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KONCEPCJA: Ekosystem 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Koncepcja ekosystemu jest niezbędna, gdyż ucieleśnia ideę, że wszystkie 

żywe istoty są ze sobą powiązane, czasami w nieoczekiwany sposób, i że 

uszkodzenie jednego elementu może zepsuć równowagę całego systemu.  

 

Ekosystem to biologiczny zespół, który znajduje się na danym obszarze. 

Obejmuje również czynniki chemiczne i składniki nieożywione, które go 

tworzą. Zazwyczaj ekosystemy definiuje się w sposób praktyczny, częściowo 

arbitralny, a granicą jest miejsce, w którym następuje drastyczna zmiana w 

zespole. Na przykład: las to ekosystem. Wokół niego są pola, które są 

kolejnym ekosystemem. Ziemię w całości można by uznać za ekosystem 

ograniczony „przestrzenią”, w której zespół elementów ekosystemu jest bardzo 

odmienny. W zależności od badania ograniczenia ekosystemu ulegną 

zmianie. Ekosystem naszej planety jest obecnie zagrożony zmianami 

klimatycznymi. 

 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

W zależności od tego, co chcesz podkreślić w filmie: znaczenie ekosystemu 

lub ślad ekologiczny: większe znaczenie dla ekosystemu lub bardziej ślad 

ekologiczny, różne działania mogą być powiązane z tematami; 

 

Działania systemu grywalizacji: Zajęcia „Terrarium” są interesujące w tym 

sensie, że w ramach zajęć uczniowie poznają tworzący się mały ekosystem. 

Uczniowie poddczas tych zajęć mogą zastanowić się i obserwować naturę, 
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aby spróbować określić, jakie elementy muszą znajdować się w tym 

ekosystemie, aby działał, a następnie stworzyć go pod nadzorem nauczyciela. 

 

Działania systemu grywalizacyjnego: „Budowa hotelu dla owadów” - w 

kontekście ekosystemu warto przeanalizować jeden konkretny aspekt 

ekosystemu, a mianowicie owady. Uczniowie mogą zobaczyć, jak obecność 

lub brak owadów wpływa na ekosystem i wyciągną wnioski na temat 

równowagi ekosystemu i jego funkcjonowania. 

 

Działania systemu grywalizacji: Aby uzyskać bardziej kompleksowe 

spojrzenie, interesujące może być utworzenie „sieci różnorodności 

biologicznej” i zobaczenie, jak każdy element współdziała z innymi.  

 

Idealna gra w ogrodzie kuchennym: Projektując ogród permakulturowy, 

należy wziąć pod uwagę powiązania i relacje elementów i roślin, aby stworzyć 

najbardziej wydajny ogród. Również ogród może stać się specyficznym 

ekosystemem. 

 

Działania w ramach systemu grywalizacji: „Projektowanie ekologicznego 

miasta”, jest również interesującą czynnością związaną z ekosystemem i jak 

sprawić, by był zrównoważony w wyraźnie „sztucznym” środowisku. 

 

Działania związane z systemem grywalizacji: „Zmiana klimatu a globalne 

cele ONZ” - to także działanie, które można powiązać ze znaczeniem 

ekosystemu i sposobem ochrony jego równowagi. 

 

Innym działaniem, które można by wykonać, byłaby symulacja naturalnego 

ekosystemu z różnymi elementami odgrywającymi swoją rolę i zobaczenie 

konsekwencji, jakie może mieć usunięcie jednego elementu (jak efekt 

domina).  
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3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Obserwacja jest tutaj kluczowa. Uczniowie będą musieli obserwować i 

dokumentować swoje obserwacje, aby naśladować naturę i umieć rozróżnić 

specjalne powiązania i relacje między elementami. 

 

Kiedy już zaobserwują i zrozumieją te powiązania, będą musieli odtworzyć je 

w określonych obszarach, aby uzyskać większy plon.  

 

Będą również zastanawiać się nad znaczeniem naszych ekosystemów i 

sposobami ich ochrony poprzez zmniejszenie naszego śladu ekologicznego. 

 

Wszystkie obserwacje i przebieg eksperymentów zostaną udokumentowane 

filmem.  

 

Podczas filmowania można wcześniej ustalić ogólną strukturę filmów, aby w 

momencie filmowania mieć spójny format. Oto przykład: 

 

Nakręć wideo jako wywiad w programie telewizyjnym (możesz nawet wymyślić 

nazwę programu TV) 

- „Dzisiaj przyjrzyjmy się .... (wstaw temat) ” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią jako eksperyment (lub hipoteza) 

- Różne etapy procesu i dlaczego 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!"  
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4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

To uczniowie będą obserwować, wyjaśniać swoje obserwacje i pracować w 

sposób naukowy, aby odtworzyć ekosystemy na małą skalę.  

 

Filmy pozwolą widzowi na śledzenie całego procesu, od ważnych obserwacji 

po tworzenie odtworzonego działającego ekosystemu.  

 

Nauczyciele będą towarzyszyć uczniom, wyjaśniając im różne procesy 

biologiczne, chemiczne i fizyczne, które pozwalają ekosystemom 

funkcjonować jako naturalne sieci życia i energii.  

 

Uczniowie będą pracować w małych grupach od 3 do 4 uczniów, w których 

wyznaczona zostanie osoba do nagrywania całego procesu. To stanowisko 

filmowca będzie musiało być zmieniane przez uczniów, tak aby wszyscy 

uczniowie mogli równo uczestniczyć w zadaniach i procesie tworzenia wideo. 

Wszystko to oczywiście pod odpowiednim nadzorem prowadzącego. 

 

Nauczyciel może sam sfilmować cały proces, jeśli uważa, że tak będzie lepiej 

(w zależnośći od poziomu umięjętności I doświadczenia uczniów w kwestiach 

tehcnicznych)..  

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

Ekosystem przegrupowuje wiele elementów, które oddziałują na siebie na 

wiele różnych sposobów. Różne interakcje i charakter tych elementów można 

wyjaśnić za pomocą różnych przedmiotów związanych z naukami ścisłymi w 

ogóle. A dokładniej: biologia, fizyka i chemia. 

 

Chemia: 
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Składniki chemiczne w ziemi, takie jak na przykład wapń, magnez, są 

niezbędnymi składnikami odżywczymi dla roślin. Inne reakcje chemiczne, takie 

jak fotosynteza lub kompostowanie, odgrywają ważną rolę w dobrym 

funkcjonowaniu naturalnego ekosystemu. 

 

 

Fizyka: 

W przypadku fizyki do ekosystemu wchodzi wiele elementów, których 

mechanizmy można wyjaśnić w tej klasie.  

 

Na przykład: Właściwe wykorzystanie grawitacji podczas projektowania 

ogrodu permakulturowego stworzy specjalne warunki do nawadniania w celu 

podlewania upraw.  

 

Kapilarność jest również zjawiskiem, które może mieć wpływ na 

funkcjonowanie ekosystemu, ponieważ wody gruntowe wracają na 

powierzchnię i również nawadniają teren, co można wytłumaczyć prawami 

fizycznymi. 

 

Biologia: 

Fotosynteza, kompostowanie, rozmnażanie roślin itp. To wszystkie procesy 

biologiczne, które są podstawą funkcjonowania ekosystemu i można je 

wyjaśnić w kontekście zajęć z biologii poprzez te czynności.  

 

Permakultura: 

Obserwacja natury i tego, jak działa wewnętrzna praca samowystarczalnych 

ekosystemów, a także naśladowanie tych obserwacji w możliwie najbardziej 

efektywny sposób, jest sercem filozofii permakultury. Permakultura ma na celu 

odtworzenie tych naturalnych mechanizmów i zoptymalizowanie projektu 

ogrodu, aby pomóc w kształtowaniu pozytywnych relacji między elementami i 

umożliwieniu roślinom rozwoju. Koncepcja ekosystemu i jego naturalnej 

równowagi i trwałości jest niezbędna w filozofii permakultury. 

 


