
Inclusive Green Learning Spaces

www.greeninclusion.eu

Ogrody miejskie mają ogromny potencjał
zarówno społeczny jak i ekologiczny.
Doświadczamy tam naturalnych cykli,
ekologicznych korelacji oraz ochrony
środowiska i klimatu. Jesteśmy w
wymianie z innymi i doświadczamy
politycznych i społecznych powiązań.

W ogrodach miejskich możemy wspólnie
działać i kontynuować naukę poprzez
działania społeczne. Kluczową ich zaletą
jest INKLUZYWNOŚĆ - publiczne i łatwo
dostępne ogrody miejskie dają możliwość
uczestnictwa, szczególnie grupom
defaworyzowanych.

GARDENS as Inclusive Green Learning Spaces
to projekt Erasmus+, w którym dzielimy się
doświadczeniami na temat edukacji
ekologicznej i włączenia społecznego w
organizacjach w Europie. Zbieramy i
dzielimy się metodami i praktykami, aby
uczyć się i odkrywać, jak edukacja
ekologiczna w ogrodach może być bardziej
dostępna. Metody bazują na podejściu
włączającym i dotyczą tematów
zrównoważonego rozwoju, gospodarki
cyrkularnej, metod partycypacyjnych,
ekologii, klimatu i produkcji żywności.
Wyniki są publicznie dostępne i możliwe do
wykorzystania. Najlepsze praktyki zostały
opublikowane w eBooku i interaktywnej
mapie online. Obie będą dostępne we
wszystkich językach projektu na naszej
stronie internetowej.
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Jesteśmy członkami europejskich
organizacji partnerskich z Francji,
Niemiec, Włoch, Polski i Szwecji -
kolektywu organizacji i instytucji
skupionych na edukacji nieformalnej w
kontekście rozwiązań ogrodniczych.
Nasza praca skupia się na tematach
dotyczących zrównoważonego rozwoju,
gospodarki lokalnej lub cyrkularnej,
zielonej edukacji, ekologii i produkcji
żywności. Dążymy do włączenia osób
niepełnosprawnych i integracji grup
wykluczonych społecznie. 

Nasz zespół składa się z edukatorów,
praktyków społecznych, konsultantów
biznesowych, trenerów, ogrodników,
przedstawicieli lokalnych władz/urzędów i
projektantów krajobrazu. 

himmelbeet, Berlin, Niemcy, www.himmelbeet.de

Kilowatt, Bologna, Włochy, www.kilowatt.bo.it

Comparative Research Network, Berlin, Niemcy, www.crnonline.de

SaluTerre, Vélines, Francja, www.saluterre.com

Zasiej, Warsaw, Polska www.zasiej.org 

Krakow Municipal Greenspace Authority, Polska, www.zzm.krakow.pl

Changemaker, Göteborg, Szwecja www.changemaker.nu

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a
Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

https://www.himmelbeet.de/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://kilowatt.bo.it/%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1666083862449043%26amp;usg%3DAOvVaw1ELt1nUbZF_J5k0Wr03Wqh&sa=D&source=docs&ust=1666083862456317&usg=AOvVaw1m67Ju1K7rgghXoG4CRs5c
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