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KONCEPCJA: zwalczanie zanieczyszczeń 

 

1 - KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Zanieczyszczenie to wprowadzanie do środowiska szkodliwych materiałów. 

Zanieczyszczenia mogą być naturalne, takie jak popiół wulkaniczny, mogą być 

również tworzone przez działalność człowieka, taką jak śmieci lub ścieki 

wytwarzane przez fabryki. Zanieczyszczenia niszczą jakość powietrza, wody 

I ziemi. 

 

Walka z zanieczyszczeniami to nie tylko praktykowanie dobrych zachowań, 

ale także stosowanie wiedzy naukowej w życiu codziennym. 

 

Walka z zanieczyszczeniami to praktyka ściśle związana z podstawowymi 

zasadami permakultury, w tym dbanie o Ziemię i odpowiedzialne działanie. 

 

 

2 - Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Uczniowie mogą podkreślić wagę walki z obecnym zanieczyszczeniem miast, 

odwołując się do głównych czynników zanieczyszczających i jak można 

„zaprojektować miasto zrównoważone ekologicznie”. Potrafią opowiedzieć 

krótką historię związaną z doświadczeniem dokonanym podczas warsztatów. 

W istocie „Projektowanie ekologicznego miasta” zachęca uczniów do 

zidentyfikowania najbardziej zanieczyszczonych obszarów w mieście, ich 

przyczyn, a następnie postawienia hipotez możliwych rozwiązań. 

 

Uczniowie mogą powiązać to doświadczenie również z działaniem „Zmiana 

klimatu i globalne cele ONZ” leżącym u podstaw globalnych wyzwań 
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stawianych przez ONZ, w szczególności związanych z jakością powietrza, 

wody, gleby i zmian klimatycznych. 

 

Mówienie o tym, jak walczyć z zanieczyszczeniem, jest związane z tym, czego 

nauczyli się podczas zajęć „Permakultura i energia odnawialna”, w ramach 

których uczniowie zastanawiali się nad niskim wpływem odnawialnych źródeł 

energii na środowisko. 

 

Lekcję wyciągniętą z gry “Idealne menu” można również zamieścić w filmie 

przedstawiającym sposób walki z zanieczyszczeniem poprzez stymulowanie 

refleksji na temat wpływu naszych nawyków żywieniowych na środowisko. 

 

 

3 - Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Uczniowie, odnosząc się do różnych doświadczeń zdobytych w opisanych 

powyżej ćwiczeniach, zilustrują lekcję, której nauczyli się, opowiadając różne 

strategie walki z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza.  

 

Zastosowanie wiedzy naukowej w sytuacjach krytycznych dla środowiska i 

zdrowia ludzi ma tutaj kluczowe znaczenie. 

 

Uczniów można poprosić o przeanalizowanie przyczyn, a następnie, 

korzystając ze swojej wiedzy, o  postawienie hipotezy dotyczącej strategii 

walki z zanieczyszczeniami, którą mogą faktycznie stosować każdego dnia 

(np. używanie butelek na wodę wielokrotnego użytku zamiast tych 

plastikowych wyrzucanych do śmieci, automatyczne wyłączanie światła, gdy 

nie są używane, naprawa nieszczelnych kranów i węży, przejście na „zielone” 

środki czyszczące, odżywianie się w sposób zrównoważony). 
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Wszystkie proponowane przez uczniów rozwiązania i strategie stają się 

częścią narracji wideo. W ten sposób podkreśla się aktywną rolę każdego 

dziecka i praktyczne wykorzystanie umiejętności STEM. 

 

Studenci mogą sobie nawet wyobrazić, że są komitetem naukowym, który 

musi znaleźć najlepsze rozwiązanie konkretnego problemu związanego 

z zanieczyszczeniem. 

 

Tak więc struktura filmów może wyglądać następująco: „komitet naukowy 

określił, że najlepszą strategią ograniczenia zanieczyszczenia plastikiem 

jest…” 

 

 

4 - Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Nawiązując do lekcji wyniesionej z wyżej wymienionych zajęć, uczniowie 

zwracają uwagę na sytuacje krytyczne dla środowiska, źródła zanieczyszczeń 

lub niezrównoważone zachowania ludzi. Do uczniów będzie należało 

postawienie hipotez rozwiązań na dużą skalę lub związanych z ich 

codziennym życiem. 

 

Aby przygotować nagranie wideo, nauczyciele mogą przypomnieć rozwiązania 

zaproponowane podczas zajęć i poprosić uczniów o symulację pracy komitetu 

naukowego. Sugeruje się użycie plakatu, na którym zaznaczone zostaną 

kluczowe punkty rozwiązań. 

 

Wyjaśnienie rozwiązań można podzielić między członków klasy. Nauczyciele 

będą towarzyszyć uczniom, dostarczając spostrzeżeń i wyjaśnień na temat 

związków z nauką, inżynierią i zagadnieniami etycznymi. 

 

Filmy wideo pozwolą oglądającym je uczniom zastanowić się nad 

znalezionymi rozwiązaniami, które mogą być tematami debaty. 

 

 



  

 2019-1-BE01-KA201-050529 https://www.livingstem.eu 
 

5 

5 - Powiązania między tym pojęciem a nauką 

(STEAM) i permakulturą 

Pojęcie to jest z jednej strony związane z podstawowymi zasadami 

permakultury, takimi jak dbanie o Ziemię, z drugiej strony ściśle związane z: 

 

● Biologia: obecność metali ciężkich w wodzie powoduje poważne szkody 

zdrowotne; w ten sam sposób odpady obecne w glebie, takie jak 

pestycydy, powodują szkody dla zdrowia. Wreszcie, zanieczyszczenie 

hałasem okazało się źródłem chorób i dyskomfortu psychicznego. 

 

● Chemia: wiele z najczęściej występujących zanieczyszczeń to produkty 

chemii przemysłowej. Znajomość ich składu pomaga zrozumieć stopień 

biodegradowalności. 

 

● Inżynieria: mechanizmy produkcji są przyczyną, ale także rozwiązaniem 

zanieczyszczenia. 

 

● Umiejętności projektowe: umiejętność projektowania terenów zielonych, 

nowatorskie rozwiązania odpowiadające na potrzeby planety, a także 

nowe wzorce kulturowe są silnie stymulowane w tej działalności. 

 

● Umiejętność kreatywności: kreatywność to zdolność patrzenia poza 

obecny stan rzeczy, wyobrażania sobie rozwiązań nieszablonowych, 

wykorzystywania własnej strefy komfortu do projektowania scenariuszy, 

w których nawet piękno znajduje swoje miejsce. 

 


