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KONCEPCJA: Recykling szarej wody 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, wielu ekologów i wiele państw prowadzi 

kampanię na rzecz zrównoważonego, długoterminowego zarządzania 

zasobami wodnymi, ponieważ woda jest niezbędna dla przetrwania człowieka. 

 

Zarządzanie wodą jest kluczowym aspektem permakultury, ponieważ bez 

wody nie ma życia. Proces projektowania permakultury kładzie nacisk na 

ochronę i pielęgnację wody oraz podkreśla odpowiedzialność każdej osoby i 

każdej społeczności, aby to zrealizować. Recykling szarej wody to sposób na 

ponowne wykorzystanie wody używanej w zlewach, zmywarkach, prysznicach 

i wannach. Można go zbierać, w razie potrzeby czyścić i używać do 

spłukiwania toalet lub nawadniania ogrodu. Recykling szarej wody połączony 

ze zbieraniem wody może uratować nam życie w przyszłości zagrożonej 

niedoborem wody. 

 

 
 Źródło: Gray Water Recycling, Edgar peteros 
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 https://www.pinterest.com/oregonpinner/grey-water-recycling/ 
 

2- Działania projektu LivingStem, które mogą być 

związane z tą koncepcją 

1. W części poświęconej systemowi grywalizacji niektóre gry wprowadzą 

uczniów w tę koncepcję, głównie te, które obejmują wizyty w 

gospodarstwach permakulturowych, takie jak „Permakultura i energia 

odnawialna”, „Utrzymanie zwierząt w naturze: kurczaki i owce”. 

Recykling szarej wody może być również przydatny przy projektowaniu 

„Ogrodu wertykalnego”. Uczniowie mogą czerpać materiały do video 

podczas tych warsztatów i gier. 

 

2. W serii zajęć w ramach Idealnego ogrodu kuchennego, w których 

uczniowie tworzą swoją skrzynkę ogrodową lub prawdziwy ogród, 

pielęgnując swój ogród, w którym mogą używać wody pochodzącej z 

recyklingu lub zebranej do podlewania lub nawadniania ogrodu. Na 

podstawie tych zajęć mogą odnieść się do zbierania i ponownego 

wykorzystania szarej wody. 

 

3. Dla uczniów, którzy mają talent do unikalnej narracji wideo, mogą 

nagrać różne kreatywne metody recyklingu szarej wody, a ich wideo 

może być wykorzystane jako punkt odniesienia dla całej klasy, gdy 

zmierzą się z “Idealną grą w ogród kuchenny”. 

 

4. Z czynnościami związanymi z przygotowywaniem posiłków w grze 

“Idealne Menu”, system recyklingu szarej wody można przeplatać, 

śledząc w ich filmach podróż wody ze zlewu w stołówce lub w szkolnej 

kuchni. To da im większy obraz ponownego wykorzystania wody i 

recyklingu w ich społeczności. 
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3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Instrukcje dla uczniów: 

1. Rozumiejąc tę koncepcję, będziesz w stanie obserwować i zbierać 

bezpośrednio ze źródeł informacje na jej temat poprzez działania 

wymienione w punkcie 3. 

 

2. W razie potrzeby uzupełnij zebrane informacje o badania i wywiady z 

wiarygodnymi osobami. Możesz również wysłać pytania na stronę 

LivingSTEM- livingstem.eu, a my z przyjemnością Ci pomożemy. 

 

3. Kluczem do tworzenia treści wideo jest dogłębne zrozumienie znaczenia 

wody dla życia na ziemi, dla Twojego życia i przyszłości.  

 
 

4. Pamiętaj, aby określić znaczenie tego, czego się uczysz w 

permakulturze, tak aby przydało się to w innych projektach. 

 

5. Spraw, aby Twój film był odpowiedni nie tylko dla Ciebie, ale także dla 

ludzi wokół Ciebie i dla każdego, kto będzie miał dostęp do Twojego 

filmu. 

 

6. Aby uzyskać wskazówki dotyczące filmowania, postępuj zgodnie z 

ogólnymi wytycznymi dotyczącymi tworzenia filmu wideo dostarczonego 

przez nauczyciela. 
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4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Projekt ten może być projektem indywidualnym, w ramach którego uczeń 

może zaangażować swoją rodzinę, lub może być zajęciem grupowym 

wykonywanym z kolegami z klasy. Jest to potężne przedsięwzięcie dla 

uczniów, którzy staną twarzą w twarz z dwoistością kryzysu wodnego, w 

którym z jednej strony problem wydaje się nie do przezwyciężenia, a z drugiej 

strony rzeczywistość, że proste rozwiązania są rzeczywiście dostępne. 

Zrozumieją istotę cytatu Billa Mollisona: „Chociaż problemy świata są coraz 

bardziej złożone, rozwiązania pozostają żenująco proste”. W konsekwencji 

uświadomi im to, że mogą być współtwórcami dobrych rozwiązań. 

 

Kręcenie filmów przez uczniów, które obejmuje przygody i gry na świeżym 

powietrzu, przyniesie trwały wpływ na naukę, nie tylko ze względu na 

pozytywne doświadczenia emocjonalne, które działają po obu stronach 

mózgu, ale także dzięki nowości, jaką jest możliwość wymyślenia filmu lub 

wideo.  

 

Dygresja: Mając przegląd różnych zestawów ćwiczeń LivingSTEM, nauczyciel 

może opracować kompleksowy plan różnych oferowanych materiałów 

pedagogicznych. Pomoże mu to określić, jak najlepiej włączyć ich do 

programu szkolnego. W związku z tym, klasa powinna być informowana o 

projekcie wideo od samego początku roku skzolnego, tak aby planowanie i 

konceptualizacja ich filmów były zgodne z ich programem nauczania. Ułatwi to 

uczniom zintegrowanie koncepcji recyklingu szarej wody, a także innych 

koncepcji w trakcie roku szkolnego. 
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5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą: 

Powiązane tematy STEAM: 

 

Nauki ścisłe - Geologia, Biologia, Ekologia - woda jako pierwiastek podstawowy. 

  

Technologia - rozwój technologii recyklingu szarej wody  

 

Inżynieria – nauka I zrozumienie surowej inżynierii techniki pozyskiwania 

wody. 

  

Sztuka - kreatywne proste metody; sztuka to umiejętności pisania. 

 

Matematyka - czy lub kiedy ich filmy zagłębiają się w pomiar wpływu 

recyklingu szarej wody (w projekcie “Ideal Kitchen Garden” lub w metodach 

szkolnych lub społecznościowych). 

 

Rozwinięte umiejętności: 

 

Umiejętności naukowe poprzez obserwację i badania. 

 

Umiejętności planowania, organizacji, pisania scenariuszy, komunikacji 

interpersonalnej, budowania zespołu. 

 

Umiejętności technologiczne w zakresie zrozumienia istniejących systemów 

recyklingu szarej wody. 

 

Umocnienie osobiste, gdy uczniowie rozumieją, że istnieją rozwiązania 

dostępne dzięki permakulturze i możliwość tworzenia własnych. 

 

Umiejętności społeczne i etyczne, pomagając im wyznaczyć znaczące cele, 

aby określić, czego chcą od życia i jakie działania mogą podjąć w tej kwestii. 


