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

скъпи приятели и партньори,
Това е петият брой на електронния БЮЛЕТИН на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ - 
солидарна мрежа за учене чрез преживяване и устойчив начин на живот. 

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.

mailto:biogradinka@gmail.com
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предстояЩо: 

ТРЕНИНГ СЕмИНАРИ НА ТЕмА: Вкусните 
био-градинки - инструмент за учене чрез 
преживяване и устойчив начин на живот”

През месеците март и април 2014 г. екипът на 
ЗАЕДНО ще проведе пет тренинг семинара в 
градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико 
Търново и Пловдив. За участие са поканени 
учители и педагогически работници, както 
и всички, които се вълнуват от темата за 
ученето чрез преживяване и сред Природата.
Семинарите ще бъдат еднодневни, и ще 
включват както ускорен курс за създаване на 
вкусна образователна био-градинка, така и 
базар на идеи и добри практики в областта на 
ученето чрез преживяване и откривателското 
учене за деца и ученици.

Допълнително ще бъдат обявени точните дати 
и места на провеждане на семинарите. Поради 
ограничените места, участието ще става с 
предварителна регистрация.  

Ще се радваме на нови партньорства за 
съдействие за провеждане на семинарите в 
петте града.

За повече информация и предварителна 
програма за семинарите, следете сайта - www.
gradinka.zaedno.net или ни пишете от ТУК.

играта на любопитните - учене 
чрезпреживяване за малки и големи.

С радост ви напомняме, че можете да се 
включите в Играта на Любопитните. Тя има за 
цел да представи в България Пермакултурния 
подход, като алтернативна практика за 
устойчиво развитие. Повече информация 
може да намерите на сайта: http://etika.
zaedno.net

вдъХновяваЩи истории от участниците 
в играта:

Ето как превърнахме проблемът... в 
решение
Наблюдавам непознатите, понякога се 
усмихвам
За Природата и етиката на хората
Приемам и прилагам уроците на жизнения 
опит
Сея идеи и постигам реколта
Постигам реколта и споделям знанието и 
изобилието с любов

станете Член на МреЖата на вкусните 
градинки на българия

Ако желаете да направите ядивна леха с 
Вашите ученици или вече сте си направили 
такава, ако вече правите нещо заедно с 
децата - в училище, в детската градина или в 
междублоковото пространство - свържете се 
с нас и станете част от Солидарната мрежа на 
ВКУСНИТЕ образователни био-градинки.
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12-те ОСНОВНИ СТЪПКИ, които трябва 
да изпълните, ако вече имате вкусна 
градинка и искате да се присъедините към 
мрежата на Вкусните градинки в България

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

Семената - най-ценното съкровище

солидарния подХод или радостта да 
споделяш

Запознайте се с идеята за Солидарното 
земеделие

уроЦи от природата За всиЧки

Тайните на семената
Колко ядем - ролята на зеленчуците и 
зърнените храни

в ХарМония с природата - етики и 
принципи на пермакултурния дизайн

Пермакултурно е всяко действие, което 
създава хармонична среда за развитие

обраЗованието във вкусната био-
градинка

Наръчник на НЧ Бъдеще сега за 
интерактивно преподаване от билковата 
градина
Образователна философия - 
статия на Люба Пенчева
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TED - вдъХновяваЩи преЗентаЦии

Стефано макузо: Корените на растителната 
интелигентност

Ted Sugata Mitra: Самостоятелно 
образование

интересно и любопитно

Знаете ли какво е Биомимикрията 
- уникална нука, която черпи опит и 
вдъхновение директро от Природата

24 растения пречистващи отровните 
химикали в дома

ПРЕДСТАВЯмЕ ВИ нашите приятели от: 
Регионален Екологичен Център (РЕЦ) 
- www.rec.bg

видео:

мУЗИКАТА - вдъхновяващ и приятен начин 
да се учим да жевеем ЗАЕДНО
Документален филм за интелигентността 
на Растения

полеЗни ресурси:

Електронна игра за опазване на 
европейското биоразнообразие
Вдъхновяваща книга за Пермакултурата на 
английски език 
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