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

скъпи приятели и партньори,
Това е осмият 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.
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новини:

С радост, вдъхновение и богата колекция 
от пътуваща фото изложба проведохме 
обучителните семинари на тема “Учене чрез 
преживяване във вкусните образователни 
био-градинки” в градовете Пловдив, Видин, 
Велико Търново, Бургас и Варна. Сърдечно 
БЛАГОДАРИМ на нашите домакини за гостопри
емството, красивата атмосфера и прекрасната 
организация. Щастливи сме да споделим, 
че повече от 300 директори на училища и 
детски градини, учители, педагози, родители, 
студенти и доброволци взеха участие в тези 
първите по рода си  срещи-семинари, по време 
на които взаимно обменихме и споделихме 
опита, вдъхновението и добрите практики 
от първите три години на инициативата за 
“вкусните образователни био-градинки”. Най-
богатата реколта от проведените семинари, 
бяха създадени много нови приятелства, 
стратегически партньорства и много от 
участниците си тръгнаха с готови планове за 
създаване на нови градинки. С нетърпение 
очакваме вдъхновяващи истории, снимки 
и новинки от всички, които започнат работа 
по създаване на нови вкусни образователни 
градинки. Ще се радваме да останем ЗАЕДНО 
като споделяме постигнатите добри резултати, 
и се подкрепяме със съвет и вдъхновение, 
когато срещаме предизвикателства по пътя. 
Ще се радваме да поддържаме връззка, 
винаги може да ни пишете на: 

         е-мейл: biogradinka@gmail.com

•

 

предстояЩо:

Каним Ви на тренинг семинар в София, на 
тема: Вкусните образователни био-градинки 
- уроци от Природата за всички”. Семинарът 
ще проведем на 18 май 2014 в Лилавата 
зала на Център Идея Вита, София. За повече 
информация, РЕГИСТРАЦИЯ и програма на 
семинара, ще намерите ТУК >>>

 
ваШето Мнение е ваЖно За нас

Моля, споделете вашето мнение в АНКЕТАТА 
“Бъдеще във вкусните био-градинки”. Екипът 
на Фондация ЗАЕДНО подготвя следващи 
програми и проекти за подкрепа и развитие 
на вкусните образователни градинки в 
България. Ще се радваме ако споделите 
вашите идеи и насоки за бъдещето на 
вкусните био-градинки.
Ако искате да споделите вашите лични 
истории и инициативи за вкусни образо-
вателни градинки, пишете ни на:    

      е-мейл: biogradika@gmail.com

играта на любопитните - изучаване на 
пермакултурните етики и принципи чрез лично 
преживяване

Отворено е ТРЕТОТО НИВО за участие в Играта 
на Любопитните. Има нов Жокер с полезни 
ресурси и идеи за работа в градинката, който 

•

•

•

•

http://gradinka.zaedno.net/node/261
http://gradinka.zaedno.net/node/261
http://gradinka.zaedno.net/node/261
mailto:biogradinka@gmail.com
http://www.gradinka.zaedno.net/sofia-18-may
http://www.gradinka.zaedno.net/sofia-18-may
http://www.gradinka.zaedno.net/sofia-18-may
http://www.gradinka.zaedno.net/sofia-18-may
http://gradinka.zaedno.net/node/360
http://gradinka.zaedno.net/node/360
mailto:biogradika@gmail.com
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/
http://etika.zaedno.net/
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ще получите при регистрацията за участие. 
Повече информация може да намерите ТУК. 
Очакваме вашите истории с текст и снимки. 

наЦионална каМпания За уЧилиЩата: 
умения за устойчив начин на живот, 2014

До 30 май 2014 година продължавa 
съвместната ни инициатива с  БТВ и 
Кампа-нията “Да изчистим България”, 
на тема: “ЧистоЗнание в ДЕЙСТВИЕ - 
заедно с природата създаваме радост и 
изобилие”. Покана за участие и информация 
за Конкурса може да намерите ТУК >>>

• Тук може да видите историите на участни-
ците в конкурса “ЧистоЗнание в Действие”, 
които получихме до тук... очакваме нови 
истории.

 
споделено от вас

Създадени бяха и първите две вкусни био-
градинки, с подкрепата на частен Дарител 
- един истински ДоброТворец, който  пожела 
да подкрепи изграждането на две нови 
вкусни образователни градинки във Варна и 
Балчик. Благодарим от сърце на ДоброТворецът 
от Варна и си пожелаваме все повече солидарни 
общности да започнат да изграждат сами 
своите вкусни обрзователни био-градинки, 
използвайки силата и неогра-ничения 
потенциал на хората от местната общност.

•

Вкусна образователна био-градинка в ОДЗ 
10 "Приказка" в гр. Варна
Вкусна образователна био-градинка 
"Работни пчелички" в ОДЗ "Знаме на мира", 
гр. Балчик

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

Вижте една креативна и лесна за реализи-
ране идея за зелена детска площадка, която 
може да стане част и от вашата вкусна 
образователна био-градинка

 
солидарният подХод и радостта да 
споделяШ

Разработка на тема "Вкусната био-
градинка" спечели в Конкурс за добри 
педаго-гически практики от посочения линк 
може да свалите материала разработен 
от ОДЗ 7 “Детелина”, София. Сърдечно 
БЛАГОДАРИМ на колегите за споделянето! 
Искрено се надя-ваме този материал да 
подкрепи и надгради усилията на всички 
учители и педагози, които в момента 
разработват своите уроци във вкусните 
образователни био-градинки.

• Каним ви, да се присъедините към ФОРУМА 
на вкусните био-градинки

•

•

•

•

http://etika.zaedno.net/node/141
http://etika.zaedno.net/node/177
http://etika.zaedno.net/node/177
http://www.btv.bg/da-izchistim/
http://gradinka.zaedno.net/konkurs
http://gradinka.zaedno.net/konkurs
http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/36
http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/36
http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/36
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/72
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/72
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/73
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/73
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/73
http://sedmastruna.blogspot.com/2014/04/blog-post_6.html
http://edu21project.eu/files/download/ODZ7 Detelina.pdf
http://edu21project.eu/files/download/ODZ7 Detelina.pdf
http://gradinka.bulgarianforum.net/
http://gradinka.bulgarianforum.net/
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уроЦи от природата За всиЧки

Урок: Компост - черното злато на градинаря

Урок: Цветя и билки - красивите помощници 
на вкусната градинка

Запознайте се с БИБЛИОТЕКА на сайта на 
вкусните градинки - там ще намерите 
много ресурси и уроци за децата, 
разпределени в различни секции. 
Ако решите да споделите ваши полезни 
ресурси и материали - ще бъде прекрасно! 
Може да ги изпратите на:

         е-мейл: biogradinka@gmail.com
 
био-динаМиЧно ЗеМеделие в помощ на 
вкусната био-градинка

• Лунният календар на Мария Тун за първата 
част на м. май 2014 >>>

• Цвете от луната - вдъхновяваща и 
пълноценна статия за био-динамичното 
земеделие от Списание 8 >>>

в ХарМония с природата - етики и 
принципи на пермакултурния дизайн

Пермакултурният дизайн - най-завладява-
щата наука на нашето време >>>

Повече информация може да намерите и 
във Фейсбук групата “Създавам, Радвам се, 
Споделям”

•

•

•

•

•

обраЗованието във вкусната 
био-градинка

Постер-табела за вкусната градинка - 
сезоните
Дъждовната вода - табелка, подходяща за 
бидона, в който събирате дъждовна вода
Стрелки с навигация за вкусната градинка 
- вариант 1
Стрелки с навигация за вкусната градинка 
- вариант 2
Стрелки с навигация за вкусната градинка 
- вариант 3

интересно и любопитно

• Чували ли сте за Алелопатията - науката, 
която ще Ви помогне да отгледате здрави 
растения, които не се нуждаят от химикали

• Алелопатична схема, която ще ви помогне 
да засадите растенията във Вашата градина, 
така че те да си помагат

представяМе ви нашите приятели от Slow 
Food българия и техните полезни обучителни 
материали:

"Към източниците на вкуса"

"Обучение на сетивата"

•

•

•

•

•

•

•

http://gradinka.zaedno.net/node/296
http://gradinka.zaedno.net/node/295
http://gradinka.zaedno.net/node/295
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/41
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/41
mailto:biogradinka@gmail.com
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/65
http://spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/2431-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5.html
http://etika.zaedno.net/taxonomy/term/11
https://www.facebook.com/permaculturebg
https://www.facebook.com/permaculturebg
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Tabela-Gradinka-puzzel.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Tabela-Gradinka-puzzel.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/oblak-1.jpg
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/tabelki-2.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/tabelki-2.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/tabelki-6.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/tabelki-6.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/tabelki-5.png
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/tabelki-5.png
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Alelopatia-shema.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Alelopatia-shema.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Alelopatia-shema.pdf
https://www.facebook.com/SlowFoodBulgaria
https://www.facebook.com/SlowFoodBulgaria
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/pac_tutorial_bul.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/origini_gusto_bul.pdf
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видео:

Зеп Холцер за Пермакултурата, Част 1

Зеп Холцер за Пермакултурата, Част 2

полеЗни ресурси:

12 стъпки, които ще Ви подкрепят при 
изграждането на Вашата Пермакултурна 
образователна био-градинка

Запознайте се с изключително богатата 
на полезни ресурси Библиотека на 
Регионалния Екологичен Център

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

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

очакваме ви! 
 

•

•

•
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https://www.youtube.com/watch?v=DplBWEdeauw
https://www.youtube.com/watch?v=VjdCH9y1s10&list=PLFm2kdKzMB-MHZajEB8b9Q1W2M3GUrF7H
http://gradinka.zaedno.net/node/264
http://gradinka.zaedno.net/node/264
http://gradinka.zaedno.net/node/264
http://lib.ucha.bg/
http://lib.ucha.bg/
http://lib.ucha.bg/
mailto:biogradinka@gmail.com

