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KONCEPCJA: STE(A)M i aktywna nauka 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

STE(A)M jako aktywne uczenie się to każda czynność edukacyjna, w której 

uczeń uczestniczy lub wchodzi w interakcję z samym procesem uczenia się. 

Jest to przeciwieństwo klasycznego, biernego przyswajania informacji 

przekazywanych przez nauczyciela. Techniki aktywnego uczenia się 

pozwalają przykuć uwagę studentów podczas wykładu i zaangażować ich w 

treść kursu. Technika STE(A)M zwykle poprawia ogólny proces uczenia się, 

ponieważ uczniowie mają tendencję do zapamiętywania i rozumienia dużej 

ilości wiedzy.  

Permakultura i STE(A)M oferują wiele możliwości, jeśli chodzi o aktywne 

zajęcia edukacyjne. 

 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Z systemu grywalizacji dla dzieci w wieku 10-14 lat: 

 

Tworzenie ogrodu wertykalnego: Zwłaszcza Faza 2 „Opracowanie 

uzgodnionych działań” może być łatwo zarejestrowana. Po zajęciach może 

nastąpić ceremonia, podczas której uczniowie otrzymują odznaki w ramach tej 

czynności. Uczniowie mogą zostać poproszeni o wygłoszenie przemówienia 

po przyznaniu im odznaki, w którym mogą rozwinąć kompetencje wymienione 

na stronie 9. W ten sposób uczniowie aktywnie uczą się (zapamiętują i 

rozwijają) zdobyte kompetencje, z których wszystkie są związane z STE(A)M. 
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Działalność permakultury i energii odnawialnej: Ta aktywność jest istotą 

STE(A)M, łącząc wszystkie 5 nauk, ale co ważniejsze także fizykę. Inżynieria 

technologii i matematyka powinny być połączone w celu osiągnięcia 

ostatecznego wyniku, jakim jest stworzenie systemów energii odnawialnej. 

Film może zostać wyprodukowany na końcu budowy systemu, w którym kilka 

zespołów pokaże, co potrafi ich mechanizm i opisze, co zbudowały, jak i 

dlaczego, wraz z błędami / lub przeszkodami, które napotkały. 

 

Gra w Idealnym ogrodzie kuchennym dla dzieci w wieku 10-14 lat: 

 

Gra „Idealny ogród kuchenny” dla dzieci w wieku 10-14 lat ze wszystkimi jej 

fazami w zabawny sposób nakłania dzieci do wykonywania czynności, takich 

jak dokładność, bycie krytycznymi obserwatorami i umiejętność 

systematycznego rejestrowania w zorganizowany sposób tego, co 

zaobserwowano. Są to podstawowe, fundamentalne, początkowe kroki w 

większości metod eksperymentalnych oraz w istocie aktywnego uczenia się, 

związane z niektórymi naukami STE(A)M, takimi jak inżynieria, oraz w 

mniejszym stopniu matematyka. Uczniowie mogą nagrywać wideo także 

podczas grania w grę planszową “Ideal Kitchen Garden”. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Kilku uczniów (w zależności od dokładnego wieku i możliwości, może wynosić 

od 2 do 4 uczniów) będzie odpowiedzialnych za nagrywanie wideo (np. jak 

opisano powyżej Faza 2  “Ogrodu wertykalnego” lub podczas zajęć” 

“Aktywność energetyczna” lub pidczas gry „Idealny ogród kuchenny”).  

 

Głównym zamysłem jest to, aby filmowi tworzyło streszczenie tego, czego 

uczniowie nauczyli się w ramach wcześniej wspomnianych ćwiczeń, które są 

podstawą STE(A)M.  
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Ważne jest, aby uczeń opracował a priori konkretny harmonogram robienia 

zdjęć lub nagrań wideo, aby pokazać istotę ćwiczenia. Uczniowie muszą w 

pełni zrozumieć i zakończyć wyżej wymienione czynności w systemie 

grywalizacji. W przypadku „ gry planszowej w “Idealnym ogrodzie kuchennym” 

dobrym pomysłem może być sfilmowanie gry przy drugim lub trzecimgraniu w 

grę, kiedy uczniowie zrozumieją dobrze informacje i wytyczne gry. 

 

Produkcja wideo może odbywać się w zespołach, np. zespół producentów 

wideo (2-3 uczniów) będzie odpowiedzialny za podsumowanie całej czynności 

w przyciętym / przetworzonym materiale wideo nie dłuższym niż 1,5 godziny. 

W przypadku zajęć, które trwają długo lub mają wiele zadań podrzędnych, 

obciążenie pracą można za każdym razem podzielić na kilku uczniów. Wideo 

powinno być dostępne dla wszystkich uczniów za pośrednictwem portalu. 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

W każdym z działań, które mają być podjęte przez dzieci, od samego początku 

będą odpowiedzialne za nagrywanie wideo. Inny zespół lub ci sami uczniowie 

mogą być również odpowiedzialni za wycinanie / edytowanie / łączenie tego, 

co uważają za najważniejsze do pokazania w filmie. 

 

W ten sposób uczniowie będą zaangażowani zgodnie z tytułem ćwiczenia w 

„STE(A)M i aktywną naukę”, w nagrywanie wideo, produkcję (edycję) wideo. 

Uczniowie, którzy nie są zaangażowani w zespół produkcyjny, będą mieli 

okazję zobaczyć najważniejsze informacje dotyczące modułu / czynności / 

procedury, dzięki czemu zobaczą podsumowanie tego, czego nauczyli się 

podczas zapisanych czynności.  

 

Po obejrzeniu wyprodukowanego filmu, uczniowie zostaną poproszeni o 

skonstruowanie własnej oceny za pomocą krytycznego myślenia.  
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5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM)  

i permakulturą: 

Zasadniczo produkcja filmów wiąże się z: 

 

A – (art) wizja artystyczna. Filmy muszą być dobrze przygotowane także pod 

względem artystycznym. 

 

Technologię można uznać za wykorzystanie kamery/aparatu fotograficznego i 

oprogramowania do jego przygotowania. 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. 

 

Temat / treść filmów pochodzi z działań, które związane są z  permakulturą. 

 
 


