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KONCEPCJA: Świadomość ekologiczna 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

W niektórych regionach świata produkujemy nadwyżkiywności, podczas gdy 

inne region mają trudności z uprawą i / lub znalezieniem żywności. Oprócz 

kryzysu klimatycznego, stoimy w obliczu kryzysów żywieniowych. Nauczanie 

permakultury w młodym wieku to rozwiązanie, które może temu kryzysowi 

przeciwdziałać na dłuższą metę. Ucząc się o różnych sposobach uprawy 

warzyw, wymaganym czasie i siłach natury, uczniowie będą integrować 

właściwe praktyki i sposoby konsumpcji, które są dobre dla środowiska. 

Uczniowie mogą także uświadomić rodzicom znaczenie zmiany klimatu, 

wnosząc do domu pomysły, wiedzę i nawyki nabyte w klasie - wszystko w 

ramach rozwijania świadomości ekologicznej. 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Cała koncepcja „Idealnej gry w ogrodzie kuchennym” opiera się na zasadzie 

uprawy własnych warzyw i / lub ziół i / lub owoców oraz uświadomienia sobie, 

co można uprawiać w każdym środowisku, zgodnie z potrzebami i funkcjami 

poszczególnych gatunków. Proces tworzenia pudełka z uprawa podczas gry i 

rejestrowanie faktycznego wzrostu elementów jest czymś, co uczniowie mogą 

nagrać wraz z odgrywaniem ról (ankieter, wywiad, producenci, redaktorzy, 

pisarze itp.). Dwóch lub trzech uczniów może utworzyć zespół (polega to na 

wzajemnej pomocy oraz zachęcaniu i pomaganiu „słabym” uczniom). 
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3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

To ćwiczenie można podzielić na 3 główne części (w ten sposób film można 

nagrać w kilku ramach czasowych).  

Pierwsza część: należy ją wykonać, gdy pudełko do uprawy jest montowane w 

fazie D „Idealna gra w ogrodzie kuchennym”, w której dzieci budują skrzynkę do 

uprawy.  

Druga część: ta część będzie korzystna dla powtórki przez uczniów tego, czego 

się nauczyli podczaszajęć o nazwie „Idealna gra w ogrodzie kuchennym”. 

Wywiad zawiera pytania o to, czego nauczyli się od początku, np. na temat 

funkcji elementów, ich relacji, filozofii permakultury w ogóle i jej korzyści, 

pokazując wiedzę zdobytą przez uczniów (pytania do rozmowy mogą być 

zadane a priori przez zespół redakcyjny, aby wszyscy uczniowie mogli o nich 

pomyśleć i zdecydować, które z nich są najbardziej odpowiednie, a także 

przygotowali odpowiedzi, które mają być udzielone). 

Trzecia część: po ustalonym czasie, w którym uczniowie oczekują pobrania 

zaszczepek nasion, można sfilmować pokazując produkt, wspominając o tym, 

ile czasu zajęło wzrastanie nasion, krótko przeglądając kalendarz z podjętymi 

działaniami. 

Podsumowując, mamy tutaj metodologię “in medias res”, co oznacza, że 

zaczynamy od środka (KROK 1: Filmowanie uczniów budujących swoje 

pudełko, KROK 2: Wyjaśnienie całej “Gry w idealny ogród kuchenny'', od 

poszukiwania skarbów do konstrukcji, pomagając im zrewidować i zapamiętać 

główne kroki, a na koniec KROK 4: Rzeczywiste produkty ich wysiłków, 

zbieranie wyhodowanych roślin i wyjaśnienie, jak je pielęgnowali, a także 

przedstawienie kilku kroków, które można było wykonać lepiej. itp.).  
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4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

Uczniów można podzielić na 4-6 osobowe grupy.  

 

1) Jedną z grup może być zespół redakcyjny, który opracowuje pytania do 

wywiadu i planuje wywiady oraz ramy czasowe nagrań wideo, które 

mają zostać nagrane i połączone.  

2) Inną grupą może być zespół zajmujący się produkcją wideo, 

odpowiedzialny za nagrywanie i edycję filmów. 

3) Jeden zespół może w rzeczywistości być ankieterami / reporterami 

zadającymi pytania. 

4) Inny zespół może składać się z rozmówców odpowiadających na 

pytania.  

 

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 wykorzystanie 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. 

EM - wizja artystyczna. Filmy muszą być wyraźne, dobrze zaplanowane. 

 

Temat / treść filmów pochodzi z działań, które są oparte na idei permakultury. 

 

 
 


