Nauczyciele (rodzice) i uczniowie otrzymują 10 punktów i rozdają je zespołom.

Trzy zwycięskie zespoły otrzymują plakietkę z globalnym celem ONZ.

Na koniec uczniowie dzielą się swoją pracą, jest to także czas na uwagi.
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Przygotowanie
Zaleca się 8 godzin na przygotowanie warsztatów:
 
2 godziny na zapoznanie się z ONZ/UNESCO i globalnym celem (studia społeczne):
Nauczyciel może zrobić prezentację lub pokazać film o celach - wtedy uczniowie
przeprowadzą kilka badań.
 
2 godziny na przedstawienie, czym jest “Maker Space”, czym jest Lego® Serious
Play® i opracowanie programu dnia imprezy.
 
4 godziny, aby stworzyć zespoły, wydrukować karty celów, zebrać rzeczy na imprezę
w przestrzeni twórczej i połączyć się z portalami społecznościowymi, gdzie wyniki
zostaną udostępnione.
 
Przydatne mogłoby być zaproszenie rodziców, przedsiębiorców, firm i przedstawicieli
lokalnej społeczności. Mogą oni ewentualnie przekazać rzeczy i wnieść swój wkład w
postaci pomysłów dotyczących przestrzeni twórczej. Należy również informować
lokalną prasę i zainteresowane strony.
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Wskazówki dotyczące
skutecznego ułatwiania, nadzoru i
organizowania:
Zaleca się współpracę pomiędzy nauczycielami nauk społecznych, technicznych,
informatycznych, językowych.
Techniki ułatwiające organizację imprez Lego® Serious Play® są dobrze wyjaśnione
w dwóch powyższych dokumentach. Przydatny byłby nauczyciel posiadający
umiejętności ułatwiające.
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Podsumowanie/pożądane wyniki
i uzyskane kompetencje:
Uczniowie w wieku 13-14 lat są zmotywowani do pracy na rzecz bardziej
zrównoważonego rozwoju. Uczą się przekształcać kreatywność w innowacyjne
koncepcje i scenariusze oraz poznają znaczenie współpracy i dzielenia się. 
Uczą się, jak uczestniczyć w procesach tworzenia polityki.

Debata/moment formalnej
edukacji (nieobowiązkowo)
Wydarzenie MakerSpace to edukacja LivingSTEM w najlepszym wydaniu,
łącząca wiele dyscyplin, tj. nauki ścisłe, technikę, inżynierię, matematykę,
nauki społeczne i sztukę w formie kreatywnego tworzenia scenariuszy
przyszłości. Jest ono dobrze dostosowane do listy najlepszych umiejętności
Światowego Forum w 2020 r. oraz do europejskiej polityki edukacyjnej o
kluczowym znaczeniu.
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Wpływ na zewnętrzne
zainteresowane strony
Ogrodnicy zajmujący się permakulturą otrzymują pomysły na nowe
technologie i metody, które mogą stać się jeszcze bardziej zrównoważone. Zwraca
się uwagę przedsiębiorstw i decydentów politycznych, co wiąże się z ewentualnym
finansowaniem szkoły i ogrodów na potrzeby permakultury w przyszłości.



Arkusz pracy studenta
WIEK: 13 - 14
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Powiązana teoria STE(A)M:
Inżynieria i technologie: Studenci badają, dyskutują i konstruują scenariusze, w jaki
sposób inteligentna inżynieria i technologie mogą ulepszyć gospodarstwa
zajmujące się permakulturą, aby osiągnąć globalne cele do 2030 roku.

Kluczowe technologie wspomagające: umiejętności językowe, umiejętności
informatyczne, myślenie krytyczne, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości,
myślenie połączone ze złożonymi systemami, kształtowanie polityki, zabawa. 
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Słowa kluczowe
Organizacja Narodów Zjednoczonych, UNICEF, cele globalne, zrównoważony rozwój,
kreatywność, innowacje, scenariusze na przyszłość, przestrzeń twórcza, zdrowy styl
życia, szczęście
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Cele i zadania

Chcemy budować lepszą przyszłość. Wykorzystując globalne cele ONZ 17 jako ramy,
dokonujemy analizy porównawczej zasad permakultury, stworzonego przez nas
ogrodu lub pobliskiej hodowli permakultury, aby sprawdzić, w jaki sposób
przyczyniają się one do osiągnięcia celów ONZ do 2030 roku.
Następnie tworzymy końcowe wydarzenie, przestrzeń twórczą, gdzie budujemy
scenariusze i budujemy naszą własną, zdrową i szczęśliwą przyszłość. Pamiętaj, aby
współpracować i dzielić się wiedzą i doświadczeniem!
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Sugerowany kontekst
środowiskowy:
Lekcje przygotowawcze z zakresu nauk społecznych, technologii i
rzemiosła.
Impreza finałowa, w szkole w dużej sali lub laboratorium albo na
zewnątrz w ogrodzie/namiocie lub w miejscu prowadzenia ogrodu permakultury na
zewnątrz lub w namiocie/szklarni

Cele edukacyjne
Dowiedz się, co to są ONZ i UNESCO
Poznaj globalne cele
Dowiedz się, co to jest ślad ekologiczny
Dowiedz się, czym jest metodologia Lego® Serious Play®
Zbadaj gospodarstwo/ogród/leś w zakresie permakultury i dowiedzcie się, w jaki
sposób przyczyniają się one do realizacji globalnych celów
Zaprojektuj przestrzeń roboczą
Eksperymentuj z narzędziami
Zaprojektuj  i stwórz przyszłe scenariusze dla lepszej planety
Nauczyć się współpracować, dzielić i komunikować z dziećmi i ludźmi w całej
Europie
Oceniaj i zastanawiaj się nad tym, czego się nauczyłeś

Niezbędny sprzęt i
materiały:

Kamery (lub Iphone/Ipad) do dokumentowania wszystkiego
Wydrukowane karty z globalnymi celami
Komputery z Internetem do dzielenia się scenariuszami i
współpracy/komunikowania się z innymi
Drukarka 3-D, rzeczy z farmy i laboratoriów szkolnych
Zestaw Lego® Serious Play® lub alternatywnie inne klocki Lego
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Media i źródła informacji do
wykorzystania
https://worldslargestlesson.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/resources
https://www.earthday.org
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf

Zadania
Tworzymy małe zespoły - 2 lub 3 osobowe
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1 Przygotowanie: czas - 2 - godziny:
Otrzymujemy informacje i przeprowadzamy badania na
temat globalnych celów i działań ONZ na całym świecie.

2 Informacje ogólne/badania:  - 2 godziny:
Otrzymujemy briefing i badamy globalne cele i
działania ONZ na całym świecie: Uczymy się o metodologii Lego®
Serious Play®, aby tworzyć scenariusze na przyszłość. Opracowujemy
plan działania dla naszej przestrzeni twórczej.
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3 Przygotowanie imprezy razem z
nauczycielem - 4 godziny:
Wydrukujemy kartę celów globalnych. Każdy uczeń w
zespole otrzymuje inną kartę. Należy użyć wszystkich 17 karteczek.
Zbieramy sprzęt i rzeczy potrzebne do
przeprowadzenia warsztatów, takie jak: drukarka 3-D, klej, papier,
kolorowe długopisy, zestaw do budowy paneli słonecznych, zestaw do
budowy wiatraków, zestaw do wyjaśnienia technologii wodnych i wiele
klocków Lego.

4 Finałowe wydarzenie LivingSTEM
Makerspace - 8 godzin
1 godzina ustawiania desek z wyposażeniem
przestrzeni produkcyjnej
1 godzina: zespoły spacerują po ogrodzie
permakultury, przeprowadzają wywiady z rolnikami, burza mózgów:
Wyzwanie 1:  W jaki sposób permakultura przyczynia się do
osiągnięcia globalnych celów ONZ.
Każdy uczeń dąży do osiągnięcia jednego celu i robi
notatki na swojej karcie. Następnie uczniowie w zespole dyskutują,
dzielą się i przeprowadzają burzę mózgów.
Wyzwanie 2: Co można poprawić w ogrodzie/na farmie, aby osiągnąć
cele?
4 godziny: Makerspace/hackerspace
Zespoły pracują razem nad stworzeniem scenariuszy z
materiałów technicznych, rzeczy, które znajdą w ogrodzie, pomysłów na
ostatnie.
Wyzwanie 3: Stworzyć scenariusze dla bardziej zrównoważonego,
szczęśliwego i zdrowego świata!
1 godzina: Drużyny prezentują swoje konstrukcje,
inna drużyna robi zdjęcia/filmy scenariuszy, aby podzielić się nimi za
pośrednictwem mediów społecznościowych.
1 godzina: Odprawa, ocena, ceremonia wręczenia
nagród . Nauczyciele/uczniowie/goście otrzymują 10 klocków Lego i
rozdają je zespołom.
Trzy zwycięskie drużyny dostaną plakietkę ONZ.
Wszyscy uczniowie otrzymują certyfikat LivingSTEM
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Użyteczne źródła informacji:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/resources
https://www.earthday.org
https://www.footprintnetwork.org/our-work/sustainable-development/
http://www.makerspaceforeducation.com/makerspace.html
https://www.slideshare.net/markorillo/white-paper-on-serious-play
https://www.serious.global/lego-serious-play-open-source.pdf
https://makered.org/makerspaces/safety/



Lista kontrolna
bezpieczeństwa i ochrony (BHP):
Ważne jest częste mycie rąk i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa stosowanych
w Laboratoriach technologicznych w szkole. 
Nauczyciel powinien dopilnować, aby uczniowie szanowali zwierzęta i
rośliny na farmie, byli grzeczni i współpracowali.
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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


