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Wprowadzenie 
 
 
LivingSTEM to projekt Erasmus +, którego celem jest pomoc uczniom w 
zrozumieniu dominujących problemów środowiskowych, jednocześnie 
rozwijając ich zainteresowanie i rozbudzając ich ciekawość w dziedzinach 
STEM. Projekt ma na celu rozwiązanie dwóch aktualnie pilnych problemów: 
 
1) rosnące problemy ekologiczne, które wzbudzają niepokój wśród młodzieży i   
2)  utrzymujący się niedobór programów STEM w zwiększaniu 
rozumienia i zaangażowania wśród studentów.  
 
W odpowiedzi na powyższe wyzwania, LivingSTEM dokłada permakulturę do 
formalnego systemu edukacji, włączając w to pozaformalne i nieformalne 
metody uczenia się. Od prawie pięćdziesięciu lat permakultura jest 
wykorzystywana do projektowania zrównoważonych i odpornych systemów, nie 
tylko w agroekologii, ale także w pedagogice. Niemniej jednak, jest to pierwsza 
odważna próba zintegrowania permakultury z nauką STEAM w ramach 
edukacji formalnej. Dzięki zestawowi zasad, które czerpią inspirację z natury, 
projektowanie permakultury jest automatycznie nastawione na entuzjazm 
uczniów do przedmiotów STEM, jednocześnie pielęgnując ich umysły do 
wyszukiwania rozwiązań względem zmian klimatycznych. 
 
Ponieważ LivingSTEM jest skierowany do uczniów w wieku od dziesięciu do 
czternastu lat, oferuje kilka narzędzi, które łączą grywalizację, pozaformalne, 
nieformalne, partnerskie uczenie się i podejście indywidualne. Celem jest 
wzbogacenie zainteresowań uczniów oraz zwiększenie ich zaangażowania i 
uwagi przez zabawę, przy jednoczesnym przyswajaniu nowej wiedzy i 
informacji. Poniższe wyniki intelektualne mają na celu ułatwienie i 
zainspirowanie nauczycieli do ożywienia doświadczeń edukacyjnych każdego 
ucznia: 
 
IO1. Podręcznik (prowadzący: Générations.Bio - Belgia) zawiera przegląd 
permakultury, podstawowe informacje na temat STEAM, edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej oraz grywalizacji. Rozdział poświęcony jest 
Integracji, zawiera spostrzeżenia pozwalające zrozumieć potrzeby uczniów z 
trudnościami w uczeniu się i zapewnia praktyczne rozwiązania dla nauczycieli. 
Poradnik przedstawia również praktyczne wskazówki pedagogiczne dla 
nauczycieli, a także cenne rady dotyczące wdrażania materiału. 
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IO2. System grywalizacji (prowadzący: Citizens In Power - Cypr) zawiera  
dwadzieścia edukacyjnych gier plenerowych i wewnętrznych, które łączą ze 
sobą tematy STEAM i permakultury. Każdą aktywność można rozłożyć na 
cały rok szkolny i najlepiej połączyć je z projektami teoretycznymi i 
praktycznymi.  Gry są starannie rozplanowane w celu zaintrygowania, dzięki 
czemu nauka jest przyjemna, a implementacja bezproblemowa. 
 
 IO3.  The Deck of Cards (prowadzący: Logopsycom - Belgia) to przyjazne 
dzieciom i łatwe w użyciu naukowe karty do zabawy, które zawierają istotne 
informacje na temat roślin, zwierząt i przetworzonej żywności. Mimo, że 
zostały one zaprojektowane do wykorzystania jako uzupełnienie do innych 
narzędzi LivingSTEM, mogą również służyć jako samodzielne karty 
wspomagające naukę. 
 
 IO4.  Kuchenna gra ogrodowa (prowadzący: Edu Lab - Włochy) to kolejne  
intensywne, ale zabawne doświadczenie edukacyjne STEAM, które 
wprowadza płótna (paczkę) zintegrowane z procesem projektowania 
permakultury. Opiera się ona na Podręczniku i poprzednich rezultatach 
intelektualnych wykorzystując Karty do pełnego, zintegrowanego uczenia się 
STEAM. Gra podkreśla charakter permakultury, który uwzględnia naturalny 
rytm uczenia się dzieci. 
 
 IO5.  Gra "Menu" (prowadzenie: Ed Consult - Dania) rozwija  
zasięg edukacyjny LivingSTEM poprzez wspieranie powiązań między 
żywnością a środowiskiem. Dzięki tej grze edukacyjnej uczniowie odkryją 
powiązanie z fizyką, matematyką i kulturą dotyczącą ich nawyków 
żywieniowych. Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu w permakulturze osiągną 
głębsze zrozumienie strategii zrównoważonego systemu żywnościowego 
ONZ i tego, że ich wkład jest niezbędny do jej sukcesu. 
 
 IO6.  Praktyczne filmy STEM (prowadzący: Trànsit Projectes - Hiszpania) 
podkreślają znaczenie technologii w projekcie LivingSTEM. W dzisiejszych 
czasach dzieci są skłonne do szybszego przechwytywania nowych 
informacji za pomocą filmów, a dzięki tej czynności nauczą się tworzyć 
własne animacje. Trzydzieści różnych koncepcji permakultury i STEAM 
zostało opracowanych, aby służyć jako tematy ich filmów. To innowacyjne 
podejście ma na celu nie tylko ułatwienie szkolenia technologicznego, ale 
także wspieranie partnerskiego uczenia się. 
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Inną istotną częścią LivingSTEM jest „Integracja” uczniów z trudnościami lub 
różnymi sposobami uczenia się w ramach proponowanej pedagogiki. Integracja 
w kategoriach praktycznych i w kontekście permakultury ma na celu 
podkreślenie nieustannej potrzeby wzmacniania świadomości na temat 
codziennego życia. Podchodząc z rozsądną wrażliwością na szczególne 
sposoby uczenia się uczniów „dys”, uczniowie z dysfunkcją lub zdrowi, 
pedagodzy i całe społeczeństwo mogą skorzystać z ukrytego geniuszu, który 
między nimi spoczywa. 
 
Ostatecznie, w wyniku pandemii COVID-19, jedną z opcji zaproponowanych 
przez UNICEF w celu dostosowania się do skutków pandemii jest 
przeniesienie zajęć do miejsc tymczasowych lub na zewnątrz. Ponieważ 
permakultura zachęca do pełnych doświadczeń związanych ze środowiskiem, 
aby wydobyć mądrość i odpowiedzi od natury, projekt LivingSTEM stał się 
nieoczekiwanie dobrym rozwiązaniem dla uczenia się na świeżym powietrzu. 
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Permakultura 

 

 Générations.Bio (Belgia)   
1. Permakultur



 11 

Permakultur 
 
1.1. Wprowadzenie 
 
Czym jest permakultura?  
Permakultura to holistyczne podejście do projektowania, które wybiera oraz 
łączy różne techniki i strategie z różnych dziedzin nauki, stosując je zgodnie z 
zasadami etycznymi i moralnymi. Wykorzystuje te zasady nie tylko w rolnictwie 
regeneracyjnym, ale także „przy projektowaniu budynków, systemów 
energetycznych i kanalizacyjnych, wiosek, a nawet mniej namacalnych struktur, 
takich jak programy nauczania, firmy, grupy społeczne i procesy decyzyjne”. (1) 
Permakultura jest uważana za naukę stosowaną, która czerpie inspirację i 
wiedzę z natury, symulując lub dostosowując naturalne wzorce w celu 
opracowania projektów, które są odporne, samoregulujące i zrównoważone. 
„Przyjmując całościowe podejście systemu do projektowania, permakultura 
szuka źródeł problemów świata i odpowiedzi, które są przemyślane, 
integracyjne i długoterminowe, mając na celu budowanie regeneracyjnej, 
zdrowej, kwitnącej naturalnej i społecznej ekologii”. (2) W rezultacie, 
Permakultura umożliwia tworzenie wydajnych i zrównoważonych społeczeństw, 
przygotowanych na po-naftowe transformacje. Promuje globalny sposób 
myślenia, wykorzystując lokalne rozwiązania w konfigurowaniu krajobrazów 
wzorowanych na naturze, podkreślając w nich rolę i odpowiedzialność 
człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rys.1 Wszystko o drzewach autorstwa KT Shepherd, ktshepherdpermaculture.com/free-to-   
 use-permaculture-illustration.html  
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Ponieważ jej zasady są zakorzenione w mądrości natury, praktyka permakultury 
koncentruje się na optymalizacji i wzmocnieniu relacji między elementami lub 
częściami systemu, bardziej niż na samych elementach lub częściach. W takiej 
formie, proces projektowania sprzyja następnym wzajemnym połączeniom 
tworzącym całość, która w całości jest silniejsza niż jej części. Skupienie się na 
relacjach tworzy funkcjonujący system, czyniąc permakulturę prostym procesem 
projektowym mogącym sprostać wyzwaniom od prostych do skomplikowanych, 
niezależnie od tego, czy będzie to projekt małego ogrodu, czy takiego wielkości 
farmy, 
 
miasta lub społeczeństwa. Podejście oparte na systemie całościowym oferuje 
rozwiązania uniwersalnych problemów w różnych obszarach, takich jak 
bezpieczeństwo żywnościowe, zmiana klimatu, energia odnawialna, 
regeneracja społeczności, edukacja i inne problemy, które dotykają nasze 
społeczeństwo. 
 
 
Pochodzenie i filozofia  
Permakultura ma swoje korzenie w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to 
dwóch Australijczyków - ekolog Bill Mollison i jego uczeń, David Holmgren, 
współautorzy tej dziedziny nauki, opublikowali swoją pierwszą książkę na ten 
temat. Identyfikując zasady, które sprawiły, że przyroda i rdzenne kultury są bogate 
i zrównoważone, przez tysiące lat Mollison i Holmgren argumentowali, że takie 
systemy muszą opierać się na zasadach zrównoważonego rozwoju. 
 
(3) Ich książka, Permaculture One, koncentruje się na starannie przemyślanym 
projekcie, który ma na celu wytworzenie większej ilości produktu niż wykorzystania 
zasobów poprzez właściwą integrację gatunków roślin i zwierząt w oparciu o ich 
związki funkcjonalne. „Permaculture One” wprowadza możliwość stworzenia 
stabilnej sieci produkcji żywności, którą można dostosować do lokalnych warunków 
i możliwości. Celem permakultury jest projektowanie i budowanie ekologicznego 
środowiska życia, które jest harmonijne, zrównoważone i ekonomiczne. Praktyka 
permakultury zakłada indywidualną odpowiedzialność przez bycie świadomym 
konsekwencji własnych działań i akceptując swoją rolę w zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb. (4) 
 
Należy wspomnieć, że pojęcie permakultury na długo przed tym, jak sam termin 
stał się popularny, istniało już w Europie. Sepp Holzer, inna znana postać związana 
z permakulturą, już w latach sześćdziesiątych praktykował alternatywne, przyjazne 
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dla środowiska metody uprawy. Był uznanym orędownikiem zrównoważonego 
rolnictwa w Australii ze względu na używane przez niego techniki, które jak później 
odkrył, nazywano w innych miejscach permakulturą. (5) 
 
 
 
 
 
Permakultura: zbiór technik i dziedzin  
Permakulturę można uważać za mini-Wikipedię pomysłów, narzędzi, technik, 
perspektyw, metodologii, dyscyplin i nauk wybranych i zaadaptowanych przez 
ekspertów permakultury ze względu na ich rezonans w holistycznym modelu 
permakultury i ich użyteczność w projektowaniu jej. Z tego powodu 
permakultura jest również uważana za naukę łączącą. Podobnie jak mądrość, 
którą permakultura wywodzi ze wzajemnie połączonych, naturalnie 
równoważących się i samoregulujących cech naturalnych ekosystemów, te 
pożyczone, zestawione i połączone narzędzia są następnie stosowane, 
adaptowane i wspierane w, dla, lub poprzez proces projektowania permakultury.  
Ogromny wpływ na rozwój i ewolucję projektowania permakultury miały również 
spostrzeżenia zarówno Masanobu Fukuoki, słynnego japońskiego rolnika i 
filozofa, jak i Howarda T. Oduma, ojca inżynierii ekologicznej. (6) 

 
Zasady permakultury ustanowione przez Australijczyków, Mollisona i 
Holmgrena również objęły i dostosowały pomysłowość i szeroko przetestowane 
techniki Austriaka Seppa Holzera. Ich podejście do permakultury, choć 
oddzielone geograficznie, połączyło wspólne poglądy, tworząc permakulturę, 
jaką znamy teraz. 
 
 
Permakultura łączy tradycyjne kultury i  
wyłaniające się technologie przyjazne dla 
środowiska bez zastępowania nauki. W gruncie 
rzeczy permakultura inspirowana jest myśleniem 
systemu filozofii Wschodu i ceni tysiącletnią 
wiedzę o rdzennej nauce, która pozwoliła 
pierwotnym mieszkańcom rozwijać się przez 
tysiąclecia w harmonii z naturą. Bill Mollison w 
swojej książce "Permaculture, A Designer's 
Manual", wyjaśnił, w jaki sposób w filozofii i 
mądrości rdzennych mieszkańców Ameryki i 
Australii  można znaleźć głęboki przekaz. (7) 

 "Rys. 2, Życie (według rdzennych 
mieszkańców   
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Dla przykładu, niektóre dyscypliny lub koncepcje, które permakultura zawarła w 
swojej praktyce lub w naturalny sposób pasują do jej dziedziny, obejmują 
między innymi: 
 
Socjokracja, zdefiniowana jako „system rządzenia, który ma na celu stworzenie 
harmonijnych środowisk społecznych i organizacji produkcyjnych” (8), jest objęta 
permakulturą dlatego, że współgra i przestrzega poglądów permakultury. 
 
Na przykład w dziedzinie edukacji wielu permakulturystów popiera nauczanie 
Montessori i Waldorf, uznając ich bardziej holistyczne podejście do uczenia się. 
Inni praktycy permakultury podejmują się holistycznego uczenia się, zgodnie z 
wizją Johna Deweya, podczas gdy inni wybierają filozofię edukacyjną 
konstruktywistów. 
 
Biomimikra, która również przyjmuje ideę uczenia się od natury, podziela to 
samo myślenie jak permakultura. Jego słynna zwolenniczka, „Janine Benysus, 
w swojej przełomowej książce Biomimikra uznała permakulturę za sposób na 
tworzenie lasów żywnościowych poprzez naśladowanie funkcjonowania 
naturalnego lasu… Przewidywała, że natura będzie potężnym modelem 
edukacyjnym”. (9) 

 
Bez wątpienia pojawiająca się koncepcja federalnej gwarancji zatrudnienia , 
wprowadzona przez Pavlinę Tchernevę, zwolenniczkę nowoczesnej teorii 
monetarnej, również znalazłaby poparcie ze strony niektórych zwolenników 
permakultury. Ta sugestionowana polityka gospodarcza mogłaby być bardzo 
dobrze postrzegana jako niezbędna rewolucyjna odpowiedź na poważne i 
wstrząsające problemy społeczno-gospodarcze epoki po-Covidowej. 
 
Istnieje wiele innych koncepcji, które nie są oryginalne ani wyjątkowe dla 
permakultury, mogących przy odkryciu głębi permakultury uznać ją za naukę 
powiązaną. I to właśnie ta niepowtarzalna, ewolucyjna jakość permakultury 
czyni ją odporną i wszechstronną w użyciu i zastosowaniu. Próba zdefiniowania 
permakultury ograniczy tylko jej istotę. W zależności od tego, jaki punkt widzenia 

Rys. 2, Życie (według rdzennych mieszkańców Australi jest całością, która nie została stworzona ani zniszczona.   
Można go sobie wyobrazić jako jajko, z którego wychodzą wszystkie plemiona (formy życia) i do którego wszystkie 
wracają; Permaculture One  
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jest rozpatrywany lub do jakiego celu jest przeznaczony, wielopłaszczyznowy 
charakter permakultury przekłada się na naukę, filozofię, sztukę, ruch lub styl 
życia. 
 

Nauka o permakulturze 
 
Przez ponad pięć dekad jako nauka stosowana, permakultura rygorystycznie 
stosowała systematyczne podejście w swoich poszukiwaniach zrozumienia świata 
przyrody poprzez przemyślane obserwacje i rozwijanie wiedzy dzięki praktycznym 
eksperymentom przeprowadzonym przez praktyków permakultury z całego świata 
w celu znalezienia tysięcy zastosowań i użyć . Ocena z 2018 r. dotycząca roli 
permakultury w agroekologii przeanalizowała dwanaście zasad permakultury jako 
nauki agroekologicznej i potwierdziła, że ich badania „wykazały, że istnieją 
naukowe dowody potwierdzające wszystkie dwanaście zasad wprowadzonych 
przez Davida Holmgrena” (10). 
 
Ogólnoświatowa rozmowa na temat zmian klimatycznych uznała nieunikniony 
dialog między nauką Wschodu i Zachodu w celu uzyskania szerszej 
perspektywy w łagodzeniu zmian klimatycznych. Podczas COP22 ONZ w 2016 
r. Seria dyskusji otworzyła się na rozwiązania, które wiedza tubylcza może 
zaoferować w walce ze zmianami klimatycznymi. (11) Ponieważ permakultura 
jest liderem w docenieniu rdzennej nauki, to uznanie wschodniej nauki w ONZ 
pozycjonuje permakulturę jako impuls do prawdziwej transformacji w kierunku 
bardziej holistycznego podejścia do zmiany klimatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3 
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1.2. Projekt permakultury 
 
Projektowanie permakultury jest jej podstawową strukturą i opiera się na 
podejściu opartym na całych systemach mających na celu najbardziej 
optymalne względne pozycjonowanie każdego elementu, przy czym 
podstawowe potrzeby wszystkich jego składników muszą zostać uwzględnione. 
 

Strefy są konfigurowane w projekcie przy użyciu strategii rozumowania 
przestrzennego, w analizie mapowanego środowiska, jak również wszystkich jego 
części. Decyzje podejmuje się w oparciu o cel projektu i elementy naturalne 
oddziałujące na dany obszar (m.in. klimat, położenie, lokalnie dostępne zasoby) 
zapewniające jak najbardziej funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni. Praktyczny 
i samoregulujący się projekt umieszcza elementy w taki sposób, aby każda z nich 
służyła potrzebom i akceptowała produkty innych. (12) 

 
Ulubionym przykładem na kursie projektowania permakultury jest połączenie 
kurczaka.  

 
 
 

Samoobjaśniający diagram 
pokazuje, w jaki sposób elementy 
przekształcają się w produktywne 
wykorzystanie, co w innym 
przypadku zostałoby uznane za 
odpad. Tylko prawidłowa 
identyfikacja i umieszczenie w 
projekcie pozwala na uzyskanie 
optymalnego rezultatu połączenia. 

 
 
 

 Rys. 4, abundantpermaculture.com  
 
Jak można zauważyć w kursie projektowania permakultury (KPP), 
uproszczony łańcuch dobrego projektowania w wyrafinowanym środowisku 
życia powinien przynieść następujące rezultaty:  
Interaktywna różnorodność prowadząca do stabilności -> Stabilność 
skutkująca płodnością ->Płodność przekładająca się na produktywność 
->Produktywność zapewniająca zrównoważoną gospodarkę -> 
Zrównoważona gospodarka budująca zrównoważoną, interaktywną 
społeczność<=> Odporność lub trwałość w kulturze wynikająca z 
interaktywności. 
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Dobry projekt permakultury to taki, który osiąga równowagę i komplementarność 
między potrzebami wszystkich jego części, aby zapewnić ciągłość, 
samozachowawczość i większą odporność. Odporność jest rozpatrywana w 
kontekście zdolności ekosystemu do przeciwstawienia się szokowi i odbicia się 
od niego. 
Poniższe określenia definiują zrównoważony, funkcjonalny projekt: 

 

PROJEKT JEST 
ZRÓWNOWAŻONY, JEŚLI 
• zaspokaja swoje potrzeby, 

• wytwarza więcej energii niż zużywa;  

• zapewnia wystarczającą wydajność 

produktu do konserwacji i wymiany 

systemu przez cały okres jego 

eksploatacji. 

• wymaga minimalnej interwencji: 
Praca jest wynikiem niedoboru 
zasobów i któryś element systemu 
nie pomaga innym.  

 
 
 
PROJEKT JEST ZRÓWNOWAŻONY, 
GDY 
 
• Każdy element pełni więcej niż 

funkcję 

• Każda funkcja jest obsługiwana 

przez wiele elementów  

• Względne położenie skutkuje 

odpowiednim rozmieszczeniem 

elementów w celu oszczędzania 

energii i zasobów  

• Potrzeby jednego komponentu w 

systemie są zaspokajane przez 

plony lub produkty innego  

komponentu (jak na przykładzie 

kurczaka). 
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• Chaos i nieporządek pojawiają się, 

gdy zasoby są dodawane poza 

zdolność systemu do ich 

produktywnego wykorzystania. 

• Zanieczyszczenie to nadmiar 

zasobu: Zanieczyszczenia to 
produkty nieużywane przez 
jakikolwiek element w systemie.   

• Zasób to magazyn energii, który 

pomaga w uzysku.  

• Uzysk to ilość użytecznej energii 

zaoszczędzonej, zmagazynowanej 

lub wytworzonej w systemie 

• Różnorodność nie polega na 

zestawianiu różnych elementów w 

systemie, ale na liczbie 

użytecznych połączeń między tymi 

elementami 

 
1.3. Etyka i zasady 
permakultury 
 
 
 Źródło:  Permaculture PDC Course & 
David Holmgren’s The Essence of 
Permaculture booklet.  
U podstaw projektu permakultury leżą 
trzy uniwersalne etyki i dwanaście 
zasad, które razem pracują nad 
harmonijną integracją ludzkich 
społeczeństw między nimi i ich 
środowiskiem. 
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Te trzy zasady etyczne obejmują 
opiekę nad Ziemią, troskę o ludzi i 
sprawiedliwy podział. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rys. 5, Etyka i zasady permakultury,   
makingpermaculturestronger.net 

 
 
 
 
 
 
Dwanaście zasad projektowania   
1. Obserwuj i wchodź w interakcje  
2. Wychwytuj i przechowuj energię  
3. Uzyskaj wydajność  
4. Zastosuj samoregulację i 
akceptuj opinie  
5. Wykorzystuj i doceniaj 
zasoby i usługi odnawialne  
6. Nie wytwarzaj odpadów  
7. Projektuj od bazy po szczegóły  
8. Integruj bardziej niż segreguj  
9. Używaj małe i przemyślane 

rozwiązania  
10. Wykorzystuj i doceniaj 

różnorodność  
11. Użyj przewagę i doceniaj 

wartość marginalną  

12. Kreatywne wykorzystuj 
zmiany i reaguj na nie 
 

 
Te zasady projektowania permakultury są 

nadal często kojarzone wyłącznie jako 
wyznaczniki projektowania dla modeli 
lądowych. Jest to jednak perspektywa 
ograniczająca, ponieważ są one istotne dla 
wielu innych dziedzin i są obecnie 
stosowane w celu zwiększania liczby 
struktur naturalnych i społecznych - biznesu, 
edukacji, 
 
regeneracyjnego projektowania miast, 
budownictwa, ekologii ludzkiej itp.  
 
 
 

Rys. 5, danoportfolio.weebly.com. 
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1.4. Kwiat Permakultury 
 

David Holmgren wyjaśnia, że "... permakultura ewoluuje poprzez stopniowe 
stosowanie zasad wobec integracji siedmiu dziedzin niezbędnych do 
utrzymania ludzkości poprzez odpowiednią energię". (13) 

 
Zarządzanie ziemią i przyrodą, budownictwo i narzędzia oraz technologia były 
tym, co na początku stanowiło centrum permakultury. Stało się jednak jasne, że 
cztery inne sfery są z natury przeplatane z pierwszymi trzema. Dysfunkcja 
jednego prowadzi do porażki całości, a owa całość jest naszą zbiorową kulturą 
ludzką. Holmgren podkreśla potrzebę radykalnej transformacji tych siedmiu 
dziedzin, aby osiągnąć trwałe i sprawiedliwe społeczeństwo. (14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rys. 6, Kwiat 
Permakultury,  

 
permacultureproductions

.com  
 
 
 

1.5. Permakultura i kwestie ekologiczne 
 
To, co wywołało ruchy środowiskowe w latach 60-tych i 70-tych, nie może być 
wskazane na jedno źródło, ale pewne jest to, że obawy o środowisko nie zaczęły 
się w ciągu tych dziesięcioleci. Podczas gdy naukowcy wciąż debatują nad tym, 
w którym momencie zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka wpłynęły 
na klimat, skala, na której zmiany klimatu zachodzą w tym czasie, jest bez 
wątpienia znacznie bardziej istotna niż wcześniej. Rozwiązania oferowane przez 
permakulturę istnieją od dziesięcioleci. Kiedy permakultura pojawiła się w latach 
70-tych, zaproponowała jasne rozwiązania, aby odpowiedzialnie reagować na 
katastrofę ekologiczną, która z pewnością zagrażała życiu ludzkiemu. 
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Pojednanie z naturą poprzez świadome wykorzystanie jej zasobów zawsze było 
częścią w praktyce permakultury, jednocześnie podkreślając, że zmiana nie może 
nastąpić poprzez wskazywanie palcem, ale zamiast tego, poprzez odzyskanie 
naszej roli jako zarządcy ziemi. Oburzenie ruchów ekologicznych w latach 60. i 70., 
chociaż spotkało się z uznaniem politycznym na całym świecie poprzez 
wprowadzenie pewnych przepisów ekologicznych, nie zakończyło niepokojącego 
problemu zmiany klimatu.  Wręcz przeciwnie, z każdym dniem coraz bardziej 
odczuwalny jest wpływ działalności człowieka na planetę. Wylesianie, erozja gleby, 
masowe zmiany w użytkowaniu gruntów, zmiany w krajobrazie, koniec paliw 
kopalnych, wpływ górnictwa, zmieniające się zagęszczenie populacji, zmieniające 
się wzorce chorobowe, wymieranie gatunków, choroby zwierząt gospodarskich, 
drastyczne zmiany flory i fauny w skali światowej zanieczyszczenia, zostały 
wymienione, aby podkreślić, że lista ta jest długa, ale nie wyczerpująca. 
Przytłoczeni stawianiem czoła tym narastającym obawom, wielu odczytuje je ze 
złym samopoczuciem prowadzącym do przygnębienia, poczucia rezygnacji i 
osamotnienia. Nie powinno tak być, ponieważ ludzka pomysłowość nigdy nie jest 
pozbawiona rozwiązań. Dostępne rozwiązania nie odnoszą się wyłącznie do 
permakultury, setki propozycji są proponowane i testowane na małą skalę na całym 
świecie. To, co sprawia, że permakultura jest wszechstronna w oferowanym 
rozwiązaniu, polega na jej holistycznej metodologii, w której ludzie są jedynym 
kluczowym zasobem potrzebnym ludzkości. Kiedy nasza młodzież maszeruje 
ulicami, domagając się zmiany, musi nauczyć się żyć z faktem, że zmiana musi 
zacząć się od każdego z nas, również od nich. 
 

 

1.6. Permakultura w edukacji 
 
Permakultura uznaje, że edukacja jest integralną częścią ludzkiej kultury, którą 

należy postrzegać przez pryzmat jej trzech podstaw etycznych - troski o ludzi, troski 
o ziemię i sprawiedliwego dzielenia się. Etyka ta, zastosowana w edukacji, rozwinie 
szczerych i etycznych ludzi uczących się przez całe życie, którzy będą samodzielni 
i nie wyalienowani ze swojego naturalnego środowiska. Będą w stanie zbudować 
społeczność o wspólnych wartościach, współpracując na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Dziś permakultura jest nauczana jako kurs permakultury poza głównym 
nurtem edukacji lub opcjonalna aktywność letnia. Wprowadzona do zwykłych szkół 
ogranicza się do projektu ogrodu szkolnego, a jej szeroka koncepcja jest 
wprowadzana tylko częsciowo. W bardziej ekologicznie zaawansowanych 
szkołach permakultura była wykorzystywana na lekcjach przedmiotów ścisłych, 
aby pogłębić zrozumienie i zaangażowanie uczniów w środowisko. 
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Permakultura na czele jest narzędziem myślenia. Jej zasady projektowania 
służą jako zestawy narzędzi strategii i technik, które mogą być bardzo 
przydatne dla nauczycieli w tworzeniu nowej pedagogiki, która jest 
regeneracyjna, produktywna i dostosowuje się do potrzeb każdego ucznia. 
Mogłaby wysunąć na pierwszy plan pedagogikę, która ma potencjał, aby 
wydobyć z każdego ucznia najwięcej, wychowując w ten sposób obywateli XXI 
wieku, którzy byliby myślicielami holistycznymi, z wrodzonymi kreatywnymi, 
zorientowanymi na rozwiązania, krytycznymi myślicielami.  
 
 

Książka Natury 
zawsze zawiera 

prawdę; musimy tylko  
nauczyć się czytać. 

 
 
 

SEPPHOLZER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Rys.6, Dziecko z lupą ..., https://www.nrcm.org  

 
Ujednolicony system edukacji, który jest powszechny w szkołach na całym świecie, 
w tym w Europie, od lat spotyka się z ciągłą krytyką, a chór żądań radykalnych 
zmian nadchodzi ze wszystkich frontów. Jeden z jego słynnych i szanowanych 
krytyków, Sir Ken Robinson, pedagog i badacz, podkreśla w swoim szeroko 
rozpowszechnionym Ted Talk, że „standardowe testy są oparte na błędnym 
przekonaniu, że dzieci można ustandaryzować”. Podkreśla, że „… wszyscy 
urodziliśmy się z głębokimi naturalnymi zdolnościami do kreatywności, a systemy 
masowej edukacji mają tendencję do ich tłumienia”, ponieważ nie są w stanie 
utrzymać wyjątkowości każdego dziecka. (15) 

 
Metodologia permakultury zakłada zindywidualizowany sposób uczenia się, 
dostosowany do potrzeb dziecka i jego środowiska życia. Dzięki podejściu, które 
czerpie inspirację z naturalnego ekosystemu, edukację dziecka można porównać 
do pielęgnacji rośliny. Każda roślina ma swoje własne potrzeby, inne niż pozostała 
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roślinność. Jego wyjątkowa rola i krytyczna wartość w ekosystemie, w którym 
się rozwija, przyczyniają się do funkcjonowania tego ekosystemu. Dlatego musi 
rosnąć w odpowiednim, optymalnym środowisku, aby zapewnić swoją 
produktywność w okresie dojrzałości. 
 
Inna krytyka w obecnym głównym nurcie edukacji dotyczy tego, że jest ona w 
większości odizolowana od kontekstu ekologicznego, społecznego i 
ekonomicznego. Uproszczona próba skorelowania sposobu, w jaki 
permakultura może rozwiązać ten problem, prowadzi nas do szybkiego 
przypomnienia jej podstawowych zasad etycznych: troski o ludzi, dbania o 
ziemię i sprawiedliwego podziału. Ta etyka i holistyczne podejście zastosowane 
w edukacji zapewniają łączność i integrację w środowisku uczenia się. Praca w 
psychologii i neurobiologii ujawniła krytyczne znaczenie umiejętności 
ekologicznych w edukacji dziecka. Pisarz i pedagog, David Orr, podkreśla 
kluczowe znaczenie zdrowych relacji dziecka z ziemią oraz to, że ich brak jest 
fundamentalnie paraliżujący dla rozwoju dzieci. (16) Praca z naturą, obserwacja 
i uczenie się z naturalnych systemów to jedne z podstawowych zasad 
permakultury. Bezpośrednie autentyczne doświadczenie w obcowaniu z 
otoczeniem jest niezastąpione przez tony podręczników lub przeszukanych w 
Google informacji z drugiej ręki. 
 
Permakultura w nauce STEAM może zaoferować transformacyjny proces 
uczenia się do zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów. Stosowane jako ramy 
koncepcyjne dla rozwoju pedagogiki regeneracyjnej, jej zastosowanie i 
zdolność adaptacji do lokalnych zasobów, klimatu i kontekstu kulturowego 
pozostawia wiele miejsca na ludzką kreatywność i innowacje. 
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STEM 
 

Nauka - Technologia - Inżynieria - Matematyka 
 

 The Polish Farm Advisory (Polska)   
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2. STEM: Nauka - Technologia - Inżynieria - Matematyka 
Nauka (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering) i matematyka 
(Mathematics) tworzą STEM. Są to cztery dyscypliny powszechnie postrzegane jako 
najważniejsze w przygotowywaniu studentów XXI wieku. Teoria STEM opiera się na 
założeniu, że przyszłe gospodarki będą w dużym stopniu polegać na 
umiejętnościach dobrze rozwiniętych dzięki tym dyscyplinom, dlatego uważa się je 
za kluczowe, zapewniące konkurencyjność i dobrobyt narodów w przyszłości. 
Program nauczania STEM próbuje zintegrować cztery przedmioty, aby zapewnić 
uczniom lepsze i bardziej dogłębne zrozumienie i docenienie ich wzajemnych relacji. 
Milcząco uznaje się, że tradycyjna metoda nauczania, w której każda dyscyplina jest 
prowadzona niezależnie od siebie, nie jest wystarczająco skuteczna w nauczaniu 
tych przedmiotów, jednocześnie skutkując słabnącym zainteresowaniem młodego 
pokolenia, co w konsekwencji grozi niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej 
STEM. Edukacja STEM jest więc spójnym uczeniem się tych dziedzin 
wymagającym podejścia w sposób interdyscyplinarny, wzmocniony metodami 
praktycznymi i opartymi na projektach, w których poznane teorie i modele są 
stosowane w praktyce w kontekście rzeczywistym. (17) 
 
 
2.1. Kontekst STEM 
 

Akronim STEM został po raz pierwszy wprowadzony w USA w 2001 roku. W kilku 
opublikowanych wówczas raportach potwierdzono korelację między postępem 
gospodarczym, miejscami pracy związanymi z nauką i technologią a rolą innowacji w 
rozwiązywaniu problemów społecznych. (18) Stany Zjednoczone zaproponowały 
reformy na szczeblu federalnym w celu długoterminowego wsparcia edukacji i badań, 
kładąc nacisk na naukę i technologię, aby zwiększyć liczbę talentów w Ameryce. 
Niekorzystny ranking studentów amerykańskich w międzynarodowych standardowych 
testach z przedmiotów ścisłych dodatkowo potwierdził potrzebę reform edukacyjnych. 
Rosnąca w tym czasie luka kadrowa wywołała ruch edukacyjny STEM w USA (19). W 
ciągu następnych dwóch dekad teoria STEM rozprzestrzeniła się na całym świecie, 
zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Równocześnie wiele krajów w 
Europie przyjęło teorię STEM indywidualnie jako wzorzec gwarantowanej przyszłości 
gospodarczej, odtąd Wspólnota Europejska obrała ten sam plan działania. Utrzymano 
również edukację STEM jako integralne rozwiązanie zapewniające gotowość Europy 
do przyszłości, w której przewodniczyć będzie nauka i technologia. Podobne obawy 
dotyczące wyników uczniów poniżej średniej w wynikach PISA z matematyki i nauk 
ścisłych w niektórych krajach europejskich oraz spowolnienie liczby zapisów i 
absolwentów tych dyscyplin spowodowały, że skupiono się na promowaniu edukacji 
STEM. Edukacja, decydenci i liderzy branżowi współpracowali, tworząc organy i 
agencje, takie jak Scientix, inGenious i STEM Alliance. 
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Rys.  
7, Edukacja STEM, https://www.freepik.com/vectors/stem-educationext 

 
Europa ma opracować strategie przejścia istniejącego systemu edukacji na 
edukację STEM. (20) Edukacja STEM ma przygotować młode pokolenie do bycia 
obywatelami STEM. Oczekuje się z kolei, że te umysły STEM oferują innowacyjne 
rozwiązania, aby sprostać wielu nadchodzącym wyzwaniom społecznym, w tym 
wyczerpywaniu się zasobów naturalnych, problemom klimatycznym i niekończącej 
się liście, która stale rośnie każdego dnia. 
 
 

2.2. Edukacja STEM w praktyce 
 
Chociaż ten akronim stał się synonimem w przedsiębiorstwach, światowej akademii 

i krajowych scenach politycznych, faktyczna realizacja edukacji STEM pozostaje 
wyzwaniem. Nauczyciele z całego świata wciąż borykają się z tym, jak zastosować 
teorię STEM w praktyce i jak zdefiniować edukację STEM w kontekście uczniów, 
szkół, instytucji i warunków krajowych, w których funkcjonują. Każdy kraj, który 
dołączył do STEM wprowadził różny stopień reform w swoim systemie edukacji, w 
związku z czym ich własna interpretacja STEM znajduje odzwierciedlenie w tych 
reformach i polityce krajowej. 
 
W krajach europejskich nauczanie STEM nadal było w dużym stopniu związane z 
przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, a we wspólnej płaszczyźnie rozumienia 
tego, czym jest edukacja STEM, panuje próżnia. (21) Sytuację tę przypisuje się 
głównie niejednoznaczności w interpretacji programów nauczania STEM i brakowi 
praktycznych ram. 
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Opiera się to na fakcie, że cztery dyscypliny STEM są epistemologicznie 
niezależne, stąd w ewolucji pedagogiki traktowano je odrębnie. (22) Niemniej 
jednak, w rzeczywistych zastosowaniach, jak w przypadku licznych postępów w 
nauce, technologii, inżynierii i matematyce, dyscypliny te były wykorzystywane w 
połączeniu ze sobą. (23) Pojawiły się trzy dominujące tłumaczenia edukacji STEM 
stosowane w różnych krajach. W badaniu przedstawionym podczas konferencji 
PATT-28 w 2014 roku wyróżnieniem w definicji edukacji STEM są: 
 

Edukacja STEM, która koncentruje się na opracowywaniu programu 
nauczania STEM  
Edukacja STEM, która tworzy programy w celu wzmocnienia podejścia 
jednoprzedmiotowego, ale wzmacnia STEM poprzez ulepszone podejście do 
przedmiotu  
Edukacja STEM, która wdraża zarówno integracyjne podejście STEM, jak i 
poprzez specjalne kursy STEM. Uznanie potrzeby wczesnego wpływu STEM 
na dziecko zwróciło uwagę na poziomy uczniów, które obejmują edukację 
dziecka w wieku od około pięciu do osiemnastu lat. (24) 

 
 

Te trzy sposoby wdrażania 
edukacji STEM są stosowane w 
różnym stopniu w większości 
krajów europejskich. Według 
raportu Scientix z grudnia 2018 r., 
rozpowszechnienie tradycyjnych 
metod nauczania w wielu 
europejskich szkołach oraz ocena 
oparta na egzaminach przyczynia 
się do powolnego przechodzenia 
do programu nauczania STEM. 
Brak modeli pedagogicznych w 
połączeniu z brakiem odpowiednio 
wyszkolonych nauczycieli, 
utrudnioncyh przez 
niedostateczne wyposażenie, 
wszystko to przyczyniło się do 
niepowodzeń. (25)  

Rys. 8, https://www.eesc.europa.eu/en/news-
media/press-  

releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-  
millions-and-will-be-losing-even-more 
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2.3. Ramy teoretyczne pedagogiki STEM 
 
 
Obecnie istnieje wiele teorii uczenia się proponowanych przez pedagogów z 
całego świata w celu ułatwienia operacjonalizacji edukacji STEM. Konstruktywizm 
i konstrukcjonizm podążają drogą sprzyjającą doświadczeniom ucznia podczas 
uczenia się. Poniżej przytoczono niektóre z tych teorii. Popularnym rozwiązaniem 
jest skierowanie się w stronę ucznia, aby doświadczył naukę w samokierującym 
się środowisku uzyskując przy tym dobre „wyczucie” odkrycia, w przeciwieństwie 
do ścieżki konsumpcji do nowej wiedzy. 
 
Autentyczna nauka  
Autentyczne uczenie się odnosi się do „szerokiej gamy technik edukacyjnych i 
instruktażowych, które koncentrują się na łączeniu tego, czego uczą się dzieci i 
młodzież w szkole, z rzeczywistymi problemami, problemami i zastosowaniami”. 
(26) Jest to zakorzenione w idei, że aby zmotywować i zainteresować uczniów, 
muszą oni znaleźć sens w tym, czego się uczą, odnosząc się do ich życia lub 
życia w ogóle poza szkołą lub „uczyć się przez działanie”.(27). Opiera się to na 
projektach i polega na uczeniu się za pomocą techniki opartej na podstawowych 
informacjach, w przeciwieństwie do zależności od podręcznika, aby upewnić się, 
że to, czego się nauczyliśmy jest zrozumiałe i może być zastosowane w 
prawdziwym życiu. Przykład przytoczony w edglossary.org: do nauczania metod 
naukowych można podejść, zachęcając uczniów do rozwijania hipotez 
dotyczących funkcjonowania ekosystemów, a nie na podstawie czytania 
podręczników lub badań poprzez podstawową obserwację świata przyrody. Nie 
jest zorientowana na ocenę, ale na wyniki. Jako teoretyczne ramy edukacji STEM, 
zwolennicy autentycznego uczenia się proponują zastosowanie modeli i 
modelowania, które można dostosować do konkretnego kontekstu. (28) 

 
Konstrukcjonizm  
Konstruktywizm to wykorzystanie modelu mentalnego w uczeniu się, w którym 
uczniowie w naturalny sposób wykorzystują znane już informacje do zdobywania 
większej wiedzy. Polega on na gromadzeniu i rozwijaniu wiedzy oraz jej 
zastosowaniu poprzez mierzenie, tworzenie i diagnozowanie, aby stworzyć coś 
tam, gdzie ma miejsce nauka. Często angażując wszystkie zmysły, 
konstruowanie tych modeli mentalnych wraz z odkrywaniem nowej wiedzy 
pozwala uczniom zrozumieć otaczający ich świat. Jest to nauka oparta na 
doświadczeniu, a zatem oparta na projektach. Teoretycy konstruktywni twierdzą, 
że uczenie się odbywa się najskuteczniej, gdy ludzie są aktywni przy tworzeniu 
obiektów w prawdziwym świecie. (29) 
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Nauka konstruktywistyczna  
Konstruktywizm to podejście do nauki skupione na uczniu, gdzie uczniowie biorą 
aktywny udział w procesie uczenia się, a nauczyciel ma za zadanie stworzyć 
środowisko, które będzie do tego stymulować. Zakłada on, że ludzie wewnętrznie 
konstruują lub aktywnie budują swoją wiedzę i na podstawie takich doświadczeń 
określają swoją rzeczywistość. (30) Ponieważ istniejące wcześniej koncepcje i 
pomysły są ważne jako podstawa w budowaniu dalszej nauki, nauczyciel musi 
upewnić się, że dobrze rozumie wcześniejszą wiedzę każdego ucznia (31). 
Konstruktywizm promuje aktywne uczenie się, w przeciwieństwie do nauki na 
pamięć lub pasywnej i ma ogromne znaczenie w tym procesie, aby uczniowie 
mogli dostrzec znaczenie nauki dla ich życia. W teorii konstruktywistycznej 
integracja STEM powinna być metodą bardziej dociekliwą i opartą na problemach. 
Aby pogłębić zrozumienie STEM poprzez kontekstualizację, uczniowie będą w 
stanie dogłębnie zrozumieć cztery dyscypliny, patrząc na nie z kontekstu 
społecznego i kulturowego. Uznaje, że połączenie dwóch lub więcej dziedzin 
STEM może poprawić naukę uczniów. W ramach podejścia 
konstruktywistycznego nauczyciel i uczeń dzielą się autorytetem. 
 

Deep Learning [32]  
Ron Berger, zwolennik Deep Learningu, opisuje głębokie uczenie się jako 
połączenie zdobytej wiedzy i umiejętności wraz z opanowaniem umiejętności 
komunikacyjnych i umiejętnością współpracy, która skutecznie pomoże uczniom 
zarządzać ich życiem w szkolnictwie wyższym i nie tylko. [33 ] Głębokie uczenie 
się to podejście, które podkreśla znaczenie umiejętności poznawczych ucznia - 
umiejętności analizowania, ujednolicania, rozwiązywania problemów i myślenia 
metapoznawczego - w budowaniu trwałej wiedzy i poprawie nastawienia ucznia 
do nauki. Takie podejście zachęca ucznia do syntetyzowania nowych pomysłów 
ze starą wiedzą i krytycznego myślenia, wykorzystywania nowozintegrowanej idei 
w rozwiązywaniu problemów, gdy jest narażony na nowe wyzwania i nieznane 
okoliczności. Ten proces nauki „wywiera trwały, znaczący i pozytywny wpływ na 
sposób, w jaki uczniowie zachowują się, myślą lub czują” [34]. 
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Nauka konstruktywistyczna  
„Sześć skutecznych strategii pogłębionej nauki w Twojej klasie” zaproponowane 
przez dr Monicę R. Martinez ma na celu zainspirowanie uczniów do troski o siebie 
nawzajem w celu zbudowania między nimi więzi. Opowiada się ona za potrzebą 
pomocy uczniom w tworzeniu kontekstu, pozwalając im zobaczyć wzajemne 
powiązania pojęć i łącząc je z tematami społecznymi i ludzkimi. Oferowanie 
sensownej nauki poprzez umożliwienie uczniom zobaczenia tego, czego się uczą 
w kontekście rzeczywistego życia i zdobywanie wiedzy poza salami lekcyjnymi, 
otwiera uczniów na holistyczną naukę. Kluczem do głębszego uczenia się jest 
również uznanie indywidualnego daru każdego ucznia do personalizacji jego 
doświadczeń edukacyjnych. Wykorzystanie technologii jako narzędzia 
wspomagającego naukę nie powinno ograniczać naturalnego procesu uczenia 
się. [36] 
 
Nauka inspirowana Dewey  
Edukacja Dewey opiera się na uczeniu przez działanie. To, czego uczą się 
uczniowie, powinno doprowadzić ich do osiągnięcia wyników, które pozwolą im 
uznać naukę za przydatną i satysfakcjonującą. Edukacja, zdaniem Deweya, 
powinna przygotować uczniów do pełnego aktywnego udziału w kształtowaniu ich 
społeczeństwa. [35] Zwolennicy STEAM często odwoływali się do filozofii 
Deweya, aby zwiększyć znaczenie sztuki w edukacji STEM. Edukacja STEAM 
miała oferować bardziej holistyczne podejście do STEM, integrując istotny 
kreatywny i estetyczny wymiar uczenia się. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9, Deep Learning by M.R. Martinez, https://www.teachthought.com/t 
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Od STEM do STEAM 
 

Nauka - Technologia - Inżynieria - Sztuka - Matematyka  

autor: Trànsit Projectes 
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2.4. Od  S T E M  do S T E A M 
 
Dodanie A w akronimie umieszcza sztukę (Art) we właściwym miejscu w 
równaniu STEM. Zwolennicy STEAM często cytują Leonardo da Vinci, aby 
przekazać swoje przesłanie na temat nieuchronności STEAM dla bardziej 
autentycznej reformy edukacji: Sztuka w STEAM sprzyja kreatywnemu 
myśleniu i umiejętności projektowania w nauce oraz stosowaniu twardych 
dyscyplin (ścisłych i matematycznych), tym samym pokazując, że istnieje kilka 
sposobów spojrzenia na problem. Bardzo ważną wartością wpisaną w edukację 
STEAM jest swoboda kreatywności i piękno łączenia różnych rzeczy w celu 
stworzenia czegoś zarówno atrakcyjnego wizualnie, jak również działającego 
zgodnie z zamierzeniami.  W kontekście nauki przez doświadczenie, STEAM 
otwiera uczniów na proces samopoznania, umożliwiając im w ten sposób 
znajdowanie kreatywnych rozwiązań. Zwolennicy STEAM wciąż argumentują, 
że włączenie sztuk wyzwolonych może zakorzenić aspekt społeczny i etyczny 
w umysłach myśliciela. [37] 
 

Oto, jak STEAM określa się w bardziej zintegrowanym podejściu do nauki: 
 
Nauka  to analityczny sposób patrzenia na problemy, znajdowania rozwiązań 
zgodnych z   wewnętrznym/organicznym funkcjonowaniem poprzez 
eksperymentowanie lub szczegółowe badanie tematu. W STEAM nauka 
analizuje pytanie „Jak to działa?”   
Technologia  w edukacji STEAM ceni cyfrowy świat, w którym żyjemy, oraz 
istniejące   technologie zwiększające zrozumienie różnych dyscyplin. Zachęca 
do nauki języka komputerów, programowania, a nawet konstruowania robota, 
wykorzystywania technologii 3D do przedstawiania interakcji zwierząt na 
wolności, do tworzenia wizualnie artystycznych i poprawnych naukowo filmów. 

 
Inżynieria  jest obecna w każdym aspekcie naszego życia. Mamy takie 
dziedziny jak   inżynieria komputerowa, lądowa, chemiczna, mechaniczna, 
elektryczna, rolnicza, przemysłowa i tak dalej. W edukacji STEAM umiejętności 
inżynierskie są rozwijane poprzez różne praktyczne ćwiczenia, w których 
uczniowie mogą łączyć matematykę i nauki ścisłe w celu projektowania, 
tworzenia i przekształcania pomysłów w rzeczywistość przy użyciu różnych 
materiałów i narzędzi. Ta technika pozwala im odkryć, jak rzeczy działają, jak je 
zbudować lub naprawić. 
Sztuka  w projektach STEAM pokazuje, że istnieje kilka sposobów spojrzenia 
na problem. Pobudza uczniów do kreatywnego myślenia i stymuluje do łączenia 
metod artystycznych z bardziej technicznymi projektami, które na początku 
mogą wydawać się trudne, ale stają się motywujące, gdy łączą pomysły z 
szeregiem rozwiązań i perspektyw. To jest klucz, który może wprowadzić młode 
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umysły do artystycznych innowacji, nowych sposobów projektowania w inżynierii 
i tym podobnych. Bardzo ważną wartością nadaną w edukacji STEAM jest 
swoboda kreatywności i piękno łączenia różnych rzeczy w celu stworzenia 
czegoś, co jest zarówno atrakcyjne wizualnie, jak również działa zgodnie z 
zamierzeniami.    
Matematyka  w nauczaniu STEAM pozwala na precyzyjne i efektywne sposoby 
rozwiązywania codziennych problemów oraz poszerza możliwości rozumowania 
uczniów. Studenci uczą się łączyć matematykę i sztukę, aby tworzyć piękne 
wizualizacje, rzeźby, instalacje artystyczne i wykorzystywać matematykę w 
kompendium różnych dziedzin; w końcu matematyka jest dyscypliną 
podstawową. 
W świecie przyrody sztuka zawsze współistniała z matematyką i fizyką. W świecie 
strukturalnym istota sztuki jest niepodważalna. Inżynieria i architektura bez projektu, 
technologia bez estetyki nie odniosłyby większego sukcesu. Poniższy cytat z 
artykułu w Guardianie jest przykładem roli sztuki w technologii: „ To   jest jednym 
z powodów, dla których produkty Apple są lubiane przez osoby zajmujące się 
sztuką i naukami humanistycznymi - wyglądają świetnie.   Innym powodem 
jest oczywiście to, że są cholernie łatwe w użyciu.   Ale to estetyczna 
oryginalność Apple zmieniła sposób, w jaki żyjemy we współczesnym świecie 
”. [38] Edukacja STEAM kultywuje umiejętności życiowe, takie jak komunikacja,  
współpraca, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów . W gruncie rzeczy te 
umiejętności przygotują dzieci na przyszłość, której nie możemy dziś przewidzieć. 
[39] Rola technologii we wzmacnianiu ludzkich możliwości całkowicie zmieniła 
nasze życie. Ponieważ młode pokolenie jest przystosowane do pracy z gadżetami 
technicznymi, wykorzystanie technologii w edukacji stało się koniecznością. W 
wielu szkołach preferujących edukację STEAM, korzystanie z technologii cyfrowej 
jest wplecione w programy nauczania. Zaawansowane technologie dostosowane 
do celów nauczania i potrzeb uczniów są wykorzystywane w podejściu do 
zintegrowanej edukacji STEAM, przygotowującej uczniów do bycia 
odpowiedzialnymi obywatelami cyfrowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10, Dziecko z iPadem, Canva 
darmowe zdjęcie 
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Do chwili obecnej przejście edukacji STEM do STEAM jest nadal zawzięcie 
dyskutowane. W projektowaniu permakultury wymagane są wszystkie 
dyscypliny STEAM. Technologia odegrała kluczową rolę w ułatwieniu procesu 
projektowania przy użyciu specjalnie skonfigurowanych narzędzi cyfrowych. 
Kiedy myślenie permakulturowe jest wplecione w edukację STEAM, nauka 
ucznia może być transformacyjna. 
 
Projekt ten nosi nazwę LivingSTEM  i ma na celu trafne opisanie organicznego 
procesu uczenia się i przedstawienie, w jaki sposób permakultura, jako żywa 
nauka, może pomóc w stworzeniu środowiska dla świadomej i sumiennej nauki. 
Popieramy ideę, że edukacja STEAM jest bardziej holistycznym podejściem do 
teraźniejszego przygotowania uczniów na niepewną przyszłość. 
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Edukacja pozaformalna i nieformalna 
 
 

3.1. Kontekst 
 
Edukacja STEM została początkowo wprowadzona do tradycyjnych lub 
formalnych struktur edukacyjnych w drodze reform wraz z wprowadzeniem 
programów nauczania STEM. Ostatecznym celem było stworzenie puli talentów 
kompetentnych w dziedzinie STEM, siły roboczej posiadającej umiejętności w 
zakresie STEM oraz zbudowanie społeczeństwa posiadającego wiedzę na 
temat STEM - aby zapewnić dobrobyt narodu w przewidywanym dwudziestym 
wieku, któremu przewodzi nauka i technologia. 
 
Reformy monolitycznej formalnej struktury edukacji wprowadzone w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat w celu dostosowania edukacji STEM wciąż nie 
spełniają europejskich celów, aby przyciągnąć więcej uczniów w dziedzinie 
STEM, zmniejszyć braki w kompetencjach STEM i zwiększyć zainteresowanie 
studentek. [40 ] Nadal dominuje luka kadrowa, a absolwenci kierunków STEM 
mają wyraźną trudność w osiągnięciu rzeczywistych niezbędnych umiejętności 
STEM i znalezieniu się w sektorach innych niż podstawowe. [41] Technologia 
cyfrowa, która zrewolucjonizowała sposoby pracy ludzi w różnych sektorach 
gospodarki, nadal doświadcza niezrównanych potrzeb siły roboczej. [42] 
 
Dowody empiryczne wskazują, że skuteczne wdrażanie edukacji STEM lub 
STEAM skłania się bardziej na korzyść technik nauczania występujących w 
edukacji pozaformalnej i nieformalnej. W polityce europejskiej uznano „potrzebę 
kreatywnego i innowacyjnego nauczania i uczenia się w ramach formalnej i 
nieformalnej edukacji przyrodniczej” [43]. Szkolenia mające na celu 
zaznajomienie nauczycieli i wychowawców z pozaformalnymi i nieformalnymi 
metodami nauki zachęcające do ich stosowania w klasie, przeszły od zaledwie 
rodzących się pomysłów do określonych podejść. 
 

Edukacja pozaformalna (NFE) odnosi się do edukacji, która odbywa się poza 
ustanowionymi instytucjami edukacyjnymi. W niektórych krajach NFE obejmuje 
edukację społeczną, dla dorosłych, edukację przez całe życie i edukację drugiej 
szansy, a także nauczanie domowe. [44] W NFE cele uczenia się są 
postrzegane z punktu widzenia ucznia, co sprawia, że nauka jest dla uczniów 
bardziej efektywna i atrakcyjna [45]. NFE oferuje praktyki i techniki uczenia się, 
które zwykle nie są uwzględnione w formalnym systemie edukacji. Szybkie 
spojrzenie na te techniki przypomni nam o wspólnym mianowniku edukacji 
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STEM, które zostały początkowo wprowadzone do tradycyjnych lub formalnych 
struktur edukacyjnych w drodze reform wraz z wprowadzeniem programów 
nauczania STEM. Ostatecznym celem było stworzenie puli talentów 
kompetentnych w dziedzinie STEM, siły roboczej posiadającej umiejętności w 
zakresie STEM oraz zbudowanie społeczeństwa posiadającego wiedzę na 
temat STEM - aby zapewnić dobrobyt narodu w przewidywanym dwudziestym 
wieku, któremu przewodzi nauka i technologia. 
 
Reformy monolitycznej formalnej struktury edukacji wprowadzone w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat w celu dostosowania edukacji STEM wciąż nie 
spełniają europejskich celów, aby przyciągnąć więcej uczniów w dziedzinie 
STEM, zmniejszyć braki w kompetencjach STEM i zwiększyć zainteresowanie 
studentek. [40 ] Nadal dominuje luka kadrowa, a absolwenci kierunków STEM 
mają wyraźną trudność w osiągnięciu rzeczywistych niezbędnych umiejętności 
STEM i znalezieniu się w sektorach innych niż podstawowe. [41] Technologia 
cyfrowa, która zrewolucjonizowała sposoby pracy ludzi w różnych sektorach 
gospodarki, nadal doświadcza niezrównanych potrzeb siły roboczej.[42] 
 
Dowody empiryczne wskazują, że skuteczne wdrażanie edukacji STEM lub 
STEAM skłania się bardziej na korzyść technik nauczania występujących w 
edukacji pozaformalnej i nieformalnej. W polityce europejskiej uznano „potrzebę 
kreatywnego i innowacyjnego nauczania i uczenia się w ramach formalnej i 
nieformalnej edukacji przyrodniczej” [43]. Szkolenia mające na celu 
zaznajomienie nauczycieli i wychowawców z pozaformalnymi i nieformalnymi 
metodami nauki zachęcające do ich stosowania w klasie, przeszły od zaledwie 
rodzących się pomysłów do określonych podejść. 
 
Edukacja pozaformalna (NFE) odnosi się do edukacji, która odbywa się poza 
ustanowionymi instytucjami edukacyjnymi. W niektórych krajach NFE obejmuje 
edukację społeczną, dla dorosłych, edukację przez całe życie i edukację drugiej 
szansy, a także nauczanie domowe. [44] W NFE cele uczenia się są 
postrzegane z punktu widzenia ucznia, co sprawia, że nauka jest dla uczniów 
bardziej efektywna i atrakcyjna [45]. NFE oferuje praktyki i techniki uczenia się, 
które zwykle nie są uwzględnione w formalnym systemie edukacji. Szybkie 
przyjrzenie się tym technikom przypomni nam o wspólnym mianowniku różnych 
teorii uczenia się, które pedagodzy podkreślają jako niezbędne do poprawy 
własnego doświadczenia edukacyjnego:  
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• Metoda oparta na 

projekcie/problemie  
• Nauka przez 

współpracę 
• Wzajemne 

nauczanie  
• Odwrócona klasa 
• Odgrywanie ról 
• Nauka przez 

działanie 
• Nauka przez 

współpracę 
• Gry zespołowe 
• Nauka na świeżym 

powietrzu
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Edukacja nieformalna jest natomiast utożsamiana z uczeniem się przez całe życie, 
w którym wiedza, umiejętności i postawa jednostki wywodzą się z jej / jego 
otoczenia - począwszy od jej / jego rodziny, społeczności, w której żyje i jej / jego 
miejsca pracy. Uznaje się, że codzienne doświadczenia jednostki, zabawa, media 
masowe i społecznościowe oraz inne potencjalne źródła informacji są częścią 
nieprzerwanego procesu nauki. [46] Obejmuje to zauwazanie, że dana osoba, na 
przykład bada tematy, które wywołują nasze zainteresowanie. Uczenie się 
nieformalne znajduje również swoją obecność zarówno w środowisku edukacji 
pozaformalnej, jak i formalnej, np. w przypadku korzystania z filmów, podcastów 
lub internetu, dyskusji studenckiej, korzystania przez uczniów z ich biografii i 
samodzielnej nauki w celu ukończenia projektu, uczenia się opartego na pracy lub 
praktyki praktyczne, w których nauka odbywa się poza salą lekcyjną / wykładową. 
[47] 
 
Na podstawie własnego doświadczenia możemy sporządzić własną ocenę 
wartości edukacji pozaformalnej, a także głębokich doświadczeń związanych z 
uczeniem się, jakie uzyskujemy dzięki edukacji nieformalnej. Zwiększenie zalet 
zarówno pozaformalnych, jak i nieformalnych podejść do nauki zwiększyło 
zainteresowanie tymi podejściami ze wszystkich sektorów, traktując je jako 
dodatkowe metody do przyspieszenia postępów w edukacji STEM. 
 
 
3.2. Zalety technik pozaformalnych i nieformalnych w edukacji 
STE(A)M 

 
Jak ustalono wcześniej, UE zaczęła zwiększać wsparcie dla edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej, nie tylko poprzez uznanie rosnącego znaczenia ich 
roli w ogólnych potrzebach edukacyjnych danej osoby, ale także poprzez 
popieranie stosowania ich technik nauczania w edukacji konwencjonalnej lub 
formalnej. Oto niektóre cechy NFE, które sprawiają, że jest on praktyczny i często 
bardziej motywujący niż konwencjonalne i raczej przestarzałe podejścia w edukacji 
formalnej lub ogólnodostępnej [48]: 
• Elastyczność i podatność w celu utrzymania zainteresowania ucznia. 
• Praktyczne wykorzystanie wiedzy ucznia również przyczynia się do motywacji, 

która, miejmy nadzieję, rozwiąże wyzwania związane z przyciąganiem 
większej liczby uczniów STEM. Edukacja pozaformalna koncentruje się na 
uczniu. Czy to w edukacji, czy w innych sytuacjach życiowych, kiedy bierze się 
pod uwagę potrzeby i zainteresowanie osoby, własna wola i motywacja w 
naturalny sposób przynoszą korzystne rezultaty. 
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• Nie ma karzącego i opartego na autorytecie stylu tradycyjnej edukacji, który daje 
formalnej edukacji mniej przyjemne środowisko. Oceny mają tam charakter 
karny, posłuszny i jednokierunkowy, co nie stymuluje uczniów. [49] 

• Wśród różnych dyscyplin uczenia się, które okazały się skuteczne w nauczaniu 
STEM, wspólna jest rola nauczyciela z preferowanym podziałem autorytetu. 
Zarówno edukacja pozaformalna, jak i nieformalna oparte są na środowisku i 
związane ze społecznością. Po zastosowaniu edukacji STE(A)M osiąga się 
sensowne i całościowe nauczanie. 

• Edukacja formalna lub ogólnodostępna stosuje program nauczania, często 
ujednolicony, a postępy uczniów są mierzone za pomocą standardowych 
testów. Wielu twierdzi, że zachęca to do rutynowego zapamiętywania, które nie 
daje jednak trwałego efektu. W raporcie Education Europe wydanym przez 
Scientix STEM Practices zauważono, że chociaż większość nauczycieli 
wyrażała otwartość na edukację STEM, to długotrwałość przyjętych standardów 
i wymaganych testów dominujących w tradycyjnym systemie stanowi 
przeszkodę w przejściu do programu nauczania STEM. [50] 
 

 
Rys. 11, Dzieci  

uczące się w plenerze, fot. dzięki uprzejmości Cochon des Bois 
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3.3. Edukacja nieformalna i STEM 
 
Uznając kluczowy wkład edukacji nieformalnej w doświadczenia edukacyjne 
danej osoby, możliwości wpajania STEM poza szkołą cieszą się dużym 
zainteresowaniem decydentów, ministerstw edukacji, nauczycieli, przemysłu i 
innych sektorów. Poniżej znajdują się tylko niektóre obszary, które zostały 
wykorzystane do uzupełnienia uczenia się STEM poprzez komunikację 
wiadomościami STEM w życiu uczniów w celu rozszerzenia nauki poza szkołę: 
wystawy, konkursy, spektakle, muzea, świetlice, przestrzenie twórcze, 
biblioteki, parki, centra nauki, ośrodki kultury, ogrody botaniczne, ogrody 
zoologiczne itp. [51] 
 

Nauczanie STEM w szkołach dostosowuje edukację nieformalną poprzez 
naukę opartą na dyskusjach, wykorzystanie raportów telewizyjnych, filmów i 
podcastów, wycieczek terenowych, ogrodnictwa i całej gamy innych działań. 
Eksperymenty pokazują, że nauka nieformalna jest bogata pod względem 
społeczno-emocjonalnym i oferuje podstawowe doświadczenie intelektualne z 
STEM. Obserwuje się również, że uczniowie są w stanie zaobserwować 
wyraźne powiązania między różnymi środowiskami, a ich zainteresowania 
rozszerzają się. [52] Próby zmierzenia wyników i faktycznego zwiększenia 
możliwości edukacji nieformalnej napotykają wyzwania wynikające z 
tymczasowego i kumulatywnego charakteru tej formy nauki. W debacie na 
temat ich skuteczności wspomina się znaczenie faktu, że niektóre efekty nauki 
nie pasują lub nie mają pasować do wąskich miar wiedzy i umiejętności, 
ponieważ obejmują zainteresowanie, stopniowe zaangażowanie i budowanie 
tożsamości jednostki. [53] 
 
 
3.4. Nowe metodologie w edukacji pozaformalnej i nieformalnej 
 
Aby rozszerzyć środowisko uczenia się poprzez NFE i wspierać spersonalizowane 
uczenie się, ministerstwa edukacji UE przeważnie podążały ścieżką 
konstruktywistycznego modelu pedagogicznego wraz z technologiami ICT. [54] W 
niektórych krajach europejskich młodzi uczniowie otrzymują własne tablety do 
nauki wspomaganej technologią. Podejmowane są również próby wykorzystania 
rozszerzonej rzeczywistości z wykorzystaniem gier i świata wirtualnego, aby 
rozszerzyć naukę poprzez nieformalną edukację, co sprawia, że firmy zajmujące 
się technologią są zajęte opracowywaniem ekscytujących gier STEM, aby spełnić 
ten cel. Oto metody uczenia się / nauczania cieszące się zainteresowaniem i 
powszechnym stosowaniem: 
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Nauka szczeblowa  
To podejście instruktażowe jest ukierunkowane na uczestnika i zwykle 
wspomaga bardziej efektywną naukę niż nauczanie skoncentrowane na 
nauczycielu. Wprowadzane są pojęcia i umiejętności, na podstawie których 
nauka wspierana jest modelowaniem zadania, udzielaniem porad i / lub 
zapewnianiem mentoringu. Ten proces uczenia się promuje głębszy poziom 
nauki.  
Nauka rówieśnicza i mentoring  
Mentorzy rówieśniczy są wybierani głównie ze względu na ich wrażliwość, 
pewność siebie, umiejętności społeczne i niezawodność. Zapewniają 
indywidualną pomoc i wsparcie zespołowe. Mentor rówieśniczy może podrzucić 
podopiecznym nowe pomysły (na podstawie ich doświadczenia) i wypchnąć ich 
poza granice komfortu. Innowacje technologiczne wspierają proces uczenia się. 
Nauka pracy zespołowej  
Praca zespołowa opiera się na zbiorowej inteligencji, gdzie co dwie głowy to nie 
jedna. Praca zespołowa sprzyja kreatywności i nauce. Połączenie unikalnych 
perspektyw każdego członka zespołu tworzy bardziej efektywne rozwiązania 
sprzedażowe i wspomaga wzajemne uzupełnianie się mocnych stron. 
Budowanie zaufania opiera się na ochronie zespołu przed upadkiem i bez 
zespołu nie może odnieść sukcesu w przydzielonych projektach. Uczy także 
umiejętności rozwiązywania konfliktów. Promuje szersze poczucie szacunku 
dla ich wkładu. Zachęca do zdrowego podejmowania ryzyka.  
Tworzenie konceptu / Myślenie projektowe / prototypowanie  
Chodzi o myślenie projektowe - podejmowanie procesu krok po kroku podczas 
tworzenia projektów, modeli, prototypów. Zadawanie pytań i wizualizowanie 
wyników, przewidywanie i myślenie o nich w sposób usprawniający projekt. 
 
Pozaformalne i nieformalne techniki nauczania są skutecznie wykorzystywane 
w permakulturze, ze względu na Kurs Projektowania permakultury prowadzany 
w środowisku nieformalnym, w ramach opartej na aplikacji i elastyczej struktury 
nauczania. Gdy ktoś zagłębia się w naukę o permakulturze, oczywiste stają się 
dowody wysoko ocenianych metodologii nauczania w NFE, jak wspomniano 
powyżej. Na przykład metoda szczeblowa jest naturalnym procesem w 
projektowaniu permakultury. Praca zespołowa i uczenie się od siebie nawzajem 
również są integralną częścią permakultury, o czym świadczy obecność 
otwartych źródeł w sieci WWW oraz otwarta wymiana informacji i wsparcie ze 
strony globalnej społeczności permakulturystów. 
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Permakultura w 

 

pedagogice STEM 
 
 

Générations.Bio - Belgia i Polish Farm Advisory 
- Polska 

 

4. Permakultura w pedagogice STEM 
 
Projektowanie permakultury odniosło sukces w dziedzinach poza krajobrazem, 
rolnictwem i ogrodami. Udowodniło swoją przydatność w projektowaniu budynków, wsi 
oraz miast, systemach energetycznych i kanalizacyjnych, a także w niewidocznych 
strukturach, takich jak przedsiębiorstwa, procesy decyzyjne lub projektowanie 
programów nauczania. W dziedzinie edukacji permakultura nie wspiera jednej teorii 
uczenia się, ale może wspierać i dobrze współpracować z jedną lub wieloma z nich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.12, Nauka krajobrazowa i umacnianie dzieci, 
 
https://hilltownfamilies.wordpress.com/2015/05/11 

 
 
W tym rozdziale przedstawimy kilka narzędzi związanych z permakulturą, które mogą 
być przydatne dla nauczycieli STEM. Ten podręcznik nie jest kursem wprowadzającym 
do projektowania permakultury ani nowym programem nauczania. Naszym celem jest 
zapewnienie podstaw koncepcyjnych w stosowaniu permakultury w edukacji STEM 
poprzez: 
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• Przedstawienie koncepcji permakultury i jej znaczenia w holistycznym uczeniu się, 
przedstawienie przeglądu jej zasad, technik i strategii oraz kilka pomysłów na to, 
jak można je zastosować w programie nauczania STEM, 

• Podkreślenie samoumacniającego się, opartego na współpracy i rozwiązaniach 
charakteru myślenia permakultury, przy jednoczesnym pozostawieniu decyzyjności 
użytkownikowi, jak i kiedy zastosować zasady permakultury, ponieważ różnorodność 
interpretacji jest zawsze preferowana nad standaryzacją. 

 
 

4.1. Permakultura - nauka łączona 
 
Permakultura stosuje metodologię z szerokiego zakresu dziedzin, technik i strategii 
powiązanych ze sobą w celu dostosowania do etyki i zasad, które przestrzega. 
Większość z tych technik i metodologii nie dotyczy wyłącznie permakultury. [55] 
Podstawowe zasady i praktyki permakultury są głęboko inspirowane rdzenną wiedzą z 
całego świata. Dyscyplina permakultury również z powodzeniem wykorzystuje 
harmonijne połączenie rodzimej i nowoczesnej nauki kwantowej z nową, zrównoważoną 
technologią. [56] 
 
Jako system projektowy, permakultura próbuje zintegrować naturalne, sfabrykowane, 
przestrzenne, czasowe, społeczne i etyczne części lub komponenty w celu uzyskania 
funkcjonalnej całości. Integracja nie koncentruje się na samych elementach, ale na 
relacjach między nimi i na tym, jak działają, aby sobie nawzajem pomagać. To w układzie 
elementów projekt znajdzie swój byt i przeznaczenie, i to przyjęcie obiektu decyduje o 
kierunku, w jakim projekt podąży. Jest to zgodne z teorią Arystotelesa, że „całość jest 
większa niż suma jej części”. Koncepcja modelowania z natury nadaje permakulturze 
uniwersalność. Jego podejście do projektowania, które łączy w sobie dostosowane, 
zapożyczone i niepowtarzalne pomysły, nie tylko sprawia, że jest otwarte i elastyczne, 
ale także intuicyjne i łatwo dostępne. 
 

4.2. Zaprojektowany według naturalnej inspiracji 
 
W projektowaniu permakultury natura jest zarówno wzorem, jak i źródłem mądrości. 
Podstawową zasadę, która spaja świat przyrody, można nauczyć się bezpośrednio 
poprzez wnikliwą obserwację. Wiedzę, którą uczniowie zdobywają z podręczników, 
badań internetowych lub ekspertyz przekazanych przez nauczyciela, można zamiast 
tego czerpać z samej natury. Wybitny profesor i ekolog, David Orr podkreśla znaczenie 
środowiska naturalnego jako elementu edukacji. Jednocześnie lekarz Bruce Bekkar 
sugeruje, że zaangażowanie w naturę może przywrócić bardziej holistyczną integrację 
funkcji mózgu [57]. Permakultura w nauce STEM będzie doskonałym ćwiczeniem do 
odnowienia kontaktu uczniów z otoczeniem. W projekcie permakultury wzmacniane są 
trzy naturalne zjawiska: wzajemne powiązania, wielofunkcyjność każdego komponentu 
oraz symbioza naturalnego ekosystemu. 
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Wzajemne, wszechobecne powiązanie    charakteryzujące naturę, jest źródłem 
jej siły. Namacalnym przykładem ilustrującym to jest dowolny pleciony przedmiot 
- pleciony koszyk lub siatka. Jeśli jedno pasmo zostanie odcięte, połączenia 
pozostałych nadal będą utrzymywać sieć razem. To połączenie jest ewidentne w 
fizjologii człowieka. Funkcja jednego organu jest wzajemnie połączona z innymi, 
a ostatecznie ze wszystkimi częściami organizmu ludzkiego. To właśnie ta 
wzajemna więź sprawia, że ciało ludzkie jest wytrzymałe. Każdy element 
ekosystemu odgrywa znaczącą rolę. Z wyjątkiem niektórych ważnych narządów, 
takich jak serce, po usunięciu jednego organu system ludzki jest nadal w stanie 
funkcjonować. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13, pajęczyna, Free Canva Imaget 
 
 
 
 
Na przykład, gdy ktoś traci zmysł 
wzroku, inne zmysły, takie jak słuch, 
zastępują funkcje oczu, umożliwiając w 
ten sposób ciągłość   
funkcjonowania lub życia. Ze wzjemnie 
połączejnej perspektywy, tematy 
STEAM mogą zająć się czymś więcej niż 
tylko epistemologią, która je dzieli.  

Rys. 14, Ludzkie ciało, Canva Imaget 
 
 
Aby to zilustrować, weźmy pojęcie grawitacji. Jeśli temat dotyczący grawitacji zostanie 
przedstawiony młodym uczniom z anegdotą Newtona i spadającego jabłka, z większym 
prawdopodobieństwem wzbudzi zainteresowanie. Opowiadanie historii pomoże im 
łatwiej uchwycić, zarejestrować i zachować informacje. 
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Pojęcie grawitacji można następnie wzmocnić w takich tematach, jak historia, 
geografia, język, a nawet kontekst społeczno-kulturowy. Kiedy uczniowie są na 
poziomie umożliwiającym naukę grawitacji z poziomu nauk ścisłych, takich jak 
fizyka, znajomość przedmiotu ułatwi zrozumienie jego bardziej złożonej strony. 
Gdy zostaną wyjaśnione z punktu matematycznego, co prawdopodobnie wydarzy 
się w ich szkolnictwie wyższym, istniejące już warstwy informacji o grawitacji 
mogą ułatwić przyswajanie dalszej wiedzy, z bardziej krytycznym myśleniem, 
które rozwija się równolegle z doświadczeniem studenta. W permakulturze 
nazywa się to techniką piętrową. 

 
Ponadto, wiedzę o „grawitacji” można powiązać z zajęciami wychowania 
fizycznego, gdzie można analizować jej rzeczywisty wpływ. W projektach 
ogrodniczych i artystycznych rozumienie grawitacji można wyjaśnić nawet bardzo 
młodym uczniom na przykładzie przepływu wody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14, Hmm. Ciekawe ile ważę, Rys. 15, 
https://artfulparent.com/gravity 

 

strongcoffey.com 
 

-painting-a-steam-art-project-for-kids/ 
 

 
 
Zrozumienie i docenienie połączenia umożliwia powtórzenie koncepcji, ale z różnych 
perspektyw. To naturalne zjawisko wzajemnych powiązań nie tylko ułatwi 
interdyscyplinarne podejście do STEAM, ale może być również stosowane jako 
narzędzie analityczne w rozwijaniu projektów. Stosowanie uniwersalnych pojęć, takich 
jak te, które widzimy w naturze, wyzwala poczucie zażyłości będące nieodłącznym dla 
jednostki. Co więcej, analizując problemy z tego narzędzia myśleniowego, w naturalny 
sposób rozkłada się złożoność, dzięki czemu koncepcja jest nie tylko bardziej 
przyswajalna, ale także bardziej fascynująca. 
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Koncepcja wielofunkcyjności jest również zaczerpnięta z tego, co widzimy w 
naturze, gdzie nic nie posiada tylko jednej funkcji. Weźmy na przykład pokrzywę, tę 
niewinną roślinę, której unikamy ze względu na bolesne podrażnienia skóry. 
Niewiele wcześniej wiedzieliśmy, że pokrzywa jest bohaterem wielu owadów, w tym 
kolorowych motyli, które zdobią nasze ogrody. Pokrzywa zawiera mnóstwo 
korzystnych dla człowieka składników odżywczych. Dawno temu używano ją nawet 
do produkcji lnu. Utrwala azot, więc wzbogaca glebę. Jest to wskaźnik gleby - gdzie 
są pokrzywy, tam gleba jest bogata w fosforany i azot. Jest rośliną towarzyszącą 
pomidorom i brokułom. Wzmacnia inne zioła. Pokrzywa przyspiesza kompostowanie 
i dodaje mu składniki odżywcze. Kiedy zdamy sobie sprawę z wielofunkcyjności 
jednego elementu i zrozumiemy jego podtrzymującą rolę dla innych części systemu, 
wyzwaniem jest stworzenie projektu, w którym każda część będzie mogła pełnić 
wszystkie swoje funkcje. Kiedy to zostanie osiągnięte, natura wykona wiele pracy, 
ponieważ wzajemne powiązania są 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 16, Połączenia owadów,  
https://www.ktshepherdpermaculture.com 

 
 
zaawansowane. Kiedy natura przejmuje kontrolę w ogrodzie permakulturalnym, 
oznacza to mniej problemów i bujniejszy ogród. Koncepcja ta powinna skłonić uczniów 
do zastanowienia się nad możliwością, że to mogła być naturalna zasada 
wielofunkcyjności, która zainspirowała Steve'a Jobsa i jego zespół do zmiany naszego 
postrzegania telefonów - z urządzenia jednofunkcyjnego na urządzenie wielofunkcyjne, 
jakie znamy teraz. 
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W jaki sposób można wprowadzić narzędzie permakultury do klasy złożonej z około 
dwudziestu wyjątkowych uczniów? Oddani nauczyciele mogą już wewnętrznie 
uwzględniać użyteczność idei wielofunkcyjności w salach lekcyjnych. Docenianie 
wyjątkowości każdego ucznia ujawnia zbiór informacji o każdym z nich - ich 
wrodzonych darach, zainteresowaniach, potrzebach lub sile uczenia się, 
osobowościach, doświadczeniach itp. Takie ważne informacje są cennym 
narzędziem nie tylko ułatwiającym naukę, ale także wykorzystującym ich 
wielofunkcyjny aspekt do rozwijania ich zdolności naukowych. Niespokojny uczeń, 
któremu ciągle przypomina się o uspokojeniu, może w rzeczywistości być artystą lub 
maniakiem matematyki, którego proces myślenia wymaga ciągłego ruchu. Uczenie 
się i skupianie na ich wielofunkcyjnym potencjale odciągnie nauczyciela od 
niepotrzebnego i uprzedzonego etykietowania uczniów. Zamiast tego, kiedy 
zidentyfikujemy naturalne umiejętności i dary dziecka, będziemy mogli wykorzystać 
te informacje, aby pomóc mu w procesie uczenia się. Informacje te są najbardziej 
przydatne przy grupowaniu uczniów w projekty, w których komplementarność jest 
atutem. W projektowaniu permakultury dla krajobrazu, wielofunkcyjność jest 
uwzględniana przy określaniu względnej lokalizacji - przy czym właściwe 
rozmieszczenie elementów prowadzi do oszczędności energii i zasobów. Mówiąc 
banalnie, czy nauczyciele Stephena Hawkinga nie brali pod uwagę jego wielu 
wrodzonych zdolności jako ucznia? Gdyby skupili się tylko na jego upośledzeniu, czy 
możesz sobie wyobrazić, jak wielką stratą byłoby dla naukowego i ludzkiego 
rozumienia świata? 

 
Trzecia teoria inspirowana naturą mówi, że każda krytyczna funkcja jest 
obsługiwana przez wiele innych jednostek. W projektowaniu krajobrazu woda jest 
najbardziej istotnym elementem jako funkcja podtrzymująca życie. W miejskim 
projekcie permakultury należy wziąć pod uwagę główne źródła wody. Bez względu 
na to, jak piękny jest projekt, okolica bez wody oznacza katastrofę. Projektując 
ogród należało dokładnie przeanalizować źródła wody. Czy ogród jest blisko 
źródła wody? Czy jest wystarczająco dużo wody deszczowej? Jak możemy 
wychwytywać i przechowywać wodę deszczową? Odpowiedzi na wszystkie te 
pytania to elementy, które będą wspierać funkcje wody. 
 
W kontekście edukacji przyjmijmy wielofunkcyjną rolę wychowawcy, kultywatora 
uczenia się, motywatora, powiernika, stymulatora kreatywności, organizatora 
zajęć, cheerleadera, mediatora, doradcy itp. W dobrze funkcjonującym projekcie 
permakultury role te są wspierane przez bardzo zachęcającą organizację szkolną, 
pomocnych rodziców, troskliwą społeczność, wspierający rząd i dynamikę samych 
uczniów. 
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Rys. 17, Obserwowanie (multifunkcji) wierzby,  
https://www.ktshepherdpermaculture.com/free-to-use-permaculture-illustrations.html 

 
 
 
Jako punkt odniesienia dla praktycznej analizy w nauce STEM za pomocą 
rzeczywistych aplikacji, wsparcie między funkcjami można wyjaśnić na 
przykładzie programowania lub konstrukcji komputera. W przypadku uczniów 
na wyższych poziomach ten proces myślenia można również zastosować w 
matematyce - w formułowaniu równań; w różnych dziedzinach nauki - anatomia 
(ciało ludzkie), biologia (ekosystem lub zachowania mikroorganizmów), 
technologia - (projektowanie aplikacji lub programowania komputerowego), 
inżynieria (projektowanie urbanistyczne lub budowa czegokolwiek), w sztuce - 
historia / kultura (społeczno-kulturowa organizacja w społecznościach 
etycznych); ekonomii i wielu innych. W przypadku młodszych uczniów mogą oni 
analizować elementy w swoim gospodarstwie domowym lub klasie, określając 
funkcje (na przykład członków rodziny) i relacje między tymi funkcjami. 
Zastosowania są nieskończone ze względu na uniwersalność pomysłu. 
 
4.3. Etyka permakultury w edukacji STEAM  
A w STEAM jest tym, co łączy STEM z historycznymi, społecznymi, 
politycznymi, filozoficznymi i innymi aspektami danego problemu, aby uczniowie 
mogli dojść do wielu kreatywnych rozwiązań. Etyka permakultury, która jest 
centralnym elementem jej zasad projektowania, leży u podstaw 
odpowiedzialności uczniów. W niektórych szkołach stosujących techniki 
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permakultury, uczenie się zgodnie z tym etosem nie tylko sprzyja empatii 
uczniów, ale także zapewnia bardziej pozytywne spojrzenie na przyszłość. [58] 
 
 
Niezwykle ważne jest zachęcanie uczniów do myślenia w kategoriach 
algorytmów i innych konstrukcji matematycznych, holistyczna nauka musi 
przedstawiać ludzki i ekologiczny aspekt STEM, aby pielęgnować u uczniów 
głębokie poczucie odpowiedzialności i autentyczną wrażliwość na społeczno-
ekologiczne, kulturowe i pozostałe etapy rozwoju. Nie ma na celu zniechęcać 
ich do śmiałych poszukiwań naukowych i innowacyjnych, ale wyposażyć ich w 
holistyczny sposób projektowania przyszłości, w której chcieliby żyć. 

 
Pielęgnacja Ziemi:  

Dzielimy jedną planetę ze wszystkimi 
innymi żywymi istotami i naszym 
niepisanym przymierzem z Ziemią jest 
zapewnienie, że sposób, w jaki żyjemy 
i co robimy, gwarantuje jej regenerację 
i utrzymanie. Niech uczniowie będą 
świadomi, że częścią ich (naszej) misji 
jest naprawa, konserwacja i 
regeneracja planety. [59] 
 

Opieka nad ludźmi:  
Kochać i szanować siebie 
nawzajem to podstawa etyki 
człowieka. Troska o ludzi oznacza 
akceptację i naukę z bogactwa 
naszych różnic oraz uznanie 
naszych wzajemnych powiązań 
jako jednej globalnej społeczności 
ludzkiej. Wszyscy mamy te same 
podstawowe prawa człowieka - 
prawo do pożywienia, zdrowia, 
schronienia i dobrobytu, takiego jak 
edukacja. Przypominanie uczniom, 
że szukanie i zapewnianie pokoju 
jest ich (naszym) przymierzem. 
Żyjąc w czasach, gdy klasy stały się 
bardziej zróżnicowane niż 
kiedykolwiek - pod względem 
społeczno-kulturowym, 
ekonomicznym, politycznym lub ze 
względu na różnorodność potrzeb 
edukacyjnych, pojęcie 

inkluzywności powinno być 
traktowane jako część naszego 
przymierza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc.17, Etyka permakultury, 
https://medium.com/ 

 
 
 

Troska o przyszłość/ 
sprawiedliwy podział: 

Kiedy prowadzimy nasze życie 
odpowiedzialnie, zdajemy sobie 
sprawę, że wszystkie żywe istoty, w 
tym przyszłe pokolenia, mają tę 
samą nieodłączną wartość i prawo 
do szczęśliwego, zdrowego życia. 
Należy przypomnieć uczniom, że 
generowanie dostatku oznacza 
również hojne i równe dzielenie się 
zasobami Ziemi ze wszystkimi 
istotami. Troska o Ziemię i ludzi 
powinny przełożyć się na 
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zrównoważony rozwój, który 
zagwarantuje przyszłość kolejnym 
pokoleniom.  
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4.4. Cztery zasady permakultury według Mollisona 
 
w nauce STEAM 
 
Piękno permakultury polega na tym, że wymaga aktywnego uczenia się. Poprzez różne 
zestawy zasad, które oferuje, nauczyciel może kultywować metodologiczną analizę 
problemów, aby pomóc uczniom w znalezieniu wielu rozwiązań. Nauczyciel może 
przedstawić podstawowe zasady permakultury młodszym uczniom poprzez zajęcia w 
klasie lub na podstawie projektów. Bardziej skomplikowany proces projektowania 
można stosować wobec uczniów, którzy są już na wyższych poziomach. W obu 
przypadkach można zastosować podejście wielodyscyplinarne.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 13, Nauka permakultury dla dzieci, 
 

dzięki uprzejmości Cochon des Bois 
 
 
W rozdziale 1 dwanaście zasad permakultury zgromadzonych przez jej 
współzałożyciela, Davida Holmgrena, zostało zaprezentowanych bez wyjaśnienia i bez 
przykładów. Ma to na celu uniknięcie ograniczania interpretacji i tłumaczeń ze strony 
użytkownika. Same zasady mogą być stosowane w wielu kontekstach przedmiotów 
STEAM. W tym rozdziale wykorzystamy cztery zasady permakultury wprowadzone 
przez Billa Mollisona, aby zaoferować pewne ramy koncepcyjne w ich zastosowaniach. 

 
Zasada 1: Problem jest rozwiązaniem.  
Metodologia permakultury jest oparta na rozwiązaniach. Permakulturyści są stale 
szkoleni, aby analizować problem, a następnie są wzywani do przekształcenia tego 
problemu w rozwiązanie. Podejście w nauce oparte na rozwiązaniach jest połączone z 
wykonywaniem rzeczywistych zadań w celu osiągnięcia wyników w czasie 
rzeczywistym. Namacalne rezultaty projektu wzmacniają zaufanie do zdobytych 
umiejętności. W rezultacie sprawia to, że uczniowie czują się wzmocnieni, ponieważ 
uczą się i praktykują bycie częścią rozwiązań. 
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Umacniająca strona myślenia permakulturowego może zaoferować uczniowi inne 
spojrzenie na problemy społeczno-ekologiczne lub społeczno-kulturowe, takie jak 
zmiana klimatu, kwestie imigracji, problemy rasowe, niedobory żywności itp. 
 
Nauczyciele mają świadomość, że uczniowie są mocno przywiązani do mediów 
społecznościowych. Media społecznościowe są częścią świadomego lub 
nieświadomego doświadczenia nauki przez całe życie dziecka lub ucznia. Kampanie 
uświadamiające naturalnie i konsekwentnie wykorzystują je, aby dotrzeć do szerszej 
publiczności. Mimo to, trzeba przyznać, że bycie bombardowanym przez serię 
wyniszczających wiadomości często ma negatywne skutki. Mogą one wywołać 
zaprzeczenie i uniknięcie problemu lub poczucie bezradności. To właśnie sprawia, że 
młodzi ludzie w obliczu poważnych problemów społecznych zwracają uwagę gdzie 
indziej. Myślenie permakulturowe koncentruje się na odpowiedzialności za siebie a 
także daje ludziom siłę do poszukiwania i realizacji rozwiązań. „Zacznij od małych 
rzeczy, rób to, co potrafisz , a osiągniesz zbiorową zmianę”, to powszechne motto 
permakultury. Ponieważ piśmienność STE(A)M zapewnia im niezbędną wiedzę, 
permakultura zaszczepi w nich bardziej pozytywne i etyczne postawy. To połączenie 
tych dwóch rzeczy przygotuje uczniów do bycia czynnikami zmian w 
nieprzewidywalnej przyszłości opartej na technologii. 
 
Przykład: problemy z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi  
Weźmy na przykład wpływ tworzyw sztucznych na życie morskie lub utrzymujący się 
problem plastikowych śmieci wielkości wysp niszczących przyrodę i ekosystem 
morski. Do świadomości ekologicznej można podejść konstruktywnie poprzez tematy 
STEAM. Połączenie dyscyplin wspieranych przez zasady permakultury powinno 
przeszkolić studentów w znajdowaniu potencjalnych rozwiązań. Konkretne podejście: 
dla młodszych uczniów dyskusja na temat ich ulubionych cukierków lub słodyczy oraz 
sposobu ich pakowania lub samego opakowania. Otwarta dyskusja o tym, jakie 
rozwiązania mogą indywidualnie przyczynić się do rozwiązania problemu. 
 

 
 

Rys. 14, Zanieczyszczenie plastikiem, Darmowe zdjęcie Canva 
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Wycieczka po supermarkecie i sklepie ekologicznym z nauczycielem lub 
rodzicami otworzy ich oczy zarówno na realia problemów, jak i na dostępne 
rozwiązania. Wykorzystanie STEAM będzie miało zastosowanie do obliczania 
(matematyki) i porównywania (analizy) wysiłków podejmowanych w celu 
zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych w opakowaniach między supermarketami 
a sklepami ekologicznymi. Lekcja nauk ścisłych może przybliżyć właściwości 
tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu - to, że tworzywa sztuczne 
można wytwarzać z kukurydzy, przywołuje aspekt technologiczny. Projekty 
artystyczne można łączyć z działaniami społecznymi, takimi jak zbieranie plastiku 
z ulicy (jeśli jest to problem w kraju lub okolicy, w której mieszkają). Następnie 
mogą stanąć przed wyzwaniem ponownego wykorzystania i recyklingu tworzyw 
sztucznych, wykorzystując je do projektów artystycznych, np. plastikowe butelki 
wypełnione plastikiem użyte do konstruowania lub stworzenia płotu wokół ogrodu. 
Wycieczka do firm zajmujących się recyklingiem plastiku również może być 
źródłem wiedzy z pierwszej ręki. Mimo ogromu problemu uczniowie mogą 
skierować swoje myślenie w stronę małych, ale konsekwentnych wysiłków i 
konkretnych działań. Przedstawiając im istniejące odpowiedzi i wysiłki innych w 
celu rozwiązania tego problemu, obłok desperacji zostanie zastąpiony 
wzmocnioną postawą. 
 
Zasada 2:  Pracuj z naturą a nie przeciwko niej. 
Kiedy pracujemy z naturą, zawsze daje nam więcej niż możemy prosić. Dla kogoś, 
kto uprawia ogród, jest to łatwiejsze do zrozumienia, ponieważ widzimy, jak 
maleńkie nasionko może wyrosnąć na roślinę, która wydaje wystarczająco dużo 
plonów, aby wyżywić dom. Praca z naturą równa się pierwszej etyce permakultury 
- opiece nad ziemią. Możemy wymyślić długą listę tego, co to oznacza, ale 
najlepszym ćwiczeniem z uczniami będzie dyskusja w klasie na temat ich 
indywidualnej interpretacji tego stwierdzenia. Techniki nauki pozaformalnej, takie 
jak wycieczki terenowe w przyrodzie lub dziczy, przybliżą uczniom znaczenie tego 
powiedzenia. Spacery na łonie natury, kąpiele leśne przepisywane przez lekarzy 
w Japonii, wizyty w parkach, gry na świeżym powietrzu to tylko niektóre z miejsc, 
w których można zastosować plan zajęć STEAM zawarty w grywalizacji. W 
matematyce - wzorce w naturze to „matemagia” dla młodych umysłów. Połącz 
wizytę w lesie z odkrywaniem fraktali, ciągu Fibonacciego i złotego podziału. 
Przykłady aktywności można znaleźć w sekcji poświęconej grywalizacji w 
niniejszej instrukcji. Nauka STEM w kontekście przyrody może polegać na pracy 
z ziemią, uprawie roślin, zrozumieniu mikroorganizmów i pierwiastków 
chemicznych w ogrodnictwie. To podejście do nauki ma trwalszy wpływ niż 
biologia wyuczona z podręczników lub zapamiętywanie liczb atomowych azotu i 
fosforanu (które odkryją w ogrodnictwie) z Tablicy Mendelejewa.   
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Rys. 17, Sadzenie drzew na podwórku autora 
 
 

Szereg możliwych projektów permakultury może być dodatkiem do lekcji STEAM. Jeśli 
spojrzeć na projekty z kontekstu bieżących wydarzeń, nauczyciel może pomóc uczniom 
pogodzić się z katastrofalnymi wiadomościami, takimi jak wylesianie i spalenie Amazonii 
lub czyny człowieka będące dokładnym przeciwieństwem pracy z naturą. Naukowy punkt 
widzenia tego, choć złożony, może być uproszczony (CO2, wpływ lasów deszczowych 
na globalne ocieplenie itp.) Faktyczne sadzenie drzew będzie działaniem ożywiającym i 
wzmacniającym, a spacer po lesie może również uzupełniać naukę. Część 
matematyczno-przyrodnicza może doprowadzić uczniów do analizy liczb i danych 
liczbowych: -jak bardzo emisja gazów cieplarnianych jest redukowana przy korzystaniu 
z transportu publicznego zamiast prywatnego lub wpływ wspólnych przejazdów, 
chodzenia lub jazdy na rowerze. Temat można uprościć młodszym uczniom, prosząc ich 
na przykład o porównanie liczby pasażerów w samochodzie i w autobusie lub pociągu. 
 
W rozdziale poświęconym grywalizacji zaproponowano kilka gier, które można 
wykorzystać do zrozumienia globalnych problemów w przyjaznych warunkach. Jedna z 
gier „Sieć różnorodności biologicznej” to doskonały sposób na rozwiązanie problemu 
wylesiania Amazonii, dzięki czemu uczniowie zrozumieją, w jaki sposób i dlaczego 
rozwiązania są bliżej, niż mogą sobie wyobrazić. Zrozumienie, że mają rzeczywisty 
wpływa na zmiany, nawet jeśli uczniowie mają niewielkie wyobrażenie o odległych 
miejscach lub nie mają go wcale, zmieni strach lub bezradność w bardziej pełne nadziei 
i świadome nastawienie. 
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Zasada 3:  Wprowadź najmniejszą zmianę, aby uzyskać najlepszy 
możliwy efekt.  
To kolejna wzmacniająca zasada w permakulturze. Jest to stara i mądra 
koncepcja zaczynania od czegoś małego. Wpływa to nie tylko na tempo uczenia 
się, ale także popycha do przyjęcia dostępnych rozwiązań. Ucząc się o 
odżywianiu lub kaloriach z perspektywy nauk fizycznych, jest to dobry sposób, aby 
zająć się tematem zdrowych nawyków żywieniowych, żywnościokilometrów i 
ponownego pakowania żywności. Koncepcja jedzenia lokalnie lub wspierania 
lokalnego ekologicznego rolnictwa to niewielka możliwa do wykonania zmiana, a 
nawet lepsza, sadzenie ulubionych warzyw lub owoców bez dużźego wysiłku 
zredukuje dystans, który pożywienie musiałoby pokonać. (Zobacz stronę 
poświęconą Grywalizacji) w niniejszym podręczniku. Permakultura zaczyna się na 
małą skalę, zachęcając uczniów do podejmowania niewielkich działań, które są 
wykonalne, ale z namacalnymi rozwiązaniami. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 18, Dokonanie najmniejszej możliwej zmiany, 

Źródło:  Kanał YouTube Puzzle Raja 
 
 
Zasada 4:  Wydajność systemu jest teoretycznie nieograniczona.  
Praktycznym celem permakultury jest tworzenie projektów, które samoregulują 
się, tak jak naturalne ekosystemy. Kiedy uczniowie widzą hojność natury w 
prywatnym lub szkolnym ogrodzie stworzonym przez nich samych, lub 
odwiedzając farmę ekologiczną czy permakulturową, docenienie powyższej 
zasady sprawdzi się. Lekcje STEAM dla uczniów w niższych klasach można 
zintegrować poprzez naukę roślin towarzyszących. Można się tutaj nauczyć 
koncepcji symbiozy w biologii, a lekcję o ofiarach i drapieżnikach można również 
przeprowadzić w ramach projektu ogrodowego. Technologię można wykorzystać 
w aplikacjach identyfikujących rośliny, owady lub ptaki. Matematyka mierzy 
nakłady w ogrodnictwie, takie jak spędzone godziny, poniesione koszty. 
Porównanie kosztu z wydajnością będzie dobrym zadaniem matematycznym. 
Nauki humanistyczne w sztuce zawsze mogą przypomnieć uczniowi o 
rozważeniu istoty zysków, które nie są mierzone liczbami, ale radością ze 
wspólnej pracy, wpływem ogrodu na środowisko i sadzeniem drzew w celu 
złagodzenia zmian klimatycznych. 
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4.5. Podstawowe parametry w projektowaniu permakultury 
 
Projektowanie permakultury to podejście oparte na wielu rozwiązaniach. Poniższe 
podstawowe koncepcje robocze oferują wskazówki w projektowaniu 
permakultury, które można wykorzystać podczas nauki problematynych, 
zagadkowych zagadnień STEAM. Jako podstawę dyskusji grupowych wskazano 
kilka punktów do refleksji z różnych dziedzin. Należy zachęcać uczniów do 
opracowywania różnych, obiektywnych tłumaczeń tych pojęć roboczych. W 
myśleniu permakulturowym stymuluje się połączenie różnych perspektyw, 
ponieważ prowadzi to do bardziej globalnego spojrzenia. 
 

1) Chaos i zaburzenia pojawiają się, gdy zasoby są dodawane ponad 
wydolność systemu w ramach ich produktywnego wykorzystania. 
Rolnictwo: nadmierne stosowanie pestycydów. Chaos/zaburzenie: 
zanieczyszczenie powietrza, wody i żywności   ma katastrofalny wpływ na 
człowieka. Zmniejszanie się zdrowotności gleby prowadzi do słabszych plonów i 
ostatecznie do niedoboru żywności, jak ostrzega Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. 
Dieta: Nadmierne lub nieświadome jedzenie prowadzi do otyłości. 
Chaos/zaburzenie: problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.  
Szkoła: zachowanie rozpieszczonego dziecka/ucznia: Chaos/zaburzenie: 
upośledzone umiejętności społeczne i inne.  Nadmiar pracy domowej dla uczniów. 
Chaos/zaburzenie: utrata zainteresowania, zmniejszona zdolność koncentracji i 
zmniejszona kreatywność. 
 
2) Zanieczyszczenie to nadmiar zasobu: 
Zanieczyszczenia to produkty nieużywane przez jakikolwiek element w systemie.  
Środowisko: tworzywa sztuczne niepodlegające recyklingowi, zbyt wiele 
samochodów. Żywność: tony przeterminowanych produktów wyrzucane przez 
supermarkety. 
Szkoła: nadmiar nauki na pamięć pozwala tylko na tymczasowe przechowywanie 
zdobytej wiedzy, która ostatecznie zostaje zapomniana, gdy nie jest używana 
przez ucznia 
 

3) Różnorodność nie polega na zestawianiu różnych elementów w systemie, 
ale na liczbie użytecznych połączeń między tymi elementami 
Farma/ogród: układanie jednego na drugim optymalizuje wykorzystanie 
przestrzeni, ale bez    wzięcia pod uwagę właściwości roślin towarzyszących i 
potrzeb roślin w ich rozmieszczaniu, mogą pojawić się szkodniki, problemy z 
przerostem i runem  
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Jedzenie: Nawet jedząc różnorodne potrawy, jeśli nie ma w nich kalorii, nie 
przyniosą korzyści dla zdrowia organizmu  
Szkoła: zróżnicowana klasa jest bogactwem, ale mogą pojawić się obawy, gdy 
nauczycielowi nie uda się stworzyć pożytecznych relacji i wsparcia między 
uczniami. Należy bardziej zachęcać do współpracy niż do konkurencji. 
 
4) Zasób to magazyn energii, który wspomaga uzysk.  
 
Farma/ogród: zbiorniki na deszczówkę, panele słoneczne  
Szkoła: uczniowie to zasoby ludzkie, które pomogą w budowaniu przyszłego 
dobrobytu gospodarczego i stabilności społecznej   
Przyjaciele: doskonały przykład koncepcyjnego zasobu, który przynosi radość i 
wsparcie drugiej   osobie. Dobry przyjaciel wspiera drugą osobę w realizacji 
jej/jego aspiracji. 
 
5) Uzysk to ilość zaoszczędzonej, zmagazynowanej lub wytworzonej w 
systemie użytecznej energii. 
Farma/ogród: żniwa to plony Ciało ludzkie: można uznać, że twoje zdrowie   to 
wynik podjętego wyboru stylu życia 
Szkoła: absolwenci, którzy wzbogacają społeczeństwo ogólnie, nie tylko 
materialnie, ale też społecznie, artystycznie itd. 
 
Jak efektywnie korzystać z poradnika Living Stem. Poradnik oferuje czytelnikowi 
przegląd permakultury w edukacji STEAM. Jak każda nauka, autentyczne 
zrozumienie permakultury nie pochodzi z tysięcy esejów zebranych w całość, ale 
z prawdziwego doświadczenia. Nauczyciele zainteresowani podążaniem tą 
ścieżką są zachęcani do udziału w kursie projektowania permakultury. 
Przestrzeganie jej etyki to duży krok do postępu. W końcu najlepszym sposobem 
nauczania jest dawanie przykładu. 
 

4.6. Test wpływu permakultury 
 
Aby ustalić, czy zasady projektowania i etyka permakultury są stosowane 
prawidłowo, poniższe punkty mogą służyć jako lista kontrolna: 
 

• Studenci uczą się, a nauczyciele nauczają STE(A)M z żywym 
zainteresowaniem i motywacją poprzez holistyczne podejście do 
permakultury. 

• Uczniowie i nauczyciele postrzegają umiejętności STEM nie jako możliwość 
zdobycia dobrze płatnej pracy w przyszłości, ale jako sposób na wniesienie 
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wkładu w innowacje, za które są społecznie odpowiedzialni, przestrzegając 
trzech etyk permakultury zbiegających się z Zielonym Ładem UE. 

 
 
 
Test wpływu permakultury ciąg dalszy  
 
 
• Uczniowie, nauczyciele, decydenci, branże i inni interesariusze zaczynają 

uwzględniać w systemie edukacji wartość, bogactwo i konieczność 
różnorodności ludzkiej odzwierciedlone w ochronie podstawowych praw 
człowieka i wszelkich form życia. 

• Uczniowie wykorzystują swoje zdolności poznawcze do nauki, aby wyobrazić 
sobie i zbudować środowisko społeczno-ekonomiczne podtrzymujące 
zdolności ekologiczne nieodłączne od przekazywania i regeneracji, a 
nauczyciele zapewniają odpowiednie otoczenie do nauki i pomoc, aby to 
wspierać. 

• Uczniowie uczą się zawsze uwzględniać opiekę nad ziemią, opiekę nad ludźmi 
i sprawiedliwą/przyszłą opiekę w zadaniach związanych z rozwiązywaniem 
problemów, uczniowie sięgają do głębi nauki i autentycznego zrozumienia 
powiązań między wszystkimi częściami systemu, system znajduje siłę, a 
każdy element systemu odgrywa rolę w jego funkcjonowaniu. 

• Uczniowie zdają sobie sprawę, że mają moc i zdolność do kreowania 
przyszłości zgodnej z ich wyobrażeniami, i niech to będzie przyszłość 
szanująca Ziemię, regenerująca się i zrównoważona. 
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Działania pozaformalne i 
nieformalne związane z 
permakulturą w programie 
nauczania STEM 

 

 Citizens in Power (Cypr)  
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5. Działania pozaformalne i nieformalne 
związane z permakulturą w programie 
nauczania STEM 
 
W tym rozdziale przedstawiono pomysły i przydatne materiały wykorzystujące 
pozaformalne i nieformalne podejście do nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, z 
uwzględnieniem myślenia permakulturowego. 
 
5.1. Punkt początkowy zajęć w klasie  
Określ odbiorców: Organizator powinien mieć na uwadze przedział wiekowy, poziom 
wykształcenia oraz wiedzę uczniów. W ramach Living STEM uważa się, że uczniowie w 
wieku 10-14 lat mają zdolność tworzenia spostrzeżeń i/lub podstawowy poziom 
rozumienia pojęć. 
 
Zakres działalności: Charakter zajęć powinien być odpowiedni dla określonego 
przedziału wiekowego i powinien być zaprojektowany w sposób zabawny, dostosowany 
do wieku, aby zaangażować uczniów w aktywny proces nauki przy jednoczesnym 
zdobywaniu nowej wiedzy. 
 
I5.2.  Przedmioty programowe STEM i permakultura  
W krajach partnerskich Living STEM permakultura nie jest częścią oficjalnego programu 
nauczania STEM. Jeśli w ogóle uczeń miałby pojęcie o permakulturze, prawdopodobnie 
zostało ono zdobyte poza szkołą. Na tym etapie przygotowań konieczne jest określenie 
i powiązanie odpowiednich przedmiotów STEM z permakulturą i wybraną aktywnością, 
a następnie zbadanie, w jaki sposób można ich uczyć w środowisku pozaformalnym. 
Living STEM opracowało 18 zadań wykorzystujących system grywalizacji, aby pomóc 
nauczycielom w łatwiejszym przyswojeniu nauki STEM inspirowanej permakulturą. 
 
5.3. Zajęcia wewnątrz i na zewnątrz  
Integracja permakultury z nauką STEM oferuje elastyczność, poprzez to że zajęcia mogą 
odbywać się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono przykłady wiedzy zdobytej poza szkołą w drodze nauki 
pozaformalnej i nieformalnej: 
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Rys.19,  
cytowane w Eshach, 2007, s. 176 

 
Wycieczki edukacyjne okazały się najpowszechniej stosowanym podejściem 
nieformalnym. Aby uzyskać optymalne wyniki, najlepiej jest stosować to ćwiczenie 
jako uzupełnienie nauki w klasie [60]. W przypadku działań Living STEM sugerowane 
miejsca docelowe wycieczek terenowych obejmują gospodarstwa ekologiczne lub 
permakulturowe, społeczności lub grunty permakultury, lasy, parki lub farmy 
pszczelarskie. Wizyta na farmie permakulturowej lub spotkanie z lokalnym 
permakulturystą da uczniom szansę na zapoznanie się z koncepcją z pierwszej ręki. 
Wycieczki terenowe oferują uczniom możliwość zdobycia podstawowych 
doświadczeń pozwalających im polepszyć umiejętności obserwacyjne. Spotkanie z 
permakulturystą lub lokalnym rolnikiem ekologicznym jest dla uczniów okazją do 
interakcji z ekspertem/ekspertami w danej dziedzinie. Jest to ćwiczenie aktywnej 
nauki pomagające zwiększyć zaangażowanie uczestników i ich zainteresowanie 
tematem, w tym przypadku permakultura i STEAM. 
 
5.3.1. Wizyta na gospodarstwie/ziemi/społeczności permakulturowej  
Większość gospodarstw lub społeczności permakulturowych, na Cyprze 
określanych jako ziemie permakulturowe, oferuje regularnie organizowane zajęcia 
w postaci wizyt, szkoleń, warsztatów/krótkich lub długich kursów, festiwali, dni 
otwartych, doradztwa projektowego itp. Permakultura jest często nauczana w 
ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej w ramach działań organizowanych 
przez praktyków i ekspertów permakultury. 
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Na Cyprze wizyty w tych miejscach mogą bardzo wzbogacić zrozumienie 
permakultury:  
• "Kraina permakulturowa i centrum szkoleniowe Ierokipio" 

(https://www.ierokipio.org/)  
• oraz„Kraina permakulturowa Petrera”(http://petrera.land/). 
Te same lub podobne struktury czy miejsca istnieją również w innych krajach. 
Uczestnicząc w tych zajęciach, uczniowie mogą stosować zdobytą wiedzę 
związaną z STEM. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 20, źródło: https://www.ierokipio.org/education 
 
 
„Kraina permakultury Ierokipio” odnosi się również do innych kwestii związanych 
z „kwiatem permakultury”, jak wyjaśniono w rozdziale 1. Te odrębne obszary 
obejmują inne dziedziny, takie jak budownictwo i oszczędzanie energii. Tutaj 
oferują one „naturalne i alternatywne budownictwo, wykorzystujące ekologiczne 
lub poddane recyklingowi materiały” oraz „energię odnawialną - różne sposoby 
wytwarzania i oszczędzania energii”. 
 
Przykładami zajęć, w których mogą uczestniczyć uczniowie, są: serie poszukiwań 
skarbów, tropienie, poważne gry itp., podczas których dowiadują się o zwierzętach i 
roślinach będących częścią ekosystemu tamtejszych terenów permakultury. 
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Ponadto uczniowie mogą dowiedzieć się o odżywianiu i utrzymaniu zdrowej diety, 
mając jednocześnie możliwość spróbowania żywności uprawianej ekologicznie na 
krainie permakultury. (np. bezpieczeństwo żywnościowe i etyczne spożywanie 
żywności - https://www.ierokipio.org/book-us). 
 
5.3.2. Wykorzystanie ogrodów szkolnych jako aktywnej przestrzeni 
edukacyjnej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 20, Ogrody szkolne do nauki pozaformalnej, 
Źródło:  Clearingmagazine.org/archives/10755 

 
 
Ogrody szkolne są również użytecznymi miejscami do pozaformalnych zajęć 
edukacyjnych na świeżym powietrzu mogących zapewnić aktywne 
doświadczenie edukacyjne. Jak trafnie wskazali Kelley i Williams (2014), „ogrody 
szkolne i żyjąca w nich gleba są w stanie zapewnić nauczycielom i uczniom 
kontekst oparty na miejscu, w którym mogą się wspólnie uczyć, wraz z innymi 
członkami społeczności, w tym członkami niebędącymi ludźmi, rozwijając 
poczucie o wzajemnych powiązaniach i zrozumieniu naszego miejsca w 
systemach ekologicznych ”. [61] Jeśli ogród jest dostępny, nauczyciele i 
uczniowie mogliby wykorzystać ten obszar do stworzenia lub przynajmniej próby 
stworzenia własnego terenu permakultury na małą skalę lub ogrodu 
zaprojektowanego zgodnie z permakulturą. Jest to najlepszy sposób, aby 
uczniowie mogli obserwować i uczyć się, stosować zdobytą wiedzę i osiągać 
wymierne rezultaty poprzez bezpośredni kontakt lub kontakt z żywymi 
organizmami, takimi jak zwierzęta, rośliny, grzyby czy mikroorganizmy. 
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Proces może obejmować przygotowanie gleby, siew i sadzenie, pielęgnację, 
zbiory i ostatecznie, spożywanie własnych produktów. Takie doświadczenie 
często zwiększa u młodych ludzi poczucie wartości ze względu na możliwości, 
które realizują z własnym udziałem. Ogrodnictwo zachęca do kontaktu ze światem 
przyrody i dlatego jest niezbędne do głębszego zrozumienia permakultury i 
bardziej pozytywnego podejścia do walki ze zmianami klimatu. Ten projekt może 
służyć jako ciągłe źródło wiedzy. Wiele dyscyplin STE(A)M może być 
powiązanych z tym procesem, podczas gdy uczniowie obserwują ogród i wchodzą 
w interakcję z nim przez cały rok szkolny. 
 
Tematy i/lub motywy, które można obserwować, obejmują między innymi: 
ekosystem ogrodowy, rośliny - ich potrzeby i ich wzajemne relacje, naturalne 
nawozy, role owadów i innych żywych istot, takich jak miliardy mikroorganizmów 
w garstce ziemi, wpływ pogody, to jak słońce, wiatr, deszcz i ziemia wpływają i 
współdziałają z ogrodem i odwrotnie, rozwiązania jakie należy szukać w 
przypadku problemów w ogrodzie, obecność i rola naturalnie istniejących 
związków chemicznych w glebie. 
 
Motywy społeczno-ekologiczne, które można powiązać: zmiana klimatu, nawyki 
żywieniowe, globalny niedobór żywności, ślad węglowy itp. Wszystkie dyscypliny 
STE(A)M mogą być włączone w ten proces nauki. Uczniowie rozwijają takie 
umiejętności, jak odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, praca zespołowa, 
umiejętność obserwacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, a nawet 
zarządzania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 21, Wzajemne połączenia/Zintegrowana nauka poprzez grę internetową, 
 

Źródło zdjęcia: ierokipio.org/education 
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Dobrą praktyką dla holistycznej, aktywnej nauki jest zachęcenie uczniów do:  
Gromadzenia danych - dostosowane poziomu do ich wieku - (Kelley i Williams 
2014) 
 
Analizy - dokonywanie porównań między gatunkami, aby znaleźć podobieństwa i 
różnice. Analizy porównawczej - porównując obserwacje zebrane w terenie i 
teorię/informacje zdobyte na zajęciach, studenci będą mogli porównać, krytycznie 
zastanowić się nad wynikami, konsekwentnie wykorzystując, wzmacniając, 
kwestionując lub poszerzając swoją dotychczasową wiedzę na ten temat. 
 
5.4. Zajęcia pozaformalne w klasie  
Jak ustalono w rozdziale dotyczącym edukacji pozaformalnej i nieformalnej, 
działania pozaformalne nie odbywają się wyłącznie poza środowiskiem klasowym. 
Mogą wystąpić w każdym otoczeniu. [62] W ich organizacji ważne jest, aby były 
skoncentrowane na uczniu, napędzane rozmową, nieprzewidywalne i oferujące 
aktywne poszerzanie doświadczeń [63], które obejmują badanie i odkrywanie. [64] 
 
wiele nieformalnych zajęć edukacyjnych STEM można powiązać z permakulturą. 
Interaktywne spotkanie z ekspertami, takimi jak znawca permakultury, rolnik 
ekologiczny, architekt miejskiej permakultury, osoba zajmująca się zasobami 
środowiskowymi, praktycy lub firmy zajmujące się recyklingiem, eksperci w 
dziedzinie alternatywnych zasobów, żywienia lub zdrowej żywności. Nauka jest 
następnie uzyskiwana na podstawie dogłębnej wiedzy tych ekspertów, co daje 
uczniom możliwość zadawania pytań i angażowania się w dyskusję. 
 
Warsztaty, praca zespołowa, zajęcia zespołowe są również skutecznymi 
sposobami zaangażowania uczniów w naukę przez działanie. W tych grupach 
mogliby przeprowadzać eksperymenty, badać żywe organizmy, rośliny, 
obserwować rodzaje i anatomię nasion, poznawać zdrowe nawyki żywieniowe, 
mapować lokalne źródła żywności, zbudować wiatrak itp. 
 
5.5. Plan zajęć "Planowania i projektowania ogrodu permakulturowego"  
Ciekawym działaniem opartym na projektach jest planowanie i projektowanie 
ogrodu permakulturowego. Jest to aktywność, która wzmacnia kreatywność 
uczniów, a jednocześnie daje im możliwość poznania podstaw projektowania i 
zakładania krainy permakulturowej. 
 
  



 68 

 
 
Aby skutecznie zorganizować aktywne, nieformalne zajęcia, należy opracować plan 
zajęć z wyprzedzeniem. Jako przykład wykorzystamy aktywność „planowania i 
projektowania ogrodu permakultury”, aby zilustrować, jak można to zrobić w praktyce. 
 
5.5.1. Etapy lekcji  
Trwanie: Łącznie 50 min 
 
 

 

Etapy lekcji   

1 Moment organizacyjny/ustalenie grup  
  

2 

Aktualizacja/sprawdzenie wcześniej 
zdobytej wiedzy i umiejętności, 
sprawdzanie pracy domowej 

 

3 
 

 
 

Wprowadzenie nowego tematu 
 

 
  

4 Ustalenie celów nauczania i dzielenie się nimi  
z uczniami. 

  
 

5 Omówienie podstawowych zasad i wartości 
permakultury. Planowanie wirtualnej 
permakultury, stworzenie projektu na 
podstawie tych wartości, na papierze 

  

6 

Przeniesienie pomysłu na projekt z papieru 
do komputera za pomocą programu 
CAD(Oprogramowanie do 

 

 
projektowania wspomaganego 
komputerowo) 

 

7 

 
 

Proponowanie pytań i ćwiczeń 
odnoszących się do pracy domowej 

 

8 Czas na refleksję 
 

 Łącznie 
  

 
 
 
 

Czas trwania: 
 

3 min 

 

10 min 

 
3 min 

 
 

3 min 
 
 

 

 
15 min 

 
 
 
 
 
 

10 min 
 
 

 
 
4 min 

 
 

 
    3 min 
 
 

50 min  
 

5.5.1. Cele lekcji:  
Po zakończeniu aktywności oczekuje się od uczniów:  
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• poznania podstawowych zasad i koncepcji permakultury oraz zagadnień 
środowiskowych. 

• umiejętności zastosowania tej wiedzy i przełożenia jej na praktykę, tworząc 
własny wirtualny ogród. 

• przeanalizowania swoich doświadczeń z projektu 
 
 
5.5.3. Czas trwania:  
Ćwiczenie powinno zmieścić się w ramach czasowych lekcji, dlatego należy je 
odpowiednio dostosować, w zależności od czasu trwania lekcji obowiązującego w 
danym kraju. Aby jeszcze bardziej wzmocnić ćwiczenie, nauczyciel mógłby, jeśli to 
możliwe, wdrożyć je w dwóch kolejnych lekcjach, tak aby na pierwszej lekcji 
uczniowie mogli skupić się na projektowaniu wirtualnego ogrodu na papierze, a na 
kolejnej lekcji na przeniesieniu go na komputer. Pozwoli im to stworzyć bardziej 
zaawansowany produkt końcowy. Istnieją programy CAD i inne nadające się do 
projektowania permakultury, które mogą być interesujące do sprawdzenia. 
 
5.5.4. Koncepty STEM (z oficjalnych programów nauczania):  
W ramach tej nieformalnej aktywności uczniowie będą badać szereg koncepcji 
STEM. Większość z nich wywodzi się z pierwszego komponentu STEM, którym 
jest nauka. Koncepcje te obejmują środowiskowy i zrównoważony rozwój oraz 
produkcję, badanie i analizę roślin wraz z innymi organizmami żywymi. 
Jednocześnie, w trakcie drugiej części zajęć studenci wykonają plan i projekt przy 
użyciu komputera wykorzystującego techniki oparte na technologii. 
 
5.5.5. Wskazówki dla nauczycieli:  
Aby mieć pewność, że wszyscy uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w 
zajęciach, nauczyciele powinni stworzyć zrównoważone grupy pod względem płci, 
wcześniej sprawdzonego poziomu kompetencji oraz umiejętności miękkich, jakie 
posiada każdy uczeń. Ponadto, łączenie uczniów wykazujących większe 
zaangażowanie i większe zainteresowanie, z uczniami wykazującymi mniejsze 
zainteresowanie tym przedmiotem, może zrównoważyć proces nauki i 
zmotywować zespół. Bardzo ważne jest również przemyślane rozmieszczenie 
uczniów posiadających lepsze umiejętności w zakresie ICT w poszczególnych 
grupach, ponieważ druga część ćwiczenia jest oparta na komputerze. 
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5.5.6. Metodologie:  
Praca pozaformalna w grupach; interaktywne dyskusje; projektowanie przestrzeni 
wirtualnej. 
 
 
5.5.7. Media i techniki:  
Integracja STEM i edukacja o zrównoważonym rozwoju poprzez Ogrody naukowe: 
http://clearingmagazine.org/archives/10755  
Projekt ogrodu permakulturowego: 
https://www.youtube.com/watch?v=5AWE6RdXD2U Plan ogrodu 
permakulturowego: https://www.youtube.com/watch?v=77qUQg3jPM8 Materiały i 
źródła: 
 
Długopis, papier, ołówki, kolorowe długopisy, komputer. 
 
 
5.5.8. Efekty nauki/nabyte kompetencje:  
Wykonując to ćwiczenie, uczestnicy będą mogli ćwiczyć i rozwijać te umiejętności 
miękkie, które są niezbędne dla lepszych postępów w nauce. Przede wszystkim, 
współpracując w grupach poprawią zdolność pracy w zespole. Co więcej, rozwiną 
również krytyczne myślenie, ponieważ będą musieli myśleć i decydować, jak 
zaprojektować własną domenę permakultury. W procesie planowania i 
projektowania ogrodu mogą napotkać pewne problemy. Aby przezwyciężyć 
problemy lub przeszkody, będą musieli rozwinąć umiejętności rozwiązywania 
problemów stosując myślenie permakulturowe zintegrowane z nauką STEAM. 
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6. Integracja 

 
Co to znaczy być zintegrowanym? Integracja, zwłaszcza w edukacji, nie polega 
tylko na dostosowaniu materiałów tak, aby wszyscy uczniowie mieli do nich 
dostęp i mogli je śledzić. Chodzi również o to, aby uczniowie z trudnościami 
także wiedzieli jak z nich korzystać. Integracja polega również na zmianie 
sposobu organizacji rzeczy w szkole, aby dostosować się do potrzeb uczniów, 
bez utrudniania nauki innym uczniom. Zasadniczo uelastycznia naukę i 
wymaga ciągłego myślenia o praktyce nauczyciela i sposobie zdobywania 
wiedzy przez ucznia. To podejście jest całkowicie skoncentrowane na procesie, 
a nie na wynikach. Patrzy na edukację zauważając, że indywidualne różnice 
między uczniami są źródłem bogactwa i różnorodności, a nie problemem. 
 
6.1. Integracyjne podejście do określonych zaburzeń podczas nauki  
W ramach tego projektu zamierzamy zwiększyć świadomość dotyczącą etgo 
,jak ważny jest zrównoważony rozwój stylu życia u dzieci na wczesnych 
etapach ich życia. Oczywiście ważne jest, aby zapewnić realizację celów tego 
projektu z uwzględnieniem wszystkich uczniów, bez żadnych wyjątków. W 
związku z tym, możemy wyobrazić sobie nową koncepcję społeczeństwa, które 
zwraca większą uwagę na zapewnienie, że wszystkie dostępne podstawowe 
materiały mają charakter globalny. 
 
Chociaż większość porad podanych w tym rozdziale będzie koncentrować się 
na integracji i przystosowaniu uczniów z określonymi zaburzeniami w nauce, 
istnieje wiele innych zaburzeń i niepełnosprawności, które skorzystałyby 
zarówno na typie uczenia się opartego na współpracy, jaki oferujemy w tym 
projekcie, jak i na adaptacjach, które zostały zasugerowane w tym rozdziale 
(ADHD, autyzm itp.). 
 
Zgodnie z uzasadnionymi wynikami badań naukowych, od 5 do 12 procent 
populacji europejskiej ma określone zaburzenia uczenia się (inaczej: SLD -
Specific Learning Disorder) i porusza się przez życie w świecie, który w dużej 
mierze nie jest przyjazny dla osób z dysfunkcjami. Odsetek uczniów, którzy 
potencjalnie mogą mieć problemy ze zrozumieniem niedostosowanych 
materiałów jest wyższy niż większość ludzi mogłaby się spodziewać. Ponieważ 
edukacja powinna być dostępna dla wszystkich uczniów, będziemy starać się 
w jak największym stopniu dostosować treść. W tej części przewodnika 
dokonamy przeglądu różnych zaburzeń uczenia się, wpływu, jaki te zaburzenia 
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mogą mieć na szkołę, korzyści z integracji, sposobu adaptacji materiałów 
edukacyjnych oraz konkretnych przypadków SLD i permakultury. 
 
 
6.2. Co to są SLD?  
Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, że SLD nie wynikają z 
upośledzenia fizycznego, takiego jak upośledzenie wzroku lub słuchu, 
niepełnosprawność ruchowa czy upośledzenie umysłowe. Nie jest to również 
spowodowane zaburzeniem emocjonalnym ani niekorzystnym wpływem natury 
ekonomicznej, środowiskowej lub kulturowej. 
 
SLD mają neurobiologiczną przyczynę, która wpływa na sposób, w jaki mózg 
przetwarza informacje: w jaki sposób otrzymuje, integruje, zachowuje i wyraża 
informacje. Może to zaburzyć rozwój poznawczy zdolności uczenia się, takich 
jak czytanie, pisanie, mówienie, rozwiązywanie zadań matematycznych lub 
planowanie i koordynowanie zadań motorycznych. 
 
Poniżej wymienione zostały najczęstsze zaburzenia:  
Dysleksja: powoduje trudności w czytaniu i umiejętnościach przetwarzania w 
oparciu o język. To   zaburzenie jest najbardziej powszechne i nierzadko 
nakłada się na inne. To nakładające się zjawisko nazywa się 
współwystępowaniem, wyjaśnimy to nieco dalej w tym rozdziale.  
Dysgrafia: wpływa na zdolność pisma ręcznego i zdolności motoryczne. 
Będzie to   najbardziej widoczne jako nieczytelne pismo odręczne.  
Dyskalkulia: wpływa na zdolność osoby do rozumienia liczb i uczenia się faktów 
matematycznych.  
Dysfazja: przekłada się na trudności z mówieniem i rozumieniem 
wypowiadanych   słów.  
Dyspraksja: przekłada się na trudności z poruszaniem się i koordynacją, 
językiem i mową. To ostatnie zaburzenie jest jednak zwykle klasyfikowane jako 
zaburzenie koordynacji rozwojowej, a nie jako specyficzne zaburzenie uczenia 
się, ale mimo to zajmiemy się nim, ponieważ wpływa również na proces uczenia 
się i edukację. 
 
6.2.1. Dodatkowe wyzwanie współwystępowania  
Jak wspomnieliśmy, czasami jedna osoba może zmagać się z kilkoma SLD w tym 
samym czasie, zjawisko to nazywa się „współwystępowaniem”. Według publikacji 
francuskiego Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych (Inserm) z 2014 
r., 40% dzieci z jednym „Dys” ma również co najmniej jedną dodatkową dysfunkcję. 
Europejskie Stowarzyszenie Dysleksji uważa, że: • 50% osób z dysleksją ma 
również dyspraksję. • 40% osób z dyspraksją ma dysleksję lub problemy ze 
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skupieniem. • 85% osób z dysfazją również ma dysleksję. • 20% osób z dysleksją 
ma problemy z koncentracją wraz z nadpobudliwością lub bez. • 50% 
nadpobudliwych dzieci ma dysleksję itp. 
 
 
 
Rozpoznanie zaburzenia ma kluczowe znaczenie, aby móc zapewnić im 
odpowiednie wsparcie. Niezidentyfikowany Dys sprawi, że uczeń będzie miał 
większe trudności, ponieważ jego trudności nie będą brane pod uwagę przez 
nauczycieli, wychowawców lub rodziców, a zatem nie ma szans, że otrzyma on 
odpowiednią opiekę z powodu zaburzenia ani możliwość pójścia do szkoły z 
dostosowanymi metodami lub narzędziami. 
 
Im wcześniej taka identyfikacja zostanie wykonana, tym wcześniej możliwa jest 
współpraca z uczniem w celu wyrównania jego trudności, znalezienia 
odpowiednich mechanizmów radzenia sobie, nawiązania dialogu ze szkołami 
itp. Nauczyciele świadomi pewnych wczesnych wskaźników często znajdują się 
na pierwszej linii wczesnej identyfikacji, ale należy wspomnieć, że diagnoza 
ekspercka jest zawsze jedynym sposobem oceny dziecka i uzyskania 
odpowiedniej pomocy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 20 Uczeń z zaburzeniami uczenia się,  
 Źródło:  Canva 

 
6.3. Jaki ma to wpływ na szkołę?  
Pierwszym prawdziwym problemem, jaki którekolwiek z tych zaburzeń 
powodują, jest to, że uczniowie muszą cały czas podejmować dodatkowy 
wysiłek, aby podążać za rytmem, ponieważ ich mózg stale pracuje w trybie 
podwójnej pracy. Często specyficzne zaburzenie uczenia się można 
zaobserwować, gdy nie można zautomatyzować niektórych zadań, które 
większość dzieci i osób automatyzowała szybko. 
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Środowisko w klasie często może być przytłaczające dla uczniów Dys. Zwykle są 
to zatłoczone, ruchliwe miejsca, które mają wiele rozrywek. 
 
Należy jednak pamiętać, że uczeń mający trudności w uczeniu się wpływa na 
wszystkich uczestników procesu nauczania-uczenia się: 
• Uczeń: który może czuć się odmiennie niż jego rówieśnicy z powodu trudności 

w nauce 
• Koledzy z klasy: którzy, nie wiedząc, czym są „trudności w nauce” i związane 

z nimi wyzwania, mogą uznać ich za mniej inteligentnych i dokuczać im.  
• Nauczyciele: którzy muszą stosować dla tych uczniów odpowiednie metody 

pedagogiczne i równoważyć je z metodami stosowanymi w przypadku 
pozostałych uczniów 

 
Efekty te mogą zakłócić środowisko w klasie, jeśli nie zastosuje się właściwej 
komunikacji i jeśli nauczyciele nie będą próbowali stosować metod i narzędzi, które 
zapewniają przystępną i efektywną naukę dla wszystkich. Każde zaburzenie 
uczenia się może generować własny zestaw wyzwań mających wpływ na życie 
szkolne uczniów: 
 
Dysleksja wpłynie na zdolność ucznia do nauki czytania i pisania. Umiejętności 
te   są już trudne do nabycia, ale z poznawczym problemem rozszyfrowania 
danego tekstu, wymagają one podwójnego wysiłku. Mózg potrzebuje więcej czasu 
na łączenie liter i słów z innymi rodzajami wiedzy w związku z czym może wpływać 
na płynność czytania, dekodowanie, rozumienie tekstu, przypominanie sobie, 
pisanie, pisownię, a czasem mowę i może istnieć wraz z innymi powiązanymi 
zaburzeniami. Ponieważ większość naszego obecnego systemu edukacji opiera 
się na umiejętnościach czytania i pisania, zaburzenie poznawcze, które wpływa na 
te obszary, może okazać się prawdziwym wyzwaniem. 

 

Dysgrafia wpłynie na proces pisania, głównie na pismo odręczne danej osoby i 
zdolności motoryczne. Może to obejmować trudności z zapamiętaniem 
określonych kombinacji ortograficznych, trudności z pisownią, planowaniem 
przestrzennym na papierze, układaniem słów w zdania (podczas pisania, 
układania liter, wyrazów we właściwej kolejności z separacjami między wyrazami 
w odpowiednich miejscach), komponowaniem pisma, lub myślenie i pisanie w tym 
samym czasie. Jak również tendencja do nakładania się liter czy słów i niespójnych 
odstępów. 

 
Dyskalkulia zwykle powoduje trudności w zrozumieniu symboli 
matematycznych, a także zapamiętywaniu i porządkowaniu liczb, utrudniając w ten 
sposób wykonywanie rachunków lub abstrakcyjnych operacji matematycznych. 
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Mogą również mieć trudności z określeniem i oszacowaniem czasu lub po prostu 
mieć trudności z liczeniem. W rezultacie nauka STEM z dyskalkulią jest jeszcze 
większym wyzwaniem niż zwykle. 
 

Dysfazja zazwyczaj objawia się trudnościami w mówieniu i rozumieniu 
wypowiadanych   słów, co może być wyzwaniem w ćwiczeniach ustnych i 
prezentacjach, które są często wymagane na zajęciach. Może to przybrać formę 
trudności w złożeniu słów w zdania po ich usłyszeniu. Może to przypominać 
słuchanie obcego języka, gdzie nie wiedziadomo, kiedy jedno słowo się kończy a 
zaczyna drugie. Zwykle będą sprawiać trudności w konstruowaniu struktury zdania 
lub historii. 

 
Dyspraksja zwykle pokazuje problemy z ruchem, koordynacją, językiem i   mową. 
To zaburzenie charakteryzuje się trudnościami w kontroli mięśni (w tym kontroli 
wzroku) i drobnych zdolności motorycznych, co powoduje problemy z ruchem i 
koordynacją, zwłaszcza ruchami ręka-oko, językiem i mową. W przypadku zajęć 
praktycznych, takich jak te wprowadzane do pedagogiki permakultury, dzieci z 
dyspraksją powinny być monitorowane, szczególnie podczas wszystkich 
czynności związanych z motoryką małą, zwłaszcza na świeżym powietrzu lub 
podczas używania narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie. 
 

6.4. Korzyści z integracji: Po co uwzględniać (integrować) 
osoby z SLD? 
 
Uczniowie z SLD są nie tylko inteligentni, pełni potencjału i zasługujący na 
adaptowaną edukację, ale mają również wyjątkowe spojrzenie na koncepcje i życie 
ze względu na różne doświadczenia związane z otoczeniem. Dlatego zamiast 
zostawiać ich samych w słabo przystosowanym świecie, trzeba być otwartym na 
dialog w celu zbadania, co mogą zaoferować w zakresie pomysłów, percepcji i 
nieszablonowego myślenia. Nauka STEM zachęca do wielostronnego podejścia 
do pomysłów i problemów, a także nieszablonowego myślenia. Możemy 
postrzegać SLD jako osobę z zaburzeniami uczenia się, ale można również 
spojrzeć na nich jako „mających inny rodzaj porządku”, inny sposób przetwarzania 
informacji niż ten, który rozwinęliśmy z czasem w naszym społeczeństwie. 
Integracja wzbogaci nasze społeczeństwo, kiedy nauczymy nasze dzieci 
rozpoznawania, że każdy ma swoje mocne i słabe strony. Osoby z SLD są i będą 
integralną częścią naszego społeczeństwa i muszą być uwzględniane i 
waloryzowane tak samo jak wszyscy inni.  
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6.4.1. Świadczenia dla uczniów z SLD 
 
SLD pozwala uczniom rozwinąć umiejętności niezbędne do rozkwitu w życiu 
zawodowym i osobistym. Będą oni w stanie funkcjonować w społeczeństwie, 
które nie jest wewnętrznie przystosowane do ich potrzeb i zdobędą narzędzia 
mogące pomóc im pewniej poruszać się przez życie. Będą również czuli się 
bardziej zintegrowani w grupie, co wspomoże rozwój na poziomie osobistym, 
akademickim lub zawodowym. 
 
6.4.2. Zalety SLD w permakulturze i odwrotnie  
Koncepcja projektowania permakultury opiera się w dużej mierze na obserwacji 
i logicznym myśleniu w celu holistycznego podejścia do projektowania systemu. 
Patrzenie na dużą skalę jest zwykle jedną z mocnych stron osób z SLD. 
Filozofia permakultury i sposób myślenia często przejawiający się przy SLD, 
mogą się kompatybilnie łączyć, aby dojść do logicznych wniosków i 
wynikających z nich działań. Zgodnie z zasadami permakultury, wszystko i 
każdy ma coś do wniesienia do całości, ma cel i jest powiązany z resztą. Zasada 
zrównoważonego rozwoju permakultury opiera się na bogactwie i stabilności 
zakorzenionych w różnorodności. Wszystko to jest spójne z filozofią integracji. 
 
6.4.3. Korzyści dla społeczeństwa  
Ze społecznego punktu widzenia i od punktu bardziej konwencjonalnie 
przystosowanych uczniów, integracja poszerza spektrum neuroróżnorodności 
w grupie myślicieli i przyszłych członków społeczeństwa. Mówiąc najprościej, w 
zależności od kultury i jednostek, mamy pewne wspólne mocne i słabe strony 
w naszym poznawczym traktowaniu informacji w środowisku. Łącząc 
uzupełniające się kompetencje uczniów z chorobami nie-dys i dys, każdy 
będzie mógł pomóc sobie nawzajem w rozwoju, jeśli potrzeby każdego ucznia 
będą odpowiednio zaspokajane. Patrząc z perspektywy mocnych i słabych 
stron każdego ucznia, możemy rozszerzyć pole rozwoju i innowacji. Osoby z 
SLD są zazwyczaj pracowite, ponieważ muszą włożyć dużo wysiłku, aby 
zrekompensować swój naturalny preferowany sposób przetwarzania informacji 
w szkolnym, ukierunkowanym językowo społeczeństwie. Wizualizują również 
rzeczy w 3D, są bardziej skłonni do patrzenia na szerszą skalę, zauważenia 
powiązań między pojęciami i generalnie do myślenia wizualnego, ponieważ 
słowa i pisanie zwykle nie są ich mocną stroną. Takie umiejętności są nie tylko 
prawdziwym atutem w dziedzinie STEM, ale także włączając wszystkich, 
podnosimy poziom całego społeczeństwa, jednocześnie dając dostęp do 
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szerszego panelu kompetencji i zróżnicowanej wizji świata, problemów i ich 
potencjalnych rozwiązań. 
6.5. Jak ogólnie dostosowywać materiały edukacyjne 
 
Istnieje kilka technik i małych rozsądnych adaptacji możliwych do 
wprowadzenia, które przyniosą korzyści wszystkim w klasie, jednocześnie nie 
utrudniając nikomu procesu uczenia się. Te dostosowania dotyczyłyby: 
 
Struktury, zawsze lepiej jest rozpocząć lekcję od wyraźnego wyjaśnienia 
ćwiczenia, ustalenia jasnych wytycznych i podzielenia zadań na małe, jasne 
kroki, jeśli to konieczne. Użycia elementów wizualnych, aby zilustrować 
koncepcje. Upewnienia się, że nacisk kładziony jest na ważne elementy, które 
dla przejrzystości można przedstawić w postaci wypunktowania. Upewnienia 
się, że jest wystarczająco dużo czasu na wykonanie każdego kroku lub zadania 
i że wszyscy zrozumieli wszystko przed przejściem dalej. 
 
Jeśli chodzi o środowisko, musi być ciche, ale z wystarczającą ilością 
bodźców multisensorycznych, aby umożliwić dogłębną naukę. Bodźce powinny 
być adekwatne do lekcji i nie powinny niepotrzebnie rozpraszać. Lepiej unikać 
zagraconych i przepełnionych przestrzeni aby pomóc uczniom w łatwej 
orientacji i skupieniu się na zadaniu, zamiast koncentrowaniu się na tym, aby 
nie wpaść na coś lub kogoś. Jeśli chodzi o specjalne ułożenie lub narzędzia, 
lepiej unikać nadmiernego ruchów oczu i wspierać uczniów w zadaniach 
związanych z zarządzaniem przestrzenią. 
 
Jeśli chodzi o zadania, najlepiej jest powielić rodzaje ćwiczeń, aby wyszkolić 
uczniów w przetwarzaniu różnych typów sytuacji, ale skupiając się na jednym 
zadaniu na raz. We wszystkich ćwiczeniach zawsze lepiej jest skupić się na logice 
niż na pamięci. Zwłaszcza w przypadku zadań wymagających małej motoryki, 
staraj się ograniczyć liczbę zadań związanych z pisaniem i unikać trudnych 
manipulacji, aby uczniowie mogli skoncentrować się bardziej na treści lekcji niż na 
wykonywaniu zadań pomocniczych. 
 
Wszystkich materiałów pisemnych, ponieważ czytanie jest zwykle źródłem 
wyzwań, zaleca się użycie czcionki dostosowanej do pisemnych wytycznych, 
takich jak na przykład Arial, Century Gothic lub OpenDys. Odstępy powinny 
wynosić 1,5 wiersza, a rozmiar czcionki mieścić się w zakresie od 12 do 14. Ze 
względu na czytelność i pomoc uczniom w poruszaniu się po tekście, tekst nie 
powinien być wyjustowany, ale wyrównany do lewej. Tekst należy również 
rozbić na mniejsze akapity i krótkie, zrozumiałe zdania. W idealnym przypadku 
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najlepiej jest uporządkować poszczególne kroki lub części tekstu z wyraźnie 
odróżnialnymi tytułami, podtytułami itp. Lepiej jest drukować tylko na jednej 
stronie papieru, aby uniknąć manipulacji związanych z przewracaniem stron. Z 
ogólnego punktu widzenia zaleca się używanie kolorów do oddzielania 
informacji, ale ważne jest, aby zachować spójność w kodach kolorów i starać 
się używać papieru w kolorze złamanej bieli lub pastelowej, kiedy tylko jest to 
możliwe. 
 
Co do grup, lepiej faworyzować małe, zróżnicowane grupy i starać się wspierać 
współpracę, ponieważ połączy ona mocne strony wszystkich uczestników. Aby 
wzmocnić ich pewność siebie, dobrze jest przedstawić wzorce do naśladowania 
dla uczniów z SLD. 
 
Generalnie lepiej jest spróbować zaproponować kreatywne, konstruktywne 
działania niż działania wykluczające lub oparte na konkurencji. Najlepiej jest 
również sugerować duże narzędzia zamiast małych, pojedynczych, które 
wymagają precyzyjnych umiejętności motorycznych. Wdrożenie integracji nie 
gwarantuje automatycznie, że uczniowie z Dys nie będą dyskryminowani przez 
swoich rówieśników, a nawet nauczycieli i innych specjalistów z powodu wielu 
stereotypów i uprzedzeń. Najlepszą strategią jest ciągłe zwiększanie 
świadomości, mimo, że trudno jest znaleźć odpowiednie słowa i zacząć. 
Przejrzysta komunikacja i otwarte nastawienie są niezbędne w procesie 
poznawania życia Dys.  
 

6.5. Permakultura i SLD  
W przypadku permakultury możliwości dostosowania materiałów szkolnych do 
dzieci z SLD jest bardzo duże. Co ciekawe, zamiast szkolnej teorii stosuje się 
nauczanie praktyczne. 
 
6.5.1. Zalety SLD w permakulturze i odwrotnie  
Cała koncepcja permakultury opiera się na obserwacji i logicznym projekcie w 
celu przyjęcia holistycznego podejścia podtrzymującego nasze codzienne życie 
i konsumpcję. Patrzenie na dużą skalę jest zwykle jedną z mocnych stron osób 
z SLD. Filozofia permakultury i typ myślenia, które często przejawiają SLD, są 
tak naprawdę oparte na konkretnych faktach i obserwowalnej ewolucji, po 
których następują logiczne wnioski i wynikające z nich działania. To także 
przemyślany, długi proces, z próbami i błędami, które będą się pojawiać po 
drodze. 
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Permakultura jest nie tylko bramą do materiałów szkolnych STEM, ale także furtką 
do zrównoważonego stylu życia w naszym społeczeństwie i do procesu 
myślowego, który polega na uwzględnieniu, integracji i różnorodności. Zgodnie z 
zasadami permakultury, wszystko i każdy ma coś do wniesienia do całości, ma cel 
i jest powiązany z resztą. Zasada zrównoważonego rozwoju permakultury opiera  
się na bogactwie i stabilności zakorzenionych w różnorodności. Wszystko to jest 
spójne z filozofią integracji. Filozofia permakultury, choć zakorzeniona w produkcji 
żywności, może zostać rozszerzona na filozofię społeczną. 
 
6.5.2. Specyficzne adaptacje materiałów ukierunkowane na permakulturę  
Adaptację nauczania permakultury i zasad dla SLD można podsumować 
następująco: Szczególnie w przypadku permakultury interesujące jest 
wykorzystanie ustrukturyzowanych multisensorycznych metod nauczania i 
niepoleganie zbytnio na pisemnych materiałach tekstowych. 
 
W przypadkach, gdy potrzebne będą materiały pisemne lub drukowane, warto 
stosować schematy, obrazy, mapy, rysunki, modele w skali lub makiety, które 
zilustrują różne koncepcje naukowe i permakulturowe. Te wizualizacje będą 
skutecznie wspierać proces uczenia się. 
 
Oczywiście część procesu będzie musiała zostać przygotowana i nauczona w 
trakcie zajęć. W takim przypadku zaleca się postępowanie zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w powyższej sekcji dotyczącej adaptacji materiałów 
pisemnych. Wydrukuj na jednej stronie (jeśli to możliwe, brudno-białego) 
papieru, użyj krótkich i zrozumiałych zdań. Skoro mówimy o permakulturze, 
zwrócenie uwagi na używanie papieru z recyklingu i wyjaśnienie uczniom, 
dlaczego korzystanie z niego jest dobre, może być dobrym wprowadzeniem do 
tematu zrównoważonego rozwoju. Dzięki permakulturze mamy również 
możliwość skoncentrowania się na praktycznych ćwiczeniach z ustnymi 
wskazówkami i bezpośrednimi korepetycjami na miejscu. To także okazja do 
pokazania fizycznych, bezpośrednich procesów w czasie rzeczywistym. Mapy, 
miniaturowe rekwizyty, mogą być używane na zajęciach, a następnie 
wykorzystane w plenerze w celu porównania z rzeczywistym światem. 
Interesujące byłoby również zbadanie terrarium z rośliną, aby zaobserwować 
ewolucję rozwijającej się rośliny i sposób, w jaki rosną korzenie, a także to, jak 
działa fotosynteza, dzięki czemu część ogrodu znalazałby się w sali, a fragment 
sali w ogrodzie. 
 
Dla środowiska naukowego, zwłaszcza na miejscu, ważne jest, aby grupy były 
małe i aby zapewnić otwartą, uporządkowaną przestrzeń do pracy. Dobrze jest 
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zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i uważać, aby nie mieć ostrych 
narzędzi lub gałęzi, na których mogą się potknąć uczniowie. W przypadku 
korzystania z narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie, należy uważnie 
obserwować dzieci z zaburzeniami motorycznymi. 
 
Jeśli chodzi o aktywności, w przypadku budowania czegoś lub robienia 
czegokolwiek ręcznie, ważne jest, aby unikać zadań wymagających 
umiejętności motorycznych, a wybierać zadania i działania oparte na 
współpracy, ponieważ będzie to promować komunikację i pracę zespołową. 
 
Poza wszelkimi dostosowaniami, najważniejszą kwestią jest zwrócenie uwagi 
na wszystkich uczniów i upewnienie się, że wszyscy śledzą ćwiczenie, 
uczestniczą, rozumieją i dobrze się bawią. 
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7. Integracja w permakulturze 
 
7.1. Zasada permakultury: Wykorzystuj i doceniaj różnorodność  
Pojęcie integracji jest nieodłącznym elementem zasad permakultury. Świadczy 
o tym jedna z dwunastu zasad: Wykorzystuj i doceniaj różnorodność Świat 
przyrody składa się z różnorodnych i zmiennych form życia. W projektowaniu 
permakultury, aby uzyskać odporny i regeneracyjny system, różnorodność 
uważa się za kluczową w zmniejszaniu słabości. Kiedy uda nam się znaleźć 
korzystne relacje między organizmami, ich połączenie skutkuje wzajemnie 
korzystnymi relacjami. W konsekwencji, rośliny lepiej rosną, dają większe plony, 
są odporne na szkodniki i choroby, a także wytrzymałe [65]. Jeśli zachęcimy 
młode umysły do dokładnego zbadania tej zasady z ludzkiej perspektywy, 
zdadzą sobie sprawę, że takie funkcjonalne relacje dają równie korzystne 
wyniki w społeczeństwie ludzkim. Różnorodność ludzka jest niezbędna do 
postępu, ponieważ, jak wyjaśnia szanowany ekspert w dziedzinie edukacji Ken 
Robinson: „Kiedy życie ludzkie charakteryzuje się różnorodnością - 
różnorodnością myśli, zdolności, talentów, nasze społeczności i 
przedsiębiorstwa opierają się na szerokim zakresie zdolności 
intelektualnych…” [66]. To właśnie ta różnorodność jest źródłem bogactwa 
kulturowego, które definiuje ludzkość. Sztukę projektowania korzystnych relacji 
w interakcjach międzyludzkich od najmniejszej jednostki społecznej w rodzinie 
można przeskalować do większych ludzkich ekosystemów. Uczniowie będą 
zachwyceni, jeśli zastosują to podobieństwo w swoich badaniach nad STEAM, 
gdzie nauki biologii i ekologii są teoretycznie połączone z naukami 
humanistycznymi i społecznymi. 
 
Nauczyciel może skorzystać z tej analogii, podejmując na zajęciach analizę 
porównawczą bioróżnorodności w naturalnym ekosystemie i różnorodności 
uczniów w klasie - obejmującą zakres potrzeb edukacyjnych, talentów, 
umiejętności, zainteresowań uczniów. Oczywiście konieczne będzie zwrócenie 
uwagi, a nawet zebranie klasy w celu wspólnej refleksji i oceny  
• funkcji poszczególnych elementów: roślin i owadów w ogrodzie równolegle 

do uczniów w klasie 

• wielofunkcyjności każdego elementu: ocenić roślinę/niektóre rośliny i jej/ich 
wielorakie role i analogicznie uczniowie mogą wymienić każdą z ich cech, 
mocnych stron lub charakterystyk, 

• wzajemnych relacji obserwowanych funkcji. 
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W ekosystemie ogrodowym łatwym przykładem są „trzy siostry”: kukurydza 
pomaga fasoli wspiąć się na nią, dynia przez duże liście utrzymuje wilgotność 
gleby i chroni przed chwastami, a fasola zapewnia wsparcie wszystkim trzem 
roślinom, dostarczając azot. W klasie: w jaki sposób ich cechy i umiejętności 
wzajemnie się uzupełniają. W jaki sposób uczniowie mogą wspierać się nawzajem 
w klasie lub poza nią? 

 
oraz wpływ tego wszystkiego na każdy element: w ogrodzie wzajemnie 
korzystne relacje pozwalają każdemu elementowi odkrywać jego wielorakie 
role, a to przyczynia się do prężnego kwitnienia i regenerującego się 
ogrodu; w klasie/szkole pomocne i wspierające środowisko stymuluje 
sprzyjającą atmosferę nauki, zwiększając indywidualną produktywność, a 
co za tym idzie, całej klasy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 21, 

Różnorodność, 
Rys. 22, Różnorodność i podział, 
www.permaculturenews.org 

 Źródło:  Canva  
 

7.2. Zasada permakultury: Użyj przewagę i doceniaj wartość 
marginalną  
 
Integracja jest przywoływana również w regule permakultury: „Użyj krawędzi i 
doceniaj marginały, wyjaśnione jako połączenie między rzeczami, w którym 
mają miejsce najciekawsze wydarzenia i często są najbardziej wartościowymi, 
różnorodnymi i produktywnymi elementami systemu.” [67] W społeczeństwach 
ludzkich, jest to zbieżność różnych grup ludzi, gdzie doświadczenie nauki jest 
wzmocnione. Nauka na podstawie sposobu, w jaki inni ludzie żyją, myślą, 
zachowują się, pracują, komunikują lub zdobywają wiedzę, nie tylko wzmacnia 
rozwój społeczny, ale także poszerza perspektywy jednostki. Ten efekt 
poboczny może służyć jako platforma startowa do integracji nauki (ekologia) i 
sztuki (przedmioty społeczno-kulturowe) w celu podjęcia rzeczywistych 
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problemów społecznych, takich jak tolerancja, migracja i inne kwestie związane 
z wielokulturowością. 
 
 
Oto kilka możliwych punktów rozpoczęcia klasowej dyskusji i wymiany 
zdań: 

 
• Przeważnie, unikalne gatunki, które różnią się od dwóch graniczących z 

nimi ekosystemów są tworzone przez połączenie, a różnorodność 
organizmów często sprawia, że są one bardziej odporne. Zachęć uczniów 
do przemyśleń nad tym założeniem. Na przykład, dziecko rodziców 
mieszanej rasy nie tylko będzie miało cechy fizyczne różniące od 
któregokolwiek z rodziców, ale jest również bardziej prawdopodobne, że 
będzie miało stosunkowo bardziej otwarty punkt widzenia dostosowany do 
odmiennych kultur jego rodziców. Bardziej niż milcząco potwierdzane jest, 
że spotkania wielokulturowe często eliminują uprzedzenia. 
 

• Na krawędziach występuje większa różnorodność gatunków, ponieważ 
gatunki, które rozwijają się tam, są w stanie w pełni wykorzystać oba 
siedliska lub ekosystemy. Weźmy kontekst nauki, w którym spotykają się 
jedna lub dwie dziedziny STEAM oraz gdzie pojawia się szerszy pogląd i 
głębsze zrozumienie tematu. Dalszym uproszczonym przykładem dla dzieci 
w wieku od dziesięciu do czternastu lat jest: kiedy słucha się dwóch 
pomysłów, trzeci pomysł, który obejmuje oba, może być bardziej 
wszechstronny i jednocześnie niepowtarzalny. 
 

• Te krawędzie, lub to, co ekolodzy nazywają „ekotonami”, obejmują mokradła - 
przejście między suchymi i wilgotnymi ekosystemami, łąki - między pustynią a 
lasem lub w lasach namorzynowych - gdzie zbiegają się ekosystemy lądowe i 
morskie. Krawędzie zapewniają między innymi zmiany warunków 
klimatycznych. Ekotony są używane przez ekologów do badania zmian 
klimatu. [68] Ucząc się ekotonów i ich wpływu na zmiany klimatyczne, można 
również zachęcić uczniów do wyrażania siebie. Lekcja może być również 
powiązana z osobistymi zmianami, jakie uczniowie napotykają i które 
przechodzą w prawdziwym życiu. Zachęć ich do przytoczenia przykładów - 
może to być zmiana szkoły lub miejsca zamieszkania lub jakiekolwiek inne 
podobne doświadczenie, o którym chcieliby swobodnie wspomnieć w klasie, 
następnie zachęć ich do rozważenia, czego nauczyli się z takiej „życiowej 
krawędzi”. 
 

• Efekt krawędzi można zaobserwować w ogrodzie, w którym następuje nagła 
zmiana rodzaju gleby. Uczniowie mogą eksperymentować z identyfikowaniem 
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lub tworzeniem takich ekoton w swoim projekcie ogrodowym. Tę naukę można 
gamifikować, łącząc ją z działaniem sugerowanym w Gamifikacji IO2 o nazwie: 
Permakultura i Biologia, gdzie będą identyfikować rośliny, owady i inne 
obserwowalne organizmy. 

 
 
 
• Użycie krawędzi jako metody projektowania w permakulturze jest zgodne z 

logiką, bo skoro krawędzie są tam, gdzie występuje najwięcej 
produktywności i większej różnorodności gatunków, najlepiej jest upewnić 
się, że krawędzie są obecne lub zoptymalizowane w projekcie. Tej zasady 
projektowania trzeba będzie się oczywiście nauczyć, zanim uczniowie 
rozpoczną projektowanie inspirowane permakulturą ogrodu w szkole lub w 
społeczności. Nauczyciel może wykorzystać to praktyczne ćwiczenie, aby 
zająć się przedmiotami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, 
które wchodzą w zakres sztuki. 
 

• Różnorodność tempa i stylów uczenia się, potrzeb edukacyjnych (lub 
niepełnosprawności) nie jest odmienna z integracyjnego punktu widzenia 
permakultury. Pomocne może być również przybliżenie tej świadomości 
uczniom, aby kultywowali wyrozumiałość. Poznanie funkcjonowania mózgu 
i różnych sposobów przetwarzania informacji przez mózg może być bardzo 
intrygującą lekcją. Ciekawe będzie zaszczepienie trywialnych anegdot, o 
tym jak niektórzy geniusze, jak Einstein, Darwin i inni, którzy odkryli 
wyjątkowo nowatorskie pomysły, w rzeczywistości mieli trudności w nauce 
w szkole. Ponieważ ich mózgi są inaczej połączone, są w stanie patrzeć i 
analizować rzeczy w inny sposób niż ci, którzy nie mają problemów z 
„dysfunkcjami”. Ekspert w tej dziedzinie - na przykład współczujący i oddany 
psycholog, za zgodą rodziców uczniów z dysfunkcją i samych uczniów, 
może zostać zaproszony na zajęcia, aby w zabawny i kompleksowy sposób 
przedstawić przypadek trudności w nauce, obecnie określanych jako 
niepełnosprawności. 
 

• W efekcie krawędzi, spotkanie dwóch systemów tworzy największą 
różnorodność i odporność. Świadomość uczniów bez problemów z 
dysfunkcjami doprowadzi ich do bardziej współczującego terenu, tym 
samym zapewniając zdrowsze interakcje z dziećmi z dysfunkcją. 
Różnorodność zapewnia żywe doznania i często większą produktywność. 
W tym praktycznym ćwiczeniu uczniowie sami nauczą się tworzyć 
bogactwo, jak najlepiej wykorzystywać różnorodność swojego życia i 
doświadczenia edukacyjne. 
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8. Poradnik pedagogiczny dla nauczycieli 

 
Projekt LivingSTEM stosuje holistyczne podejście do całej szkoły, aby 
motywować i stymulować zainteresowanie młodych uczniów i ich nauczycieli 
odkrywaniem permakultury w celu wspierania ich w zdobywaniu ważnych 
umiejętności w dziedzinie STEAM. Może się to odbywać poprzez proces 
tworzenia szkolnego ogrodu lub inne działania oparte na dociekaniach, mające 
na celu umożliwienie im wyobrażenia sobie piękna i zrównoważonego rozwoju 
w ich środowisku, zgodnie z globalnymi celami ONZ. Te wysiłki są złożonym 
procesem i wymagają wykwalifikowanego moderatora o silnych kompetencjach 
przywódczych, aby zaangażować i stale motywować zespół. Zespół 
multidyscyplinarny może składać się z nauczycieli, pracowników 
administracyjnych, uczniów, rodziców, rówieśników i innych zainteresowanych 
stron, aby wygenerować silne zaangażowanie społeczności. Poprzez ułatwianie 
współpracy i współtworzenia osiągane są lepsze wyniki i wspólne wartości. W 
poniższych wskazówkach skupiamy się na stworzeniu ogrodu inspirowanego 
permakulturą. Te wskazówki mają również zastosowanie we wszystkich innych 
innowacyjnych działaniach, które Twoja szkoła może podjąć, integrując 
permakulturę z nauką STEAM. 
 
8.1. Kto może przyjąć rolę moderatora  
Idealnego moderatora można wybrać spośród władzy szkoły lub spośród kadry 
nauczycielskiej. Alternatywnie, krajowy partner projektu Living STEM mógłby 
również zapewnić pomoc. Dobrą opcją do rozważenia jest również możliwość 
stworzenia zespołu moderatorów. Będzie to wymagało dwóch ekspertów 
dzielących się zadaniami, zajmujących się w duchu pracy zespołowej 
złożonością i zbędnością zadań. Praca zespołowa zapewni ciągłość projektu w 
przypadku nieobecności współeksperta z powodu urlopu, zwolnienia 
lekarskiego lub z innych. 
 
8.2. Zadania eksperta lub zespołu ekspertów  
Ekspert ma do wykonania szeroki zakres zadań, aby ułatwić życie osobom 
uczestniczącym w projekcie. Do najważniejszych zadań będzie należało  
• pomaganie w budowaniu potężnych zespołów ze studentami/uczniami, 

nauczycielami, trenerami, rówieśnikami, ekspertami permakultury, 
członkami projektu, ewentualnie rodzicami i innym personelem technicznym 
ze szkoły oraz władzami szkoły 
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• wspieranie uczestników w zrozumieniu ich wspólnych celów poprzez 
mentoring, coaching i szkolenia 

 
 
 
• pomaganie w zapewnieniu, że wszyscy uczestnicy zbiorowo pomagają w 

procesie wdrażania 

• rozpoczęcie rozmowy i zastosowanie odpowiedniej techniki organizacji 
grupowej, aby dyskusje były efektywne  

• produktywne radzenie sobie z jakimikolwiek konfliktami lub problemami, 
które mogą się pojawić i budowanie konsensusu,  

• wspieranie empatii i pozytywnego nastawienia, zachęcanie do aktywnego 
słuchania,  

• promowanie współpracy i motywowanie ludzi do wymyślania i dzielenia się 
pomysłami, przemyśleniami i perspektywami, tworząc integracyjne 
środowisko,  

• co najważniejsze, bycie stałym przypomnieniem dla zespołu o zasadach i 
etyce permakultury, która jest fundamentem całej działalności. 

 

8.3. Tworzenie zespołu  
Wybór solidnego i zmotywowanego zespołu na początku roku szkolnego to kolejne 
ważne zadanie. Idealnie byłoby, gdyby zespół składał się z co najmniej jednego 
członka władz szkoły, jednego lub więcej nauczycieli STEAM, ucznia z każdej 
uczestniczącej klasy, przedstawicieli rodziców, a także personelu pomocniczego 
do pomocy przy zadaniach praktycznych. 
 
Zwolnienia są przydatne w zespole, dzięki czemu członek zespołu jest zawsze 
gotowy do realizacji projektu permakulturowego ogrodu szkolnego, 
uwzględniając również nieobecność ludzi w przypadku choroby lub innego 
powodu. 
 
Najbardziej pomocne będzie zaangażowanie przedstawicieli krajowych 
stowarzyszeń permakultury. Angażowanie lokalnej społeczności - która 
mogłaby pomóc w budowie i/lub zapewnieniu infrastruktury, w utrzymaniu 
ogrodów w czasie wakacji lub w celu uzyskania pozwoleń czy innych spraw, jest 
zawsze przydatne. 
 
Wysłuchanie przez cały zespół lokalnego specjalisty lub eksperta permakultury ma 
zasadnicze znaczenie nie tylko dla zrozumienia głębszej koncepcji projektu, ale 



 90 

także dla przyciągnięcia wszystkich do wspólnego celu podczas tworzenia 
wzajemnych powiązań w zespole i samym projekcie. Sprawi to, że zespół będzie 
bardziej odporny. 
 
 
 
 
 
 
8.4. Planowanie harmonogramów i inne wskazówki  
Harmonogram realizacji tego inspirowanego permakulturą projektu ogrodowego 
można sporządzić w dowolnym momencie roku szkolnego. Planowanie może 
mieć miejsce na początku, w połowie lub na końcu roku szkolnego, w zależności 
od wielu czynników, które trzeba byłoby wziąć pod uwagę: lokalny klimat, 
indywidualny program zajęć szkoły, harmonogramy potencjalnego zespołu itp. 
Regularne spotkania, takie jak comiesięczne spotkania zespołu, pomogą 
dostosować harmonogram i w razie potrzeby ponownie przydzielić zadania. 
 
Myślenie permakulturowe zawsze zachęca do bezpośredniego kontaktu, w celu 
połączenia technologii z projektem, aby mieć jakąś cyfrową przestrzeń, w której 
zespół Living STEM może komunikować wszelkie problemy oraz dzielić się 
pomysłami i doświadczeniami. Zalecana jest dokumentacja procesu. 
 
Stworzenie szkolnego ogrodu inspirowanego permakulturą nie powinno być 
traktowane jako zadanie, ale jako wspólna zabawa i nauka. Zachęcanie uczniów 
do przejęcia odpowiedzialności za projekt zawsze wzmacnia i motywuje, 
czyniąc projekt wyzwaniem zarówno osobistym, jak i zbiorowym. Musi pozostać 
w myśleniu permakulturowym na każdym kroku, zdając sobie sprawę, że 
niewielkie, możliwe do zrealizowania działania lub wkład to małe kroki w stronę 
rozwiązań zmian klimatycznych. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że sam 
projekt to nie koniec, ale sposób na naukę STEAM i odniesienie wiedzy do 
problemów z życia codziennego. Uczniowie będą mogli czerpać mądrość z 
natury poprzez interakcje z roślinami i innymi organizmami oraz między sobą, 
dzięki czemu odkryją i zdobędą nowe umiejętności, które będą mogli od razu 
dobrze wykorzystać. 
 
8.5 Przygotowanie zadania  
Lata szkolne rozpoczynają się zwykle w połowie sierpnia w krajach 
skandynawskich oraz we wrześniu w większości krajów Europy Zachodniej i 
Południowej, więc ramy czasowe są nieco zróżnicowane w krajach partnerskich 
projektu. W poszczególnych krajach istnieją również różne warunki, które należy 
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wziąć pod uwagę. Klimat od Danii po Cypr i od Hiszpanii po Polskę jest zupełnie 
inny, sezony wegetacyjne są zróżnicowane, a wybór upraw w krajach 
śródziemnomorskich jest większy. Należy zauważyć, że proces projektowania 
w permakulturze można zastosować i dostosować do wszelkich warunków 
klimatycznych. 
 
Idealnie byłoby, gdyby cały rok szkolny był poświęcony zaprojektowaniu i realizacji 
ogrodu permakulturowego oraz doświadczeniu jego zalet. Najbardziej pomocne 
będzie ustalenie w grupie liczby godzin w tygodniu, które będą potrzebne do tego 
ćwiczenia. Projekt obszaru naukowego, który zostanie przedstawiony w następnym 
rozdziale, będzie pomocny dla zespołu w procesie przygotowań. Mając na uwadze, 
że to ćwiczenie ma pomóc uczniom pogłębić naukę przedmiotów STEAM i zdobyć 
umiejętności STEAM na każdym poziomie klasy, eksperci wraz z nauczycielami 
mogą następnie zebrać pomysły pedagogiczne skoncentrowane na tych celach. 
 
Co więcej, dwa powiązane projekty interdyscyplinarne są zalecane do 
cotygodniowego użytku, aby umożliwić uczniom dobre opanowanie zagadnień, 
rozpoczęcie procesu i zbudowanie podstawowej infrastruktury na etapie projektu, 
kiedy wyniki są już widoczne i oceniane. Mogą to być wydarzenia projektowe 
organizowane jako wydarzenia kreatywne w formie Bootcampu lub MakerSpace. 
Projekt powinien dawać frajdę poprzez ambitne, odkrywcze i oparte na 
doświadczeniu zajęcia zachęcając do osiągania wybitnych rezultatów. 
 
Zgodnie z zamysłem, wszyscy uczniowie w wieku od 10 do 14 lat mogą zostać 
uwzględnieni. Jeśli nie jest to możliwe, wybierz tylko jeden poziom. 
 
Mając dobry poziom zrozumienia zasad permakultury, eksperci i zespół będą 
mogli podejść do tego projektu z perspektywy nowatorskiego doświadczenia 
edukacyjnego. Wszyscy zdadzą sobie sprawę, że projekt nie zaczyna się od 
wysiewu ani sadzenia, ani od przygotowania terenu. Nie zaczyna się od 
przygotowania zespołu do realizacji projektu. Projekty permakultury zawsze 
rozpoczynają się od określonego celu i przemyślanej obserwacji. To myślenie 
permakulturowe powinno być podstawowymi wytycznymi w całym procesie 
przygotowań. Oto pobieżny przegląd procesu: 
 

• Wyznaczanie celu 

• Wyszukiwanie i decydowanie o lokalizacji/-ach 

• Identyfikacja i analiza elementów w lokalizacji 
• Tworzenie projektu 
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• Decydowanie o roślinach/siew roślin 

• Przygotowanie miejsca 

• Siew bezpośredni lub przesadzanie 
 

W trakcie przygotowań, uczniowie powinni upewnić się, że elementy są 
odpowiednio uwzględnione, tak aby odgrywały wiele ról, a każda funkcja 
wspierała się nawzajem. 
 

Powyższego procesu nie należy postrzegać jako procesu liniowego, ponieważ 
niektóre elementy mogą nakładać się na inne. Mogą one być stosowane już 
od momentu podjęcia decyzji o realizacji projektu. Należy pamiętać, że dobry 
ogród permakulturowy jest odporny, samoregulujący i trwały. Autentyczna 
nauka jest możliwa dzięki doświadczeniu procesu projektowania. Poprzez 
przeplatanie lekcji STEAM z etyką i zasadami permakultury, uczniowie 
rozwijają lub wzmacniają umiejętności oparte na dociekaniu i rozwiązywaniu 
problemów. 

 
Mając to na uwadze, można przeprowadzić inne protokoły: wprowadzenie 
teoretyczne, fazę badań, dostosowanie programów nauczania z przedmiotów 
obejmujących STE(A)M tak, aby obejmowały działania LivingSTEM, działania 
networkingowe, wizyty w ogrodach permakultury itp. 
 
Potrzebne materiały:  
To tylko niektóre z możliwych materiałów, które mogą być potrzebne w procesie. 
Lista może się różnić w zależności od celu, lokalnej sytuacji i wielu innych 
czynników. 
 

• Biblioteka - wirtualna i fizyczna z książkami o permakulturze w lokalnym 
języku 

• Działki na terenie szkoły lub w pobliżu, alternatywnie zasad permakultury 
można się nauczyć, tworząc miniogrody w doniczkach a nawet skrzynkach 
na wino. Drewno do budowy podniesionych grządek 

• Ziemia 

• Kompost i ściółka 

• Nasiona i rośliny 

• Jeśli to możliwe, można umieścić tam pasące się zwierzęta - kury, kaczki 
lub owce, zakupione lub przekazane przez rolników 

• Drewno do budowy schronienia dla zwierząt Narzędzia ogrodnicze i 
miejsce do ich przechowywania 

• Woda 
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• Prąd/źródło energii elektrycznej 
• Komputery/tablety/kamery do dokumentowania procesu 

• Narzędzia do pisania/malowania/projektowania 

• Urządzenia kuchenne ... 
 

Jeśli to możliwe, wszystkie materiały powinny być organiczne i nie powinny w 
żaden sposób wytwarzać zanieczyszczeń. Należy stosować zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym, a wykorzystanie materiałów używanych tam, gdzie to 
możliwe, przyniesie lepsze rezultaty. 
 
 
 
Jednym z godnych polecenia narzędzi w procesie projektowania 
permakulturowego ogrodu szkolnego jest GoSADIMENT [69] składający się z:  
Cele: Zebranie wszystkich wizji i ustalenie konkretnych celów, które mogą 
zostać poprawione i dostosowane w trakcie procesu  
Ankieta: Zbieranie informacji o wszystkich umiejętnościach w zespole i tam, 
gdzie to konieczne, nauczaj - ucz się - zdobywaj nowe 
umiejętności/umiejętności STEAM, aby osiągnąć cele. Ponadto zespół, który 
pozna potrzeby uczniów, zdecyduje kogo należy dodać do zespołu, sieci, grupy 
interesariuszy  
Analiza: Zespoły analizują, jakie infrastruktury i materiały istnieją, jakie materiały 
i sprzęt będą potrzebne. Czy można go wyprodukować w szkole lub 
kupić/nabyć.  
Projekt: Planowanie i mapowanie ogrodu  
Wdrożenie: Zrozumienie ogrodu od teorii do praktyki  
Konserwacja: Dbanie o ogród, wyrywanie chwastów, ochrona przed 
szkodnikami, podlewanie roślin, żywienie, opieka nad zwierzętami. Ocenianie, 
co poszło dobrze, a co zawiodło  
Poprawianie: Dokonywanie korekt, dostosowań, dostrajanie 
 
 
8.6 Adaptacja grupy docelowej: harmonogramy, narzędzia i dyrektywy  
Plan wdrożenia pedagogicznego LivingSTEM musi zostać dostosowany 
zarówno poziomo w całej Europie, aby był zgodny z dyrektywami STEM 
krajowych, regionalnych lub lokalnych władz szkolnych, a także pionowo, 
uwzględniając potrzeby różnych poziomów/klas i dopasowany do strategii i 
harmonogramów uczestniczących szkół. 
 
Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, znaczenie edukacji STEM w 
reagowaniu na przyszłe niedopasowanie umiejętności na rynku pracy znajduje 
odzwierciedlenie w polityce i komunikacji UE, a Komisja powołała koalicję STE(A)M 
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łączącą różne sektory edukacji, biznes i sektor publiczny, pracodawców do 
promowania przyjmowania odpowiednich przedmiotów STE(A)M oraz modernizacji 
programów nauczania STE(A)M i innych poprzez bardziej interdyscyplinarne 
programy. Jednak patrząc na strategie STE(A)M w różnych państwach 
członkowskich, w tym w krajach objętych projektem Living STEM, sytuacja jest 
dość niejednolita. Istnieje kilka inicjatyw i projektów związanych z STE(A)M, ale 
spójne strategie nie zostały jeszcze wdrożone. 
 
Podejście interdyscyplinarne w projekcie LivingSTEM i metodologie 
pedagogiczne oparte na współpracy, odkrywaniu, doświadczaniu, 
dociekliwości, integracji i holistycznej nauce są bardzo innowacyjne i mogą 
stać się najlepszą praktyką dla pojawiających się strategii STEM w krajach 
uczestniczących i poza nimi. 

 
Zaleca się dostosowanie planów lekcji LivingSTEM do dyrektyw krajowych w 
poszczególnych dyscyplinach STEM oraz współpracę z interesariuszami i 
decydentami w celu zintegrowania metodologii i treści LivingSTEM z krajowymi 
strategiami STEM i przyszłymi dyrektywami. 
 
Projekt LivingSTEM ma inny cel, aby zapewnić narzędzia i strategie radzenia 
sobie z globalnymi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu i dostosować się 
do globalnych celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez 
wdrożenie ogrodów permakultury. Projekt LivingSTEM, poprzez integrację 
permakultury z głównym nurtem edukacji, przyjmuje za cel wzmocnienie pozycji 
uczniów i innych interesariuszy, aby byli częścią rozwiązań w zakresie 
łagodzenia zmiany klimatu. 
 
W standardowej praktyce, aby ocenić wpływ wdrożenia LivingSTEM w 
uczestniczących szkołach, należy zapewnić narzędzie jakości do regularnego 
pomiaru osiąganych umiejętności. Projekt LivingSTEM promuje jednak 
skupienie się na organicznym procesie nauki i opowiada się za metodami 
oceniania bardziej zorientowanymi na wyniki i dostosowanymi do uczniów. 
 
W razie potrzeby należy dokonać zmian i dostosowań, zapewniając 
przydatność dla różnych grup wiekowych od 10 do 14 lat w poszczególnych 
kulturach edukacyjnych. 
 

Przed wprowadzeniem należy ocenić potrzeby poszczególnych grup 
docelowych, aby przygotować się do pomyślnego wdrożenia lokalnych ogrodów 
permakulturowych LivingSTEM. 
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Partnerzy projektu LivingSTEM i wiele szkół w ich krajach (Belgia, Cypr, Dania, 
Włochy, Polska i Hiszpania) promują innowacyjne metody pedagogiczne, takie jak 
wspólna nauka i uczenie się w społeczności. Partnerzy LivingSTEM, wyposażeni 
w odpowiednie doświadczenie zarówno w permakulturze, jak i zarządzaniu 
projektami, pomogą lokalnemu ekspertowi, zapewnią lub zorganizują szkolenia i 
zaoferują mentoring zaangażowanym nauczycielom. Ma to na celu zachęcenie do 
stosowania metod, które sprzyjają stymulującym doświadczeniom edukacyjnym. 
 
 
Ogród permakultury należy postrzegać jako projekt długoterminowy, ponieważ 
jest to projekt żywy. Można rozważyć dalsze powiązane projekty o 
perspektywach długoterminowych, angażując nauczycieli innych przedmiotów. 
 
Projekt LivingSTEM jest zgodny z dyrektywami europejskimi i krajowymi, 
zapewniając różnorodne wyzwania, gry, a także zajęcia w pomieszczeniach i 
na zewnątrz, aby wspierać naukę umiejętności STEM. Przykładowo, krajowe 
dyrektywy w Danii dla uczniów szkół podstawowych i średnich obejmują 
następujące zasady projektowania motywujące do przedmiotów przyrodniczych 
- zwane 6 C: 
 
• Konstruowanie osobistego znaczenia 

• Wybór 

• Wyzwanie 

• Kontrola 

• Współpraca 

• Działania wspomagające samowystarczalność i dzielenie się 

 
Patrząc na rozdziały o permakulturze i dogłębnym zrozumieniu tej dziedziny, 
projekt LivingSTEM jest dobrze dopasowany do powyższego. Działania pilotażowe 
w ramach projektu LivingSTEM będą skierowane do grup wiekowych 10-12 oraz 
13-14 lat. Materiały i plany zajęć są dostosowane do wyższych i niższych grup 
wiekowych. 
 
8.7 Przygotowanie na miejscu  
Istnieje kilka podstawowych wymagań dotyczących założenia ogrodu szkolnego 
permakultury. Ważna jest dostępność odpowiedniej przestrzeni. Rozmiar nie 
ma znaczenia. Ekspert permakultury w zespole lub ekspert zewnętrzny będzie 
najbardziej pomocny, aby upewnić się, że przestrzegane są wytyczne 
permakultury przy wyborze lokalizacji w oparciu o ustalony cel. Partner 
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LivingSTEM może pomóc w powiązaniu szkoły z ekspertem permakultury w 
wyborze lokalizacji. 
 
Podstawowe i istotne elementy do rozważenia przy wyborze lokalizacji to: 
Woda, światło słoneczne, ziemia i wiatr. Należy pamiętać, że proces wyboru jest 
integralną częścią procesu projektowania, dlatego kluczowe znaczenie ma 
zaangażowanie studentów. 
 
Dostępność wody: Woda jest źródłem życia, więc jest niezbędna dla 
wszystkich istot. Źródła podlewania powinny być dostępne i łatwo osiągalne. 
Miejsca, w których jest zbyt dużo wody po nadmiernych opadach deszczu lub 
te, które doświadczają suszy, mogą być wykorzystywane w permakulturze, 
ponieważ jej zasady projektowania pozwalają zająć się tymi problemami i 
przekształcić je w rozwiązania. Ponieważ jednak projekt jest przeznaczony dla 
młodych uczniów bez lat szkolenia w permakulturze, najlepiej omijać te 
obszary w przypadku projektu dla początkujących. 

 
Wystawienie na światło słoneczne: Światło słoneczne jest źródłem energii 
przyczyniającym się do wzrostu roślin i wszystkich istot. Różne rośliny mają 
różne potrzeby w zakresie światła słonecznego. Dostępność słońca jest częścią 
procesu obserwacji przy wyborze lokalizacji. 
 
Ziemia: Ma to zasadnicze znaczenie dla wzrostu roślin. Piękno permakultury 
polega na jej zdolności do przywracania zdrowia gleby. W przypadku 
ograniczonego wyboru lokalizacji słaba jakość gleby nie powinna działać 
odstraszająco. Ponieważ uczniowie dopiero zaczynają, obszar z dobrą jakością 
gleby ułatwi im pracę, ale nie jest warunkiem koniecznym. 
 
Powietrze/wiatr: Wiatr wpływa na wzrost i ogólne samopoczucie ogrodu. Jest to 
ważne, aby wziąć pod uwagę długoterminową wizję. Silne wiatry mogą wpływać 
na zaopatrzenie w wodę i słońce/ciepło w okolicy, a także na plany. Ze względu 
na zdrowie dzieci należy unikać obszarów zanieczyszczonych. Doświadczenie 
w permakulturze może pomóc złagodzić skutki zanieczyszczenia, ale to 
oczywiście jest bardziej przydatne dla doświadczonych permakulturystów. 
 
Wymagane dalsze wyposażenie Oprócz tego, co zostało wymienione 
wcześniej, oraz inne potrzebne materiały będą zależały od celów i wyzwań 
wyznaczonych przez zespół. 
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Nadzór i bezpieczeństwo Zawsze powinien być co najmniej jeden nauczyciel 
nadzorujący pracę. Alternatywnie, rodzice lub wolontariusze ze społeczności 
mogą być zaangażowani w nadzorowanie dzieci oraz zapewnianie mentoringu, 
coachingu i wsparcia. Podczas pracy w przyrodzie istnieją pewne zagrożenia 
występujące również, gdy dzieci bawią się na zewnątrz. 
 
  
 
Możliwe zagrożenia: 

• Alergie na pyłki, rośliny, zwierzęta - nauczyciele powinni być tego świadomi  
• Kleszcze są prawdopodobnie najniebezpieczniejszymi stworzeniami 

wywołującymi boreliozę 
• Jadowite węże - żmije są dość powszechne  
• w Danii Trujące rośliny 

• Drapieżniki, polujące na kury, kaczki i owce  
• Ukąszenia komarów na południu 

• Ukąszenia pszczół - które mogą powodować alergię 
• Dzieci pracujące z narzędziami - piłami, nożami, łopatkami  
• Bakterie w glebie, w wodzie 

• Należy przygotować proste wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
oraz kodeks postępowania identyfikujący zagrożenia i zapewniający środki 
ograniczające ryzyko. Ważnymi środkami są dokładne umycie rąk po pracy 
w ogrodzie, noszenie rękawiczek, noszenie okularów ochronnych i odzieży 
do wykonywania niektórych prac rzemieślniczych. 

 
Wytyczne są często dostępne w szkołach. Należy sprawdzić i przestrzegać 
przepisów krajowych i lokalnych. 
 
Podstawowe środki ostrożności:  
Zaleca się regularne mycie rąk, chociaż uważa się, że kontakt z ziemią wzmacnia 
układ odpornościowy. Używanie rękawic ogrodowych jest przydatne dla 
początkujących ogrodników, ale jest opcjonalne. Zaleca się mycie rąk po wizytach 
w gospodarstwie w przypadku kontaktu ze zwierzętami, aby uniknąć 
rozprzestrzeniania się zarazków wśród uczestników. Uświadomienie dzieci, jak 
ważne jest uwzględnienie środków ostrożności. 
Dalsze środki bezpieczeństwa i ryzyka zostały szczegółowo omówione w 
rozdziale 9. 
 
8.8. Konkretne przykłady możliwej organizacji działań  
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Poniżej znajduje się możliwy model do rozważenia podczas planowania. 
LivingSTEM zachęca nauczycieli do tworzenia własnych planów, starannie 
uwzględniając cele, przepisy i harmonogramy szkolne, wyposażenie szkoły, 
warunki społeczne i oczywiście potrzeby uczniów. Planowanie lub 
przygotowanie można przeprowadzić pod koniec roku szkolnego dla 
natychmiastowego wdrożenia na początku następnego roku z niewielkimi 
zmianami, jeśli zajdzie taka potrzeba. Narzędzia i techniki są przedstawione w 
tym podręczniku w celu wyposażenia, pomocy i zainspirowania nauczyciela do 
opracowania lokalnie kompatybilnego planu projektu. Dalsze odniesienia i 
pomysły można znaleźć w Bibliotece zasobów LivingSTEM. 
czerwiec/lipiec - 1 rok: Planowanie 
 
Przed długimi wakacjami i rozpoczęciem nowego roku szkolnego nauczycielom 
przydzielane są nowe klasy i specjalne funkcje, opracowywane są harmonogramy 
i plany zajęć, nauczyciele są informowani o nowych dyrektywach i wytycznych, 
tworzone są zespoły tematyczne, które współpracują ze sobą w kolejnych rok 
szkolny. Byłby to czas na stworzenie tematycznego zespołu nauczycieli 
LivingSTEM, będącego trzonem całego zespołu, który zostanie zebrany na 
początku roku szkolnego. 
 
Projekt Living STEM będzie miał silny wpływ systemowy, jeśli sesje teoretyczne i 
praktyczne zostaną włączone do harmonogramów nowego roku szkolnego. Jedna 
lub dwie godziny lekcyjne tygodniowo dla każdej klasy uczestniczącej byłyby 
odpowiednie na teoretyczne i praktyczne sesje projektów STEM, prowadzone 
przez nauczycieli różnych przedmiotów. Sesje interdyscyplinarne można 
zaplanować w kilku klasach. Jeśli to możliwe, w roku szkolnym należy zaplanować 
jeden lub dwa tygodnie projektowe. 
 
sierpień/wrzesień  
Rok szkolny rozpoczyna się zwykle w sierpniu w Danii i we wrześniu w 
pozostałych krajach partnerskich. Pierwsze dwa tygodnie są często 
wykorzystywane na szkolenie nauczycieli i prace przygotowawcze. Należy 
stworzyć przestrzeń do nauki z podręcznikami w bibliotece oraz e-bibliotekę z 
użyteczną literaturą w języku lokalnym. 
 
Kiedy uczniowie wrócą, nastaje czas na stworzenie zespołu wdrożeniowego 
LivingSTEM.  
Miesiące letnie to głównie miesiące zbiorów. 
 
 
Propozycje zajęć: 
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Wprowadzenie do LivingSTEM i zasad permakultury:  
Ten podręcznik zawiera wiele wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć 
integrację permakultury z programami nauczania STEAM. Zawsze warto 
zaprosić eksperta do rozmowy na ten temat. Ponieważ permakultura, jak 
wyjaśniono w tym podręczniku, jest bardzo szeroką dyscypliną, zaangażowani 
nauczyciele STEAM mogą skontaktować się z ekspertem permakultury, aby 
dostosować przemówienie do określonych celów. W ciągu roku szkolnego 
można zorganizować kilka wykładów lub warsztatów. 
 

Dobrym początkiem może być również przemowa motywacyjna prowadzona 
przez nauczyciela, członka projektu i/lub przedstawiciela krajowej sieci 
permakultury. Części 4 (Permakultura w pedagogice STEM) i 5 (Edukacja 
pozaformalna i nieformalna związana z permakulturą w programie nauczania 
przedmiotów ścisłych i przyrodniczych) niniejszego podręcznika stanowią 
cenne źródła pomysłów. 

 
Wizyta w obszarze permakultury: 

• Zbierz trochę owoców i warzyw 

• Pobierz próbki gleby 

• Zrób zdjęcia 

• Zrozum zasady 

• Wróć do szkoły 

 
Wyzwania:  
• Przygotuj zdrowe posiłki z zebranej żywności  
• Dowiedz się jakie produkty są zdrowe 

• Odwiedź lokalny supermarket i przejrzyj składniki swojej ulubionej 
żywności.  

• Zbadaj, jakie zawarte w niej dodatki mogą wpłynąć na twoje zdrowie 

• Przeanalizuj próbki gleby - można zaprosić eksperta doradztwa rolniczego 
czy laboratorium lub pójść na wycieczkę do laboratorium i zbadać próbki 

• Badaj, aby dowiedzieć się więcej o jakości gleby i sposobach jej ulepszenia 
za pomocą kompostu 

 
Zdobyte umiejętności STE(A)M:  
S - biologia i chemia gleby, chemia żywności, fizjologia, ekologia.  
T - analiza za pomocą narzędzi technicznych, informacje o zakładzie za 
pomocą aplikacji, program CAD do projektowania  
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E - realizacja ogrodu jest procesem inżynieryjnym, mogą także poznać 
(smutną) rzeczywistość inżynierii genetycznej w rolnictwie; wykorzystanie 
projektowania permakultury ma na celu przeszkolenie uczniów w holistycznej 
metodologii inżynierii  
A - kreatywne projektowanie żywności, empatia, współpraca, dociekliwe 
uczenie się, omówione nauki społeczne będą dotyczyły wielu bieżących 
problemów społecznych  
M - mierzenie składników odżywczych w glebie i pożywieniu, nauka wzorców to 
nauka geometrii przez zabawę. W ogrodnictwie będą eksponowani na 
geometrię fraktalną i szereg Fibonacciego, które są ekscytującą drogą do nauki 
matematyki. 
 
październik/listopad  
Zespół LivingSTEM rozpoczyna projektowanie szkolnego ogrodu 
permakulturowego. W zależności od dostępnej przestrzeni i udogodnień ogród 
może przybierać różne formy - od bardzo małych doniczek, pojemników czy 
skrzynek na wino dla pojedynczych lub małych grup uczniów, gdy nie ma 
wystarczającej ilości miejsca na zewnątrz, po wyszukane ogrody z podwyższonymi 
rabatami, szklarniami/tunelami foliowymi i zagrodą dla zwierząt. W przypadku 
złożonych projektów przydatne byłoby zaangażowanie eksperta z krajowego 
stowarzyszenia permakulturystów. 
 
Proces projektowania można rozpocząć od burzy mózgów i szkiców na każdym 
poziomie klas. Metodologia Lego® Serious Play® byłaby doskonałym 
narzędziem do projektowania ogrodu, ale przydałyby się również papier, karton, 
kolorowe kredki, nożyczki i pozostałe materiały. 
 
Wyzwania: 
• Praca w grupach z nauczycielami i/lub ekspertami oraz moderatorem 

• Projekt najbardziej udanego ogrodu permakulturowego mierzy się jego 
odpornością, regeneracją i trwałością.  

• Zbuduj ogród, przygotuj glebę i zasiej pierwsze nasiona (70) 

• Zaprojektuj i zbuduj najpiękniejszy kącik ziołowy 

 

Zdobyte umiejętności STE(A)M:  
S - warunki wzrostu - nasłonecznienie, woda, jakość gleby, 
temperatura,  
T - budowa ogrodu  
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E - projektowanie ogrodu z inteligentnym, zrównoważonym zaopatrzeniem w 
energię i wodę/zarządzanie  
A - kreatywne projektowanie, rysowanie, malowanie, budowanie, empatia, 
wspólna nauka  
M - pomiar, obliczanie potrzebnych składników odżywczych, promieniowania 
słonecznego, planowanie budżetu 

 
grudzień/styczeń  
Są to miesiące z bardzo krótkimi dniami w krajach północnych, gdzie ogród 
odpoczywa. W południowej Europie można wtedy zasiać nasiona. Dzieci 
nauczą się, jak zabezpieczyć grządki i rośliny kocem z liści, słomy lub owczego 
runa. Czas należy wykorzystać na sporządzenie planu, co zasadzić, dowiedzieć 
się o różnych uprawach, zamówić/kupić nasiona, przetestować żywotność 
nasion. 
Na zajęciach uczniowie mogliby poznać rolę zwierząt w rolnictwie 
biodynamicznym i permakulturze. Mogą dowiedzieć się o biologii kur, kaczek i 
owiec, jakie korzyści przynoszą ogrodowi permakultury. Uczniowie ze swoimi 
nauczycielami mogli odwiedzić gospodarstwa, aby spotkać się ze zwierzętami 
i poznać ich potrzeby oraz korzyści. 

 
Wyzwania:  
• Każdy zespół wraz z nauczycielem opracowuje projekt ogrodu z planem 

upraw, które chcą hodować 

• Zwierzęta w ogrodach permakulturowych: Potrzeby i korzyści 
 
Zdobyte umiejętności STE(A)M:  
S - umiejętności rolnicze, biologia kur, kaczek, owiec i ich korzyści dla ochrony  
przyrody  
T - badanie wytrzymałości nasion  
E - sporządzenie planu upraw, zaprojektowanie schronień dla 
zwierząt gospodarskich  
A - kreatywny projekt, empatia 
 
M - statystyki (test wytrzymałości), budżet na trzymanie zwierząt 
(schroniska/żywność/weterynarz) oraz ich koszt/korzyści [71] 
 
luty/marzec  
To czas na uruchamianie ogrodów permakulturowych, czyli wypełnianie 
doniczek lub grzadek kompostem i ziemią. Gdy jest jeszcze zimno, pierwsze 
nasiona można umieścić na słonecznym parapecie. W marcu, kiedy gleba się 
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nagrzewa, warzywa można wysiewać do zewnętrznych zagonów [72] 
dostarczając dobrą listę upraw do zasiania. 
 
Wyzwania:  
Przygotuj najpiękniejsze grządki permakulturowe (pojedynczo lub 
w małej grupie)  
Opisz rośliny i ich potrzeby - rodzaje gleby, światło, podlewanie  
Opisz ich składniki odżywcze i do czego mogą być używane 
  
Zdobyte umiejętności STE(A)M:  
S - umiejętności rolnicze, opis roślin i ich specyfiki  
T - Zarządzanie wodą/energią/glebą/kompostem  
E - budowa praktycznych urządzeń 
zaopatrzających w wodę/energię  
A - kreatywny projekt, empatia  
M - pomiar składników odżywczych gleby potrzebnych do uzyskania dobrych 
wyników 
kwiecień/maj  
Szczyt sezonu ogrodniczego. Zasiane nasiona rosną wypełniając grządki i 
doniczki. Mogą pojawić się szkodniki - owady, grzyby, zgnilizna. Dowiadujemy 
się o biologicznych metodach ochrony roślin za pomocą siatki przeciw owadom, 
ściółce, przerzedzaniu grządek, aby zapewnić roślinom więcej miejsca do 
wzrostu, hartowaniu warzyw. Jeśli są zwierzęta, zostaną również zaatakowane 
i opanowane przez kleszcze i robaki, a nadszedł czas jagnienia. 
 
Wyzwania:  
Opracuj strategie i narzędzia radzenia sobie ze szkodnikami (bez chemii) 
Opieka nad zwierzętami:  
Jagnienie, ochrona przed kleszczami, owadami, robakami chorobotwórczymi  
 
Zdobyte umiejętności STE(A)M:  
S - uodparnianie roślin, poznanie chorób roślin i zwierząt gospodarskich  
T - inteligentne technologie do ochrony roślin i zwierząt  
E - budowanie/konstruowanie  
A - kreatywny projekt, empatia  
M - statystyki dotyczące zdrowia 
 
 
czerwiec/lipiec  
To czas egzaminów i wielu uroczystości przed zamknięciem szkoły na wakacje. 
Nadszedł czas na zbieranie plonów. Szkoła powinna przygotować tydzień 
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projektowy/obóz/imprezę z konkursem na przygotowanie najsmaczniejszego 
dania z produktów wyhodowanych w ogrodzie. Uczniowie nauczą się również 
procesów konserwowania żywności, aby uniknąć jej marnowania. To też czas 
na wysiew upraw ozimych. Przed wyjazdem na wakacje należy sporządzić plan 
jak dbać o ogród podczas nieobecności. Powinna zostać przeprowadzona 
ocena całego procesu i jakości wdrożenia. 
 
Wyzwania:  
• Przygotowanie przyjęcia z najbardziej kreatywnym, pysznym lokalnym 

jedzeniem z ogrodu (może z lokalnymi suplementami diety) - konkurs  
• Jak unikać lub ograniczać marnowanie żywności 
• Jak przyczyniamy się do realizacji celów ONZ 

 
Zdobyte umiejętności STE(A)M: 
 
S - biologia i chemia żywności  
T - inteligentne technologie konserwowania żywności  
E - budowa automatycznych systemów podlewania  
A - sztuka przygotowywania pięknych, smacznych lokalnych potraw  
M - obliczanie składników odżywczych w żywności  
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Plan działań na rzecz 
partnerstwa 
EDULab - Włochy 
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9. Plan działań na rzecz partnerstwa 
 
9.1 Jak zbudować silne partnerstwo dla działań Living STEM  
Jak jasno pokazały poprzednie rozdziały, działania proponowane w ramach 
projektu LIVING STEM wymagają współpracy różnych osób połączonych 
wysiłkiem edukacyjnym i komunikacyjnym. Z tych i innych powodów jednym z 
głównych aspektów tego projektu jest pokierowanie pedagogami w stronę 
budowania stałego i trwałego partnerstwa. 
 
W kontekście organizacji i struktury szkół w zakresie promowania nauki, 
koncepcja interesariuszy i partnerów obejmuje nauczycieli, uczniów, rodziców, 
decydentów, władze szkolne (lokalne, regionalne i powiatowe/krajowe), agencje 
szkolenia nauczycieli i pracowników akademickich/badaczy w ramach swojej 
roli polegającej na analizowaniu, interpretowaniu i odkrywaniu znaczenia 
podejmowanych działań. 
 
Osoby te mogą również odgrywać rolę w nauce opartej na społeczności, co 
odnosi się do praktyki łączenia nauczania szkolnego, z otaczającą ją 
społecznością, która może obejmować lokalną historię, literaturę i dziedzictwo 
kulturowe, a także lokalnych ekspertów, instytucje i środowisko naturalne. 
Nauka oparta na społeczności jest również motywowana przekonaniem, że 
wszystkie społeczności mają nieodłączne zasoby edukacyjne, które 
nauczyciele mogą wykorzystać, aby poprawić doświadczenia edukacyjne 
uczniów, więc wiele czynników jest zaangażowanych w ten proces. 
 
Z tego powodu konieczne jest przeanalizowanie możliwości, jakie daje 
terytorium i zaprojektowanie nowych modeli partnerstwa. Ponadto jedna z 
podstawowych zasad permakultury mówi: Integruj, nie dziel. Oprócz stosowania 
tego w ogrodzie, możemy również zastosować to do społeczności, grup lub 
organizacji. Zrównoważony rozwój to coś, co osiągamy razem - poprzez 
współpracę i kooperację - nie robimy tego sami. 
 
9.2. Narzędzie do wspólnego projektowania: Płótno Projektu 
Edukacyjnego  
Aby zaprojektować i efektywnie realizować zajęcia, zamierzamy teraz 
wprowadzić kanwę projektu edukacyjnego, która będzie kierować lokalnym 
partnerstwem w projektowaniu i skutecznym wdrażaniu działań oraz tworzeniu 
silnej lokalnej sieci partnerów. Korzystanie z płótna pomoże ci zrozumieć, w jaki 
sposób ćwiczenie wpisuje się w szerszy obraz strategii szkoły, tworząc wartość 
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w krótkim i długim okresie. Informacje te są niezbędne do budowania zaufania 
i pomagają przekonać interesariuszy i partnerów do wsparcia Twojego projektu. 
Nauczyciel: Nauczyciel może je użyć, aby zrozumieć, czym będzie projekt i 
jaką wartość dodaną wniesie do programu szkoły, pomagając zdecydować czy 
warto go kontynuować, czy też wymaga poprawek. 

 
Grupa: Można je również wykorzystać podczas burzy mózgów z udziałowcami 
i partnerami twojego projektu edukacyjnego. Możesz wydrukować dużą wersję 
i użyć opcji „opublikuj notatki”, aby rozprowadzić pomysły na wydrukowanym 
płótnie, sprzyjając zaangażowaniu zespołu i ewolucji pomysłu, bez utraty 
koncentracji na celach strategicznych. 
 
Wypełnianie płótna jest dość łatwe. Istnieje 8 sekcji:  
• Określenie problemu  
• Partnerzy  
• Udziałowcy  
• Cele i działania edukacyjne  
• Treść  
• Strategia instruktażowa/pedagogiczna  
• Grupa docelowa  
• Plan ewaluacji 

 

W każdej sekcji znajduje się etykieta i krótki opis jej wypełniania. Wystarczy 
podać odpowiedź na pytanie/pytania w każdej sekcji, a otrzymasz pierwszy 
szkic swojej kanwy projektu edukacyjnego. Celem tego rozdziału jest pomoc 
zwłaszcza w budowaniu partnerstwa, dlatego skupimy się na Partnerach i 
Interesariuszach. Pamiętaj, że w rozdziale 3 możesz znaleźć informacje, aby 
lepiej wypełnić część dotyczącą strategii pedagogicznej, w rozdziale 8 znajdują 
się informacje o celach nauczania a w aktywnościach przedstawionych w 
częściach 3, 4 i 7 tego projektu można znaleźć treść. 
 
Najlepszym sposobem jest rozpoczęcie od prawej strony kanwy, koncentrując 
się najpierw na docelowej grupie odbiorców. 
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Organizacja Korzyści, jakie przynosi Sugerowane działania, aby 
zbudować dobrą atmosferę 

Szkoły 
• Przedstawia grupę odbiorców 
• Posiada wewnętrzne 

umiejętności STEM 

• Zaangażuj partnerstwo na 
każdym poziomie: nauczyciele, 
dyrektorzy, wewnętrzni i 
zewnętrzni eksperci itp. 

Farma/kraina 
permakulturowa 

• Umiejętności w edukacji 
permakulturowej  

• Współpraca z wewnętrznymi 
ekspertami/rolnikami  

• Znajomość cech/charakterystki 
terenu 

• Prowadzenie części zajęć  

• Zdefiniuj współpracę związaną z 
działaniem w umowie formalnej  

• Wybierz gospodarstwo biorąc 
pod uwagę problemy logistyczne 
(lokalne farmy łatwo dostępne ze 
szkoły) i certyfikowane 
kompetencje (sprawdź program 
nauczania farmy i jej poprzednie 
doświadczenia) 

Lokalna organizacja 
non-profit (ekologia, 
permakultura, etyczne 
żywienie, rozważne 
ogrodnictwo, itp.)  

• Współpraca z wewnętrznymi 
ekspertami 

• Znajomość specyfiki terytorium 
• Prowadzenie części zajęć 

• Zdefiniuj współpracę związaną z 
działaniem w umowie formalnej  

Instytucje naukowe i 
centra doskonalenia 

• Współpraca z wewnętrznymi 
ekspertami  

• Znajomość specyfiki terytorium  
• Prowadzenie części zajęć  
• Dostarczanie różnej wiedzy 

• Zdefiniuj współpracę związaną z 
działaniem w umowie formalnej   

• Wybierz centrum doskonalenia, 
aby uwzględnić kwestie 
logistyczne (lokalizacje łatwo 
dostępne ze szkoły) oraz 
certyfikowane kompetencje  

Gmina i władze 
lokalne 

• Patronat instytucjonalny  
• Wsparcie w rozpowszechnianiu 

doświadczeń w lokalnym 
środowisku 

• Wsparcie dla mapowania i 
tworzenia sieci ogrodów 
permakulturowych i podobnych 
działań edukacyjnych  

• Wsparcie w mapowaniu 
instytucji i stowarzyszeń 
naukowych na terenie, który 
będzie uwzględniony w 
ćwiczeniu 

• Zdefiniuj współpracę związaną z 
działaniem w umowie formalnej  

 

Sponsor prywatny 
• Pokrycie kosztów i/lub 

dostarczenie narzędzi i 
materiałów 

• Zdefiniuj współpracę związaną z 
działaniem w umowie formalnej  

• Spróbuj zaangażować 
sponsorów, których regularne 
działania są zgodne z głównymi 
zasadami permakultury 
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Powyżej tabeli znajduje się wersja kanwy projektu edukacyjnego do druku 
 
 
 
9.2.1 Partnerzy  
Aby osiągnąć efektywne działanie, należy zbudować silne partnerstwo 
obejmujące różne podmioty (w zależności od potrzeb), które będą odgrywać 
aktywną rolę w realizacji zajęć. Każdy zaangażowany partner przynosi różne 
korzyści: pod względem kompetencji, umiejętności, odbiorców itp. 
 
Skorzystaj z następnego formularza, aby wybrać odpowiednich partnerów do 
swojego działania w zależności od rodzaju działalności, którą będziesz rozwijać, 
co możesz sprawdzić w drugiej kolumnie. Następnie postępuj zgodnie z 
sugerowanymi w trzeciej kolumnie działaniami. Proponujemy Ci zbudowanie 
nieformalnej sieci z lokalnymi organizacjami non-profit, instytucjami naukowymi 
i władzami lokalnymi, która może trwać również po osiągnięciu celu. Zalecamy 
również zdefiniowanie i podpisanie ze wszystkimi partnerami wspólnej umowy, 
w której zdefiniowane są rola i wkład. 
 
9.2.3 Interesariusze  
Jeśli organizujesz to ćwiczenie, Twoim priorytetem jest z pewnością wpływ na 
grupę docelową (uczniów) w celu poprawy kompetencji STEM poprzez 
permakulturę. Ale możesz być zainteresowany oddziaływaniem na różnych 
interesariuszy. Wybraliśmy trzy główne grupy interesariuszy: 
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Rodziny 
 
 
Uczynienie rodzin uczniów aktywnymi interesariuszami projektu niesie ze sobą 
kilka korzyści: wpływa pozytywnie na środowisko grupy docelowej, szerzy 
wiedzę o STEM i permakulturze na większą skalę, daje dzieciom szansę bycia 
liderem w dzieleniu się wiedzą, waloryzując ich doświadczenie. Zaleca się 
zaplanowanie 3 dni rodzinnych (ostatni pod koniec doświadczenia 
edukacyjnego) specjalnie dedykowanych rodzicom i dziadkom, którzy będą 
witani np. w ogrodzie i prowadzeni przez dzieci przy sadzeniu nasion, opiece 
nad ogrodem i uczestnictwie w warsztatach. 
 
System szkolny  
System szkolny to społeczność edukacyjna, która czerpie korzyści z 
doświadczenia edukacyjnego. Aby to zrobić, musisz oczywiście podzielić się 
doświadczeniem poza swoją grupą docelową. Zorganizuj jeden dzień otwarty, 
zapraszając różne klasy i szkoły do ogrodu permakulturowego. Uczyń grupę 
docelową liderem i bohaterem tej sesji. Pamiętaj, aby przygotować odpowiednią 
dokumentację i materiały informacyjne dla nauczycieli oraz udostępnić ten 
przewodnik. 
 
Twoje otoczenie (sąsiedztwo, miasto)  
Jeśli chcesz mieć wpływ na swoją okolicę, powinieneś zaangażować władze 
lokalne. Poproś ich, aby sponsorowali doświadczenie edukacyjne i wspierali Cię 
w promowaniu i dzieleniu się wynikami. Zaproś delegatów władz lokalnych na 
dzień otwarty i spróbuj zwiększyć ich świadomość na temat twoich celów i 
metodologii. Aby zaprojektować i wdrożyć działanie wzbogacające, zidentyfikuj 
swoich interesariuszy i postępuj zgodnie z ich sugestiami znajdującymi się w 
arkuszu: Patrz Rys. 23 na następnej stronie.  
 
 9.3 Działania związane z bezpieczeństwem i ochroną do przekazania 
partnerom  
Jak widzieliśmy w rozdziale 8 poradnika pedagogiczny dla ekspertów 
stacjonarnych, istnieją pewne zagrożenia związane z pracą w przyrodzie, 
które pojawiają się także, gdy dzieci bawią się na zewnątrz. Ryzyko i 
rozwiązania zastosowane w celu ograniczenia go muszą być komunikowane i 
udostępniane sieci partnerów i interesariuszy, tak aby podczas wykonywania 
różnych działań każdy wiedział, jaka jest jego rola i jak musi się zachować. 
Proponujemy dwie różne, ale równie przydatne czynności:  
• sporządzenie listy kontrolnej bezpieczeństwa  
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• prowadzenie działalności edukacyjnej poświęconej tematyce 
bezpieczeństwa 

 
 

Interesariusze, których chcesz zaangażować Zalecane działania 

Rodziny dzieci 

Od czasu do czasu zapraszaj rodziny do udziału 
do procesu edukacji  

Twórz warsztaty przeznaczone specjalnie dla 
rodzin  

Zaproś rodziny na ostatnie wydarzenie i pozwól 
im działać w ogrodzie zarządzanym przez dzieci 

System szkolny 

Zorganizuj jeden lub więcej dni otwartych 

Podziel się doświadczeniem poza grupą 
docelową, zapraszając więcej dzieci i szkół na 
dni otwarte  

Przygotuj odpowiednią dokumentację, aby 
podzielić się swoimi doświadczeniami. Arkusz 
projektu może być przydatny. 

Twoje otoczenie (sąsiedztwo, miasto) 

Podziel się swoją wizją z lokalnymi władzami od 
samego początku 

Poproś formalnie o sponsoring i/lub wsparcie w 
logistyce, komunikacji itp. zaproś lokalną 
społeczność i kilku delegatów na dzień otwarty 

Rys. 23, tabela referencyjna do „Twojego otoczenia” na stronie 103 

 

9.3.1 Lista kontrolna bezpieczeństwa  
Przed rozpoczęciem planowanego działania nauczyciel i/lub prowadzący na 
miejscu powinien przejrzeć Listę kontrolną bezpieczeństwa przedstawioną na 
następnej stronie. 
 
9.3.2 Lekcja dotycząca bezpieczeństwa Uczniowie powinni znać zasady, 
których należy przestrzegać podczas zajęć, aby zachować bezpieczeństwo. 
Niezależnie od zajęć, które wybrałeś dla swojej klasy, ważne jest, aby pierwszą 
lekcję poświęcić tematowi bezpieczeństwa. 
 
Sugerujemy podejście do tej lekcji metodą nauczania, która stymuluje pytania 
uczniów. Doskonałym sposobem na przeprowadzenie tego typu lekcji jest 
zgrupowanie uczniów w kręgu wokół sprzętu (który można umieścić na stole,  
 
w pojemniku lub na podłodze). Nauczyciel lub ekspert może przedstawić nazwę, 
użycie i zagrożenia związane z każdym narzędziem, a następnie poprosić 
uczniów, aby zrobili to po kolei. Warto wyznaczyć wśród uczniów opiekuna 
narzędzi, możesz uczynić to zadanie bardziej stymulującym poprzez urządzenie 
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głosowania przez dzieci na opiekuna. Dzięki temu, każdy uczeń może na zmianę 
odgrywać tę rolę podczas kolejnych sesji szkoleniowych. 

Lista kontrolna bezpieczeństwa 

• Sprawdź prawo krajowe i regionalne 

• Sprawdź wytyczne szkoły dotyczące aktywności na świeżym powietrzu 

• Sprawdź, czy w grupie nie ma alergików 

• Sprawdź, czy są tam osoby, które potrzebują konkretnej pomocy 

• Sprawdź dostępność skrzynki alarmowej 

• Opracuj i udostępnij uczniom wytyczne (dotyczące używania i przechowywania 
narzędzi, standardów higieny itp.) 

• Poproś o konkretne zasady bezpieczeństwa i pamiętaj, aby je stosować (np. 
zasady bezpieczeństwa związane z działalnością pszczelarską) 

• Upewnij się, że Twój cel jest objęty specjalnym ubezpieczeniem na 
doświadczenie na świeżym powietrzu 

• Sprawdź możliwe alerty bezpieczeństwa dotyczące Twojej działalności 

 

Bezpieczeństwo przy użyciu narzędzi do prac ogrodniczych  
Ćwiczenie przedstawione w tym paragrafie pokazuje, jak przeprowadzić 
lekcję na temat bezpieczeństwa z użyciem narzędzi pracy przy uprawie 
lub pracach ogrodniczych (lub podobnych czynnościach) w szkole. 
 
4.4 Zbuduj oś czasu ze wszystkimi partnerami  
„ Ten, kto nie układa planu, planuje porażkę”.   Winston Churchill   
Po zakończeniu czynności projektowych ze wszystkimi szczegółami, 
które zilustrowaliśmy, możesz przejść do fazy wdrożenia. Potrzebny 
jest tutaj plan działania, w którym widoczne są następujące elementy: 
 
 

• Czas  
• Odpowiedzialność  
• Wymagane materiały  
• Plan ewaluacji 
• Pożądany rezultat 
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Bezpieczeństwo w pracy z narzędziami 

Proste ćwiczenie mające na celu podniesienie 
świadomości na temat narzędzi, ich użycia i 
bezpiecznej pracy z nimi. 

Szacowany czas: 30 min  

Lokalizacja: na zewnątrz i wewnątrz  

Okres trwania: cały rok  

Poziom doświadczenia: Doświadczenie nie 
jest potrzebne 

Cele edukacyjne 
Zidentyfikuj szereg narzędzi  

Używaj narzędzi prawidłowo i bezpiecznie  

Wybierz narzędzie odpowiednie do danego zadania 

Twoje środowisko 

• Wyjaśnij, że ogrodnicy potrzebują narzędzi 
do pomocy w pracach ogrodniczych.  

• Poproś ucznia, aby podniósł narzędzie i 
zgadł, do czego służy w ogrodnictwie.  

• Pozwól im poćwiczyć na grządce lub w 
miejscu do uprawy. 

• Podaj nazwę narzędzia i jego zastosowanie 
w ogrodnictwie - poproś ucznia, aby 
zademonstrował sposób użycia.  

• Powtórz to z innymi narzędziami i pozwól 
innym dzieciom wziąć udział.  

• Omów, dlaczego rozsądne jest posiadanie 
bezpiecznego obszaru, w którym 
przechowywane są nieużywane narzędzia, 
zlokalizowanego przy znaku stop.  

• Zademonstruj, jak bezpiecznie przenosić i 
pracować z narzędziami, a także jak czyścić 
narzędzia pędzelkiem.  

• Poproś uczniów, aby wskazali uszkodzone 
narzędzie i wyjaśnili, dlaczego używanie go 
jest niebezpieczne. 

Przygotowanie: 

Zbierz uczniów razem w kręgu z narzędziami 
umieszczonymi na ziemi albo w wiadrze, na 
taczce, albo na pobliskiej grządce. 

Potrzebny sprzęt: 

• Gama narzędzi ręcznych lub 
pełnowymiarowych, w tym niebezpieczne 
lub zepsute  

• Wiadro, taca lub taczka do bezpiecznego 
przechowywania narzędzi  

• Szczotka do czyszczenia i rękawiczki  
• Papier i długopisy lub ołówki 

Zalecamy zapoznanie się z zasadami 
bezpieczeństwa narzędzi za każdym razem, 
gdy sesja odbywa się w ogrodzie. 

 

Pamiętaj, że będziesz potrzebować współpracy wszystkich partnerów, aby 
uzyskać realistyczny harmonogram. Skorzystaj ze wszystkich narzędzi 
komunikacji zdalnej współpracy (o których mówiliśmy również w rozdziale 8), 
aby wykonać to zadanie zespołowo. 
 
Ponadto plan działania i wynikający z niego harmonogram należy omówić i 
udostępnić różnym zainteresowanym stronom, w tym uczniom, którzy wezmą 
udział w ćwiczeniu. 
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Doskonałym pomysłem jest wydrukowanie i powieszenie planu działania w 
sali lub w miejscu, gdzie odbywają się zajęcia dydaktyczne, tak aby był dobrze 
widoczny dla każdego. 

 
Każdy rodzaj zajęć dydaktycznych wybrany w celu wzmocnienia umiejętności 
STEM będzie miał mniej lub bardziej trwały harmonogram. W każdym 
przypadku, zawsze będą działania wstępne, dydaktyczne i na koniec działania 
finalne. Nie zapomnij uwzględnić w planie działania i harmonogramie 
wszystkich działań komunikacyjnych, które zaplanowałeś na etapie 
planowania. 
 
Zachęcanie uczniów do udziału w tworzeniu planu działania jest doskonałą 
okazją do wzmocnienia umiejętności zarządzania projektami. Oto przykład 
planu działania, który możesz wypełnić i wykorzystać w swoich działaniach 
edukacyjnych. 
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Grywalizacja i 
osiągnięcia 
intelektualne 
LivingSTEM 

 

Trànsit Projectes - Hiszpania, Citizens In Power - 
Cypr, Ed Consult - Dania, EDU Lab - Włochy 
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10. Gamifikacja & osiągnięcia intelektualne 
LivingSTEM 
 
 
10.1. Kontekst  
Problem zmniejszającego się zaangażowania uczniów i zanikającego 
zainteresowania związanego z tradycyjnym kształceniem wpływa na naukę i 
motywację. Ciągłe poszukiwanie edukatorów nowatorskich technik nauczania 
znalazło odpowiedź w wykorzystaniu gier edukacyjnych do nauki. Gry okazały 
się skuteczne w doskonaleniu umiejętności, takich jak rozwiązywanie 
problemów, a także nauce i wzmacnianiu wiedzy. [69] Grywalizacja to termin 
dotyczący mediów cyfrowych, definiowany jako „wykorzystanie elementów 
projektowania gier w kontekstach innych niż gry”. [70] Grywalizacja różni się od 
gier edukacyjnych, które są postrzegane jako poważne w tym sensie, że w 
przeciwieństwie do tych ostatnich, grywalizacja po prostu wykorzystuje 
elementy gry. 
 
10.2. Ułatwienia[71]  
Grywalizacja w działaniach edukacyjnych wymaga od nauczyciela lub eksperta 
wykorzystania mechaniki projektowania gier w kontekstach innych niż gry. 
Permakultura może być idealnym obszarem do zastosowania narzędzia 
grywalizacji. Jest to doskonała technika do rzucenia wyzwania. Nauczanie 
oparte na grach koncentruje się głównie na motywowaniu uczestników do 
osiągnięcia celu, w oczekiwaniu na nagrodę; jako samego uczenia się, czy 
jakiegoś rodzaju zachęty. Chociaż jest to bardziej typowe w systemie 
„grywalizowanym”, w nauce odradza się wyłaniania zwycięzcy lub 
przegranego, zachowując główny cel, którym jest utrzymanie motywacji grupy 
uczestników do nauki przedmiotu i dotarcia - mniej więcej - do tego samego 
punktu, w tym samym momencie. 
 
Metodologia nauczania oparta na grach obejmuje trzy główne tematy: zasady, 
cele i nagrody. Każde kolejne ukończenie gry jest określane z góry przez 
nauczyciela/eksperta. Dlatego ważne jest, aby szczegółowo określić, jaki jest 
cel gry, jakie będą zasady oraz w jaki sposób uczniowie osiągną nagrody. 
Głównym celem grywalizacji jako doświadczenia edukacyjnego jest 
zaprojektowanie i włączenie elementów gry do ćwiczenia oraz zwiększenie 
motywacji uczniów do nauki i zdobywania wiedzy. Niektóre elementy gier, które 
mogą być wykorzystywane do motywowania uczniów i ułatwiania nauki, 
obejmują: [72] · 
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• Mechanikę postępu (punkty/odznaki/rankingi);  
• Narrację i postacie; 
• Kontrolę gracza; 
• Natychmiastową informacja zwrotna 
• Możliwości wspólnego rozwiązywania problemów;  
• Naukę w sprzeczności z rosnącymi wyzwaniami; 
• Możliwość zdobycia mistrzostwa i podniesienia poziomu lub określenia 

nabytych umiejętności i kompetencji; 
• Więzi społeczne 

 
 
Aby zilustrować sposób działania systemu grywalizacji, używamy 
„Gamification Design Framework” w celu lepszego zrozumienia, zaplanowania 
i zaprojektowania specyficznej grywalizacji dla działań permakultury, które 
zostaną stworzone w ramach tego projektu. 
 
10.3. Struktura projektowania grywalizacji  
 
 
 
 
 

Każda instrukcja krok po kroku 
podzielona jest na dwie części: 

 
Część definicji:  
W tym kroku, łączymy aktywność z 
użytkownikami. W środku  
określamy, co się wydarzy. 

 
Część projektowa:  
To duży krok biorąc pod uwagę 
wszystkie koncepcje uwzględnione 
w projektowaniu grywalizacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.4. Gamifikacja i osiągnięcia intelektualne LivingSTEM  
W ramach projektu Living Stem opracowano narzędzia i działania w formie gier 
edukacyjnych, które mają pomóc w skutecznej nauce programów nauczania 
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STEAM poprzez projektowanie permakultury. Ten podręcznik zawiera cztery 
rezultaty intelektualne (IO). 
 
10.4.1. System grywalizacji - gry i zabawy edukacyjne (IO2) 
Prowadzący:  Citizens in Power 

 
System grywalizacji oferuje ekscytujące zajęcia ułatwiające naukę/edukację 
STEAM. Poprzez gry permakultura jest zintegrowana z interdyscyplinarnym 
podejściem do formalnego programu nauczania STEM, wprowadzając 
jednocześnie pozaformalne i nieformalne metodologie. Celem jest 
skuteczniejsze wzbudzenie zainteresowania i entuzjazmu u uczniów, a tym 
samym pogłębienie ich doświadczeń edukacyjnych. 
 
Oto 20 gier do wyboru: 
 
 

Gry dla uczniów 
w wieku: 10-12 Przedmioty/dziedziny Przygotowane przez 

Permakultura i energia 
odnawialna 

Permakultura, inżynieria, 
technologia i inne nauki Citizens In Power- Cypr 

Zwierzęta w zarządzaniu 
przyrodą: Kury i owce  Permakultura i biologia Ed Consult - Dania 

Śmieciowe vs. Zdrowe 
jedzenie Nauki o żywieniu Ed Consult - Dania 

Pajęczyna różnorodności 
biologicznej 

Nauki przyrodnicze, 
permakultura i ekologia 

EDU Lab - Włochy 

 

Podróż żywności Permakultura i nauki 
przyrodnicze Logopsycom - Belgia 

Warsztaty edukacyjne dla 
dzieci nt. miodu 

Entomologia, ekologia i 

permakultura 
Polish Farm Advisory - 
Poland 

Świat naturalnych kolorów Chemia, biologia i sztuka Polish Farm Advisory - 
Poland 

 
 

Gry dla uczniów 
w wieku: 10-14 Przedmioty/dziedziny Przygotowane przez 
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Obserwacja 

bioróżnorodności w 
środowisku lokalnym 
parku/lesie z 
poszukiwaniem skarbów 

Permakultura i nauki 
przyrodnicze 

Trànsit Projectes - 
Hiszpania 

Gry dla uczniów  
w wieku: 10-14 Przedmioty/dziedziny Przygotowane przez 

Złoty podział, szereg 
Fibonacciego i pszczoły + 
projekt permakultury 

Permakultura i wszystkie 
dziedziny STEM Générations.Bio - Belgia 

Ogród pionowy Permakultura, ekologia, 
nauka i sztuka 

Trànsit Projectes - 
Hiszpania 

Gry dla uczniów  
w wieku: 10-14 Przedmioty/dziedziny Przygotowane przez 

Fraktale i natura Permakultura i wszystkie 
dziedziny STEM Générations.Bio - Belgia 

Seria Fibonacciego w 
przyrodzie 

Permakultura, matematyka i 
sztuka Générations.Bio - Belgia 

Analiza różnych terrariów Permakultura i STEM Trànsit Projectes - 
Hiszpania 

Budki dla ptaków: 
budowanie i nauka Inżynieria i technologia Polish Farm Advisory - 

Poland 

Permakultura i biologia Permakultura i nauki 
przyrodnicze Citizens In Power- Cypr 

Zmiany klimatyczne i 
globalne cele ONZ: Co 
możemy zrobić? 

Permakultura, inżynieria i 
technologia Ed Consult - Dania 

Zaprojektuj ekologiczne 
miasto 

Permakultura, inżynieria i 
technologia 

EDU Lab - Włochy 

PermakulturART Sztuka i permakultura EDU Lab - Włochy 

Budowa hotelu dla 
owadów 

Permakultura i biologia Logopsycom - Belgia 

Projektowanie ogrodu 
mandali Permakultura i STEM Logopsycom - Belgia 
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10.4.2. Talia kart (IO3) 
 
 Prowadzenie:   Logopsycom  
 
 
Talia kart składa się z ponad stu kart zawierających informacje o wybranych 
roślinach, zwierzętach i przetworzonych produktach. Są pięknie 
zaprojektowane przy użyciu przemyślanych kolorów, które przykuwają uwagę 
dzieci. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu, aby uzupełniać różne działania 
LivingSTEM, narzędzia te są przydatne nie tylko w upraszczaniu złożonych 
informacji dla młodych uczniów, ale także we wzmacnianiu przedmiotów 
STEAM, których uczą się podczas różnych ćwiczeń. 
 
 IO4.  Idealny ogród kuchenny  
 Prowadzenie:   EDU Lab  
 
 
Idealny ogród kuchenny to intensywna nauka permakultury i STEAM w zabawny 
sposób. W połączeniu z grami na świeżym powietrzu i w domu, a także z nauką w 
klasie, podekscytowanie uczniów zostanie zwiększone w trakcie projektowania 
własnego ogrodu. Praca zespołowa, nauka praktyczna i partnerska, kreatywne 
myślenie oraz umiejętności rozwiązywania problemów będą koncentrować się 
między innymi na pracy. Idealny ogród kuchenny to aktywność, w której można 
zintegrować tematy ekologiczne, podczas gdy uczniowie pogłębiają swoją wiedzę 
na temat przedmiotów STEAM w trakcie nauki permakultury. 
 
 IO5.  Gra idealne menu  
 Prowadzenie:   Ed Consult  
 
 
Gra idealne menu łączy poważne i aktualne tematy, takie jak globalna polityka 
żywieniowa i nawyki żywieniowe dzieci jednocześnie dzieląc je na bardziej 
przystępny i kreatywny sposób uczenia się. Posiada wszechstronne narzędzia, 
które mogą być przydatne dla nauczycieli i ekscytujące dla uczniów: Broszura 
metodyczna dla nauczycieli, Creative Activity Pack dla uczniów i kanwy dla 
idealnego menu pomogą uczniom określić kalorie żywności, a także ślad węglowy 
ich żywności. 
 
 IO6.  Filmy naukowe  
 Prowadzenie:  Transit Projected 
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To ćwiczenie, w którym praktyczne filmy związane z STEM i permakulturą będą 
tworzone przez samych uczniów, jest naładowane technologią, kreatywnym 
myśleniem i metodami 
 

nauki rówieśniczej. Przewodnik krok po kroku pomoże uczniom uczyć się lub 
doskonalić umiejętności filmowania. Wyzwaniem, przed którym stoją, jest 
stworzenie własnych filmów, nie tylko jako świadectwa ich nowo nabytej wiedzy z 
zakresu STEM i permakultury, ale także aby pomóc kolegom z klasy pogłębić 
zrozumienie koncepcji poprzez ich film. Ponieważ filmy zostaną umieszczone na 
stronie internetowej LivingSTEM, to ćwiczenie może podwoić emocje, ponieważ 
uczniowie zdadzą sobie sprawę z możliwości wykorzystania ich materiału przez 
studentów na całym świecie. Podręcznik filmu naukowego będzie zawierał 
trzydzieści pojęć, które uczniowie mogą wybrać jako temat swojego filmu. 
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Najlepsze praktyki 
 
 
 
 
 

Należy wypełnić na podstawie faktycznego 
zrealizowania projektu we wszystkich 6 
krajach partnerskich 
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