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KONCEPCJA: Zasada permakultury: 

przechwytuj i przechowuj energię 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Oszczędzanie energii jest istotnym elementem łagodzenia zmiany klimatu, a 

zatem stanowi integralną część celów UE w zakresie zielonego ładu. 

Permakultura oferuje szereg rozwiązań dotyczących oszczędzania energii. 

Projektowanie permakultury kieruje się 12 zasadami, z których druga dotyczy 

oszczędzania energii: tworzenia I magazynowania energii. Energia pochodzi 

ze słońca, wiatru, ziemi, wody, od ludzi, a nawet z odpadów. Właściwe 

wykorzystanie energii, nasza zdolność do jej przechwytywania i 

przechowywania oraz ograniczania daremnego zużycia, aby uniknąć 

marnotrawstwa, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia odporności 

społeczności. W permakulturze są następujące sposoby gromadzenia i 

magazynowania energii: pochłaniacze wody deszczowej, jaskółki i 

ściółkowanie skutecznie wychwytują wodę; energia słoneczna jest 

wychwytywana przez panele słoneczne, kuchenki, ładowarki do telefonów; 

odpady ludzkie / odchody ludzkie są poddawane recyklingowi w celu dobrego 

wykorzystania w suchych toaletach; magazynowanie energii w masie 

termicznej skał i dobrze zaprojektowanych budynkach jest przydatną 

technologią do wychwytywania energii i zmniejszania jej zużycia. 
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Źródło: https://permacultureprinciples.com/principles/_2/ 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ta koncepcja jest najlepiej powiązana z projektem “Ideal Kitchen Garden”, a 

także z systemem grywalizacji “Projektowanie ogrodu warzywnego Mandala”, 

w którym uczy się następujących czynności:  

 

1) zbieranie deszczówki lub magazynowanie wody poprzez kontury, 

ściółkowanie lub stosowanie kombinacji roślin w ogrodzie. Drzewa są istotnymi 

składnikami magazynowania wody. Projekty wideo uczniów mogą 

przedstawiać jeden lub dwa systemy, które są dostosowane do projektu “Ideal 

Kitchen Garden”, pokazując, jak działa każdy system i jak jest stosowany w 

projekcie ogrodu. 

 

2) Przechowywanie i wykorzystywanie energii słonecznej - rośliny wychwytują 

światło słoneczne poprzez fotosyntezę. W ogrodzie rozmieszczenie roślin 

może odgrywać dużą rolę w równoważeniu zaopatrzenia w wodę. Uczniowie 

mogą sfilmować, w jaki sposób ich rośliny są w stanie wychwytywać i 

przechowywać wodę. Niezbędna jest pomoc nauczyciela przeszkolonego w 

https://permacultureprinciples.com/wp-content/uploads/2013/01/Pc-Icons-Principle-2.gif
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permakulturze lub osoby zajmującej się tymi zagadnieniami. Chociaż 

dostępnych jest wiele materiałów w Internecie, rzeczywisty eksperyment 

przeprowadzony przez uczniów w ramach projektu “Ideal Kitchen Garden” 

zapewni bardziej autentyczną, praktyczną naukę. 

 

3) W przypadku 14-latków, uczniowie mogą również zdecydować się na 

nakręcenie filmu na podstawie znaczenia określenia opadów deszczu w 

okolicy w której znajduje się ogród. W razie potrzeby można to łatwo zbadać z 

pomocą nauczycieli. Może to być również powiązane z koncepcją „cyklu życia 

wody” wprowadzoną wśród innych koncepcji podczas tworzenia wideo. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Instrukcje dla uczniów: 

 

1. Wybierz temat związany z zasadą permakulturyw ramach zasady 

“przechwyć i przechowuj energię”, którym chcesz się zająć. 

. 

2. Poszukaj informacji na ten temat w oparciu o przykłady permakultury. 

Jeśli prelegent z zasobów permakultury zostanie zaproszony do szkoły 

lub gdy odwiedzisz farmę permakultury, przygotuj odpowiednie pytania, 

które pomogą w opracowaniu fabuły. 

 

3. Upewnij się, że dobrze rozumiesz temat. W razie wątpliwości zwróć się 

o pomoc do swojego nauczyciela. 

 

4. Napisz pomysł na film, scenariusz, scenorys (jak film będzie się rozwijał 

ujęcie po ujęciu, a następnie utwórz harmonogram produkcji). 

 

5. W zależności od wybranego tematu wideo, synchronizacja 

harmonogramu produkcji z grą “Ideal Kitchen Garden” będzie się 
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różnić. Twój harmonogram filmowania może zostać zaprogramowany 

podczas projektowania planszy ogrodowej. 

 

6. Aby uzyskać wskazówki dotyczące produkcji wideo, po prostu postępuj 

zgodnie z ogólnymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia wideo, które 

dostarczył Ci nauczyciel. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

To kręcenie filmów jest idealne jako działanie zespołowe i aby ułatwić zadania, 

ten sam zespół w “Idealnym ogrodzie kuchennym” może pracować razem jako 

zespół przy tej produkcji wideo. Członkowie zespołu mogą przeprowadzić 

burzę mózgów, aby zdecydować, który temat chcą zgłębić. Podział zadań i 

regularne spotkania są niezbędne, ponieważ wymagają głębokiego 

zrozumienia koncepcji. Najbardziej pożądana będzie praca praktyczna. Zespół 

może zasięgnąć wiedzy praktyków permakultury i wizyta na farmie 

permakultury będzie konieczna. Chociaż poszukiwacze internetu mogą 

dostarczyć pewnych pomysłów, praktyczne doświadczenie i osoby 

posiadające prawdziwe zasoby są kluczowe dla głębszego zrozumienia. 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Powiązane tematy STEAM: 

 

Inżynieria (projektowanie, planowanie) 

Biologia (poznanie roślin) 

Sztuka (projekt estetyczny ogrodu, pisanie scenariuszy) 

Matematyka (obliczenia opadów i wpływ na obszar) 

Technologia (produkcja filmowa, może być obszerna w zależności od 

wybranego tematu) 
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Rozwinięte umiejętności: 

 

Umiejętności naukowe poprzez obserwację i badania.  

Umiejętności komunikacyjne poprzez wywiady z osobami dysponującymi 

zasobami. 

Umiejętności planowania, organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji 

interpersonalnej, budowania zespołu. 

Umiejętności technologiczne w zakresie umiejętności korzystania z mediów i 

innych technologii, które można zastosować. 

 

Zintegrowane zrozumienie zasady permakultury STEAM: przechwytuj i 

przechowuj energię. 

 

 
 

 


