
  



  

"ВСЕКИ МОЖЕ ДА КАЖЕ, КОЛКО СЕМКИ ИМА В ЕДНА ЯБЪЛКА,
НО КОЙ МОЖЕ ДА ЗНАЕ, КОЛКО ЯБЪЛКИ СЕ КРИЯТ В ЕДНА 

ЕДИНСТВЕНА СЕМЧИЦА"



  

УЧЕНЕТО чрез УЧЕНЕТО чрез 
ПРЕЖИВЯВАНЕПРЕЖИВЯВАНЕ
и ОБРАЗОВАНИЕТО за 21 веки ОБРАЗОВАНИЕТО за 21 век



  

Проект:

СОЛИДАРНА МРЕЖА НА
НА ВКУСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ БИО-ГРАДИНКИ

Национална кампания “Умения за устойчив начин на живот”, 2014

Реализира се с финансовата подкрепа на Конфедерация Щвейцария,
чрез “Фонд за реформи, свързани с гражданското общество”.



  



  

             КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТАЗИ СРЕЩА?

* да СПОДЕЛИМ радостта и вдъхновението
.

* да ви ДАДЕМ най-ценното, което създадохме
.

* да ви ПОДКРЕПИМ в създаването на вкусни градинки
.

* да ЗАДАВАМЕ въпроси и заедно да ТЪРСИМ отговори
.

* да създадем ОБЩНОСТ, която твори красота, надежда и 
изобилие за поколения напред

.

*** да ви БЛАГОДАРИМ...



  

             ПЪТЯТ, ПО КОЙТО ЩЕ МИНЕМ?

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ВКУСНАТА ГРАДИНКА * значение, философия, роля, стойност
 

СЪЗДАВАНЕ НА ВКУСНА ГРАДИНКА    *      техники за изграждане, методи за грижа за земята и     
                                                                отглеждане на биологично чиста реколта

ПРОЕКТ ЗА ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА    *     колко струва, използване на местни ресурси, акции

УРОЦИ ВЪВ ВКУСНАТА ГРАДИНКА      *     уроци, игри, занимания и експерименти с децата

ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙН                   *     етики, принципи и практики за устойчив начин на живот

СОЛИДАРНАТА МРЕЖА НА ВКУСНИТЕ ГРАДИНКИ * включване, подкрепа, споделени ресурси

ГРАДИНКА В ДЕЙСТВИЕ              *            практическо занимание + СЕРТИФИКАТ 

  



  



  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 «Вкусната образователна градинка» е интерактивна зелена 
образователна зона в двора на детската градина, където децата, 
учителите и родителите, лично и заедно изучават принципите на 

Природата, като отглеждат билки, зеленчуци и плодове.

ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА е иновативен 
образователен инструмент с огромен потенциал, с 

който учителите могат да обединяват много и 
различни теми и да ги представят на децата по един 
интерактивен, лесен за реализация и изключително 

атрактивен начин.  



  

          ВКУСНАТА ГРАДИНКА 
         Е МЯСТО ЛЮБИМО ЗА ВСИЧКИ

* Бързо се превръща в ЛЮБИМА зелена класна стая
.

* Осигурява ЛИЧНАТА ВРЪЗКА и преживяване на Детето с Природата
.

* Чрез нея се развиват НАГЛАСИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
.

* Подкрепя ПОЗИТИВНОТО ОБЩУВАНЕ между деца, родители и учители
.

* ВЪЗПИТАВА в отговорност, изследователски дух и сътрудничество
.

* Спомага за РАЗВИТИЕ на важни личностни качества, като креативност,         
      увереност, позитивно и отговорно отношение към себе си и околния свят
.

* Вдъхновява желанието за СЪРДЕЧНО ОБЩУВАНЕ и взаимна подкрепа в         
      общността



  

   ВКУСНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА БИО-ГРАДИНКА
е различна от “опитното поле” защото....

ГРИЖА ЗА ЗЕМЯТА и нейното бъдеще

ГРИЖА ЗА ХОРАТА - децата, родителите, учителите, 
цялата общност

СПОДЕЛЯНЕ НА ИЗОБИЛИЕТО - реколта, ценности, 
познания, опит, вдъхновение, мъдростта на житейския 
опит...

ФИЛОСОФИЯТА



  

Вкусната градинка е идея
стара като света... 

но ние я виждаме с нови очи,
ния я правим по нов НАЧИН,

използваме цялостни и утвърждаващи 
живота ЕТИКИ И ПРИНЦИПИ, 
и прилагаме природосъобразни 

ПОДХОДИ, за да намираме ефективни 
РЕШЕНИЯ за справяне с кризата и 

създаване на едно КРАСИВО и 
УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

за нашите деца.

КУЛТУРА ЗА УСТОЙЧИВ ЖИВОТ: 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ  КЪМ СЪЗДАТЕЛИ–



  

 

             СТОЙНОСТТА НА ВКУСНАТА ГРАДИНКА

* ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТОЙНОСТ на вкусната био-градинка

* ЕКОЛОГИЧНАТА СТОЙНОСТ на вкусната био-градинка

* СОЦИАЛНАТА СТОЙНОСТ на вкусната био-градинка

* ТЕРАПЕВТИЧНАТА СТОЙНОСТ на вкусната био-градинка



  

Образователната стойност на вкусната градинка
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД



  

Вашите ученици ще 
имат много въпроси, 

когато започнат 
изследванията си във 

вкусната био-градинка. 
Не е нужно вие да имате 

всички отговори. 
Напълно достатъчно е 

желанието да ги 
откриете. Най-добрият 
начин да отговаряте е:

“Хайде да открием 
отговора заедно”

LifeLab, 
The Growing Classroom



  

ЗАЩО УЧЕНЕТО ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ Е ВАЖНО?



  

...ние изпитваме удоволствие от това да 
научаваме нови неща, да придобиваме 
умения и да ги прилагаме на практика. 

Алфи Кон



  

УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ / 
ОТКРИВАТЕЛСКО УЧЕНЕ

ЕТАПИ: 

* ПОДГОТОВКА

* ВЪВЕДЕНИЕ

* ДЕЙСТВИЕ

* РЕФЛЕКСИЯ

ПРАВИЛА:

* РЕД и РИТЪМ
* ДИСЦИПЛИНА
* ПРИЗНАВАНЕ
* ПРИЕМАНЕ
* ОТГОВОРНОСТ
* ОБЩУВАНЕ
* ЕКИПНОСТ

ТЕХНИКИ: 

* ИГРА
* ЕКСПЕРИМЕНТ
* ПРИКЛЮЧЕНИЕ
* РЕШАВАНЕ НА        
   КАЗУС
* ТЕАТЪР НА             
   СЕТИВАТА

УМЕНИЯ ЗА: активно слушане, ненасилствено общуване,
                   и отвореност за неочаквани ситуации, открития и решения



  

...и помнете: 

Съзнанието е като 
парашут. 

Работи само, 
когато е 

ОТВОРЕНО



  

ВКУСНАТА БИО-ГРАДИНКА
e  НЕИЗЧЕРПАЕМ източник на идеи 

за уроци, ситуации, експерименти и лични 
преживявания сред Природата,
тя е прекрасен инструмент за

ОТКРИВАТЕЛСКО УЧЕНЕ, при което се 
формират навици и умения за цял живот



  

* Създаване на почва
* Създаване на нови еко-системи
* Рекултивиране на увредени места
* Облагородяване на градската среда
* Оползотворяване на биологично 

разградими отпадъци
* Култивиране и запазване на семена и 

корени на местни сортове
* Възстановяване на биоразнообразието
* Подготовка на обитателите на 

бъдещето за устойчив начин на живот

ЕКОЛОГИЧНАТА стойност на ВКУСНАТА ГРАДИНКА



  

СОЦИАЛИЗИРАЩАТА стойност на вкусната градинка



  

ТЕРАПЕВТИЧНАТА стойност на вкусната градинка



  

Личен контакт с Природата  * Зона за откривателско учене * Радост
* Приключения * Общуване * Празници * 

КАКВО Е ВКУСНАТА ГРАДИНКА ЗА ДЕЦАТА



  

РАДОСТ  * СЪКРОВИЩНИЦА ЗА ИДЕИ * ПОМОЩНИК ЗА УРОЦИТЕ * МЯСТО ЗА РЕЛАКСАЦИЯ

КАКВО Е ВКУСНАТА ГРАДИНКА ЗА УЧИТЕЛИТЕ



  

КАКВО Е ВКУСНАТА ГРАДИНКА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНО ВРЕМЕ С ДЕЦАТА  * ШАНС ЗА СПОКОЙНО ОБЩУВАНЕ С УЧИТЕЛИТЕ * 
НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА * МЪДРОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ОТ ПРИРОДАТА



  

КАКВО Е ВКУСНАТА ГРАДИНКА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНО ВРЕМЕ С ДЕЦАТА  * ШАНС ЗА СПОКОЙНО ОБЩУВАНЕ С УЧИТЕЛИТЕ * 
НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА * МЪДРОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ОТ ПРИРОДАТА



  

ОБЩУВАНЕ * ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА СРЕДАТА * ПРИЯТЕЛСТВА * МОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

КАКВО Е ВКУСНАТА ГРАДИНКА ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ?



  

КАК СЕ СЪЗДАВА ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА



  

ПРОЕКТ ЗА ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА

ИЗБОР НА ТЕРЕН  релеф, достъпност, безопасност–

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ  лехи, пътечки, вода за поливане, –
инструменти, места за работа и наблюдение, семена, конструкции за 
пълзящите растения

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ  оградки, арки, пейки, масички–

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ  табелки, измервателни уреди –

ФАКТОРИ, които влияят на избора  слънце, вода, почва, климат, околни –
сгради, животни...



  

РЕСУРСИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВКУСНА ГРАДИНКА

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ  за бордюри на лехите, –
настилка за пътечките, транспорт на почва и хумус, компостер, 
бидон и маркуч за събиране на дъждовна вода, семена...
  

ИЗТОЧНИЦИ НА РЕСУРСИ И УСЛУГИ

МОБИЛИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ



  

 ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ

БИО-ДИНАМИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПЕРМАКУЛТУРЕН ДИЗАЙН

МЕСТНИ ПРАКТИКИ И ТРАДИЦИИ



  



  

ЕЛЕМЕНТИ НА ВКУСНАТА ГРАДИНКА



  

УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО



  

 … защото ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

"Ако ти имаш една ябълка и аз имам една ябълка и 
си ги разменим, тогава всеки от нас все още ще има 
по една ябълка. Но ако ти имаш идея и аз имам идея 

и си ги разменим, тогава всеки от нас ще има по 
две идеи."

Джордж Бърнард Шоу



  www.gradinka.zaedno.net



  



  



  

НАЙ-ВАЖНОТО...НАЙ-ВАЖНОТО...

СЪЗДАВАЙТЕ ВАШАТА
ВКУСНА БИО-ГРАДИНКА С ЧУВСТОТО НА

*  РАДОСТ  *  ИЗОБИЛИЕ  *

  *  ВЪЗХИЩЕНИЕ  * 

  * ЛЮБОПИТСТВО  *

*  ПРИКЛЮЧЕНИЕ  *

И ЩЕДРО СПОДЕЛЯЙТЕ ТЕЗИ ПОЗИТИВНИ 
ЕМОЦИИ



  

Веднъж обогатено с нова идея,
съзнанието се променя завинаги. 

Мария Монтесори
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