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#LivingSTEM-projektet (2019-1-BE01-KA201-050529) blev finansieret
med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne meddelelse er udelukkende
forfatterens ansvar, og Kommissionen er ikke ansvarlig for enhver brug, der
kan gøres af oplysningerne deri.

Living

STEM
Living STEM Permakultur til at
booste STE(A)M uddannelse
www.livingstem.eu
#livingSTEM
Kontakt person i Danmark: Jolande Leinenbach. jolande@ed-consult.dk

LivingSTEM er et projekt med ambitionen
om at hjælpe med at forstå permakultur og
STE (A) M. Målet er at bruge den praktiske
erfaring fra permakultur til at engagere
elever mellem 10 og 14 år i fagene, der vil
styrke videnskab, teknologi, ingeniørfag,
kunst/humanfag og matematik uddannelse
og også motivere elever til at vælge
en videnskabelig karriere. Samtidig vil
aktiviteterne gøre dem opmærksomme på
nutidens miljøspørgsmål og give dem nogle
værktøjer til at vedtage en miljø-/klimavenlig
livsstil.
#LivingSTEM projektet hjælper lærere med
at forklare STE (A) M gennem de praktiske
permakultur principper og skabe en række
aktiviteter for elever for at opdage videnskab
fra nye og sjove perspektiver.

Projektets hjemmeside tilbyder mange gratis
ressourcer, både til undervisere og børn,
men også til relevante interessenter, fagfolk,
der arbejder inden for projekt områder og
offentligheden. Disse inkluderer:
•
•
•
•
•
•

#livingSTEM permakultur manualen
#livingSTEM Gamification System
Spillekort
Spillet “Den ideal køkkenhave”
Spillet “Den ideal menu”
Praktiske STEM-videoer af og for børn

Gennem aktiviteterne vil eleverne opdage
natur, mad og miljø i en kompetencebaseret
tilgang, der giver dem mulighed for at
observere og bruge deres erfaring til at lære
nye koncepter, udvikle nye færdigheder og
reflektere over deres egen livsstil.
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