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KONCEPCJA: Permakultura i eksperymenty 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Integracja permakultury jako przedmiotu w edukacji STEM daje nowe 

możliwości zajęć i zasobów do nauczania. Studenci mogą zapoznać się i 

poznać metodę naukową – a w szczególności metodę eksperymentalną - bez 

konieczności kupowania i inwestowaniaw wiele odrębnych podręcznikó1) I 

dodatkowych zajęć. Wystarczy szkolny ogródek, aby wypróbowywać hipotezy 

przedstawione na zajęciach. 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Koncepcja ma największe zastosowanie w grze “Idealny ogród kuchenny '': 

 

Krok 1-3, jak wyjaśniono poniżej, można wdrożyć w fazie A  gry „Idealny ogród 

kuchenny” (obserwację i hipotezę można przeprowadzić poprzez 

poszukiwanie skarbów, najlepiej w zorganizowany sposób, np. Prowadząc 

zdjęcia, nagrywając filmy i sporządzając notatki).  

 

Krok 4 eksperymentu  - można wdrożyć zwłaszcza procedurę wzornictwa 

paczek dla różnych środowisk jako Faza B, można także stwirzyć pole do 

uprawy i rośliny do sadzenia jako Faza D gry „Idealny ogród kuchenny”.  

 

Krok 5 - analiza wyników może być oparta na nagraniu, które będzie pełnić 

funkcję kalendarza  - obserwacja rzeczywistego wzrostu nasion posadzonych 

w polu uprawnym. 
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Krok 6  - można zarejestrować w pewnym okresie czasu przewidzianym na 

początku, aby posiane nasiona wytworzyły sadzonki. 

 

Krok 7 - może być ogólnym wnioskiem uczniów z wywiadów, opartym na tym, 

co zostało wyprodukowane, i jak można było zapobiec, co można było zrobić 

lepiej, aby wyrosło więcej sadzonek.  

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Ogólnie rzecz biorąc, metoda eksperymentalna obejmuje kilka podstawowych 

kroków, a są to: 

 

Krok 1: Obserwacja (powinna być obiektywna), można ją zapisać w sposób 

ustrukturyzowany lub nieustrukturyzowany. 

 

Krok 2: Formularz a hipoteza. Obejmuje przewidywanie przyszłych wydarzeń. 

Ważne jest, aby uczniowie uzasadniali swoją hipotezę i dyskutowali z innymi 

rówieśnikami w formie konstruktywnej debaty. Rozumowanie może być 

indukcyjne lub dedukcyjne. 

 

Rozumowanie dedukcyjne:  
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Rozumowanie indukcyjne: 

 

 
Więcej informacji tutaj.  

 

 

Krok 3: Zrobić Prognozę.  

 

Krok 4: Wykonać zadanie / eksperyment.  

 

Krok 5: Przeanalizować wyniki.  

 

Krok 6: Naszkicować wniosek (może to być nieformalna dyskusja w klasie) 

 

Krok 7: Prezentacja wyników  - dla dzieci w wieku 10–12 lat może to być 

dyskusja ustna w klasie, może to być również zadanie domowe polegające na 

spisaniu końcowych myśli. Dla starszych uczniów w wieku 13–14 lat może być 

dłuższą i dokładniejszą procedurą pisania zadania ze wszystkimi krokami i 

uwagami końcowymi, nawet z odniesieniami do zasobów naukowych. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Aby ułatwić naukę, kroki metody naukowej, o której mowa powyżej, mogą być 

rejestrowane i przesyłane na wspólną platformę lub między grupą uczniów. 

https://conjointly.com/kb/deduction-and-induction/#:~:text=In%20logic%2C%20we%20often%20refer,general%20to%20the%20more%20specific.&text=Inductive%20reasoning%20works%20the%20other,to%20broader%20generalizations%20and%20theories
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Film może być podzielony na 7 części – po jednej dla każdego kroku, które 

zostaną następnie połączone.  

Warto wyraźnie zaznaczyć w wideo, gdzie kończy się jeden krok, a gdzie 

zaczyna drugi. 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Zasadniczo produkcja filmów wiąże się z: 

 

Science. Filmowana treść to metoda naukowa. 

 

Technologię można uznać za użycie urządzenia wideo i oprogramowania do 

jego przetwarzania. Uczniowie mogą również potrzebować zapoznać się z 

oprogramowaniem do edycji filmów i umieszczania podtytułów lub tytułów / 

tematów, które mają być wyświetlane za każdym razem, gdy jedno nagranie 

musi zostać połączone z innym. 

 

E(A)M wwizja artystyczna. Filmy muszą być wyraźne i dobrze nagrane. 

 

Temat / treść filmów pochodzi z działań, które w taki czy inny sposób są 

oparte na koncepcji permakultury. 

 

Temat / treść filmów pochodzi z działań, które są oparte na zasadach 

permakultury. 

 

 
 


