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е-бюлетин на 
вкусните био-градинки: 
добри практики, споделен опит 
и полезни ресурси

    

    
    

  солидарната МреЖа на вкусните образователни био-градинки

скъпи приятели и партньори,
Това е четвърти брой на електронния БЮЛЕТИН на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ - солидарна 
мрежа за учене чрез преживяване и устойчив начин на живот.
 
Специалният акцент на този брой на Е-Бюлетин е върху:

играта на любопитните - създавам, радвам се, споделям.
 

Приятно четене! 

Очакваме Вашите снимки и истории, предложения и коментари.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

Този Е-Бюлетин е част от проект: “Солидарна мрежа на вкусните образователни градинки в България” се реализира в периода 2013 
- 2014 г. от Фондация “ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие” с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез 
„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” и има за цел да подкрепи пълноценното израстване на децата 
на България и хармоничното развитие на техните общности, чрез прилагане на алтернативни практики за интегрално образование 
и етика за устойчив начин на живот.

http://gradinka.zaedno.net/node/220
mailto:biogradinka@gmail.com
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новини

играта на любопитните - учене чрез 
преживяване за малки и големи.

• С радост ви каним да се включите в Играта 
на Любопитните. Това е един удобен 
образователен инструмент за запознаване 
с Пермакултурния дизайн и неговото 
прилагане в живота.

• Играта стимулира интерактивния подход 
на учене, взаимодействието с Природата 
и развитието на умения за устойчив начин 
на живот.

• Играта е походяща, както за деца, така и за 
възрастни.

• Повече информация може да намерите на 
сайта: http://etika.zaedno.net

в ХарМония с природата - етики и 
принципи на пермакултурния дизайн
• 12 красиви послания за Пермакултурата 
• 12-те Принципа на Пермакултурния дизайн 

- в цвят и вдъхновение 
• Още принципи на Пермакултурния дизайн 
 
образованието във вкусната 
био-градинка

• Една ОБРАЗОВАТЕЛНА ВКУСНА 
        био-градинка е различна, защото...

 

как да си направиМ... 
вкусна био-градинка в града

• Цветни идеи за градско земеделие в   
хармония с Пермакултурния подход

 
солидарния подХод 
или радостта да споделяш

• Една статия за богатството на общуването 
и приемането  >>>  наближава Коледа.

По Коледа правим преглед на изминалата 
година и БЛАГОДАРИМ за всички преживявания, 
за уроците, за вдъхновяващите и за тежките 
мигове, за срещите ... за шанса да сме тук и да 
продължаваме да се учим и да живеем ЗАЕДНО 
в нашият общ дом - планетата Земя.

уроЦи от природата за всиЧки
• Познай какво е това? - забавление и работа 

със сетивата
• Витамини за студената зима

представяМе ви нашите приятели от 
перМаШип:
• Пермашип - Permaship (с. Шипка) е 

демонстрационен и информационен 
център за дълготрайна култура (permacul-
ture). 
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Физически представлява 2 отделни 
домакинства, които са организирани според 
принципите на дълготрайната култура 
(пермакултурата). Някои от системите, 
които са развити до момента са:  системи за 
съхранение и използване на дъждовната 
вода, зеленчукови градини, обработвани 
с подвижен курник (кокоши трактор), 
система за пречистване на отпадната вода 
от домакинството, сухи компостни тоалетни, 
ферма за червеи, изкуствено езеро и др. 
 
интересно и любопитно
• Дейвид Ротшилд: Моят талант е 
        безкрайното ЛЮБОПИТСТВО

• Играта на МИНИМАЛИСТА: 
        Колкото по-малко вещи имаш, толкова 
        по-лек, чист и свободен си
 
галерия
• Формите на Природата - за вдъхновение 

към седмия Принцип на Пермакултурата
 
градинка
• “Пази ме, аз съм твоя” Природата
 
видео
• Златното сечение в Природата
• На гости на Народният лечител, билкар и 

мъдрец Веселин Орешков

 

наШите приятели и партньори са:
• Пермашип - демонстрационен център
• Сдружение Див Рошков
• Портал за Устойчив начин на живот
 
полезни ресурси

•  Концепции за пермакултура
 
 полезна литература:

• Проект “Синята икономика” >>>
• Книга “Дзен и изкуството на синьото” >>>
 

очакваме да ни изпратите вашите 
въпроси, идеи, коментари и 
вдъхновения.
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