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KONCEPCJA: Zdolność/kompetencje 

ekologiczne 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Wiedza ekologiczna jest bardzo ważna w całym projekcie Living STEM i jest 

jednym z jego głównych priorytetów. Przez kompetencje ekologiczne - w 

przedziale wiekowym, z którym mamy do czynienia - mamy na myśli przede 

wszystkim uświadomienie uczniom ich roli w systemie ekologicznym i tego, jak 

ich działania mogą wpływać na cały świat. 

 

2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

W systemie grywalizacji 3 różne zajęcia mogą pomóc w rozwijaniu 

świadomości ekologicznej nastolatków.  

 

1) „Warsztaty wiedzy o miodzie dla dzieci” 

2) „Pajęczyna różnorodności biologicznej” 

3) „Ogród wertykalny” 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

1) „Warsztaty wiedzy o miodzie dla dzieci '' dzieci, po zakończeniu zajęć, 

mogą sfilmować dyskusję grupową: 

a. Rola pszczół dla ludzi i ogólnie dla ekosystemu  

b. Fizjologia pszczół 

c. Indywidualna rola każdego w pomaganiu pszczołom w przetrwaniu 
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2) „Pajęczyna bioróżnorodności” to przemyślana, wciągająca i zabawna 

gra, która wprowadza uczniów w to, jak nasze drobne działania mogą 

wpłynąć na cały świat. Gra pomaga także w zrozumieniu, w jaki sposób 

każde działanie w przyrodzie jest przeplatane lub połączone z innymi. 

3) „Ogród wertykalny” to także konstruktywne ćwiczenie, które pokazuje 

dzieciom, jak łatwo mogą zmienić nawyki żywieniowe i hodować zdrowe 

rośliny. 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie: 

1) W ramach zajęć „Warsztaty wiedzy o miodzie dla dzieci” uczniowie 

mogą sfilmować dyskusję grupową na temat zagadnień poruszanych 

podczas warsztatów. 

2) „Pajęcza sieć różnorodności biologicznej” - jeden z uczniów może 

sfilmować całą grę. Następnie uczniowie mogą zostać podzieleni na 

grupy i odpowiadać za edycję gry tak, aby trwała nie dłużej niż 5 minut i 

pokazywała najważniejsze punkty. Ważne jest również, aby pokazać, 

jak wszystko się zaczęło i jak się skończyło, a także jakie są kluczowe 

działania. Film może zawierać pisemne lub ustne podsumowania I 

wioski.  W ten sposób uczniowie podsumują negatywne działania, które 

podejmowane są na Ziemię i ich powiązania z innymi wydarzeniami. 

 

3) Zajęcia „Ogród wertykalny” – podczas tych zajęć uczniowie mogą 

odgrywać role w swoich grupach / zespołach i prezentować przed 

kamerą końcowe produkty. Można przedstawić wstępne planowanie 

oraz kalendarz. Ktoś z grupy może opisać narzędzia cyfrowe użyte do 

stworzenia ogrodu wertykalnego i dlaczego zostały wybrane zamiast 

innych. Inna osoba mógłaby opisać wiedzę stosowaną w fitologii itp. 
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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 pojęciu 

permakultury. 

 

 
 

 


