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KONCEPCJA: Mikroogrodnictwo  

i ogrodnictwo wertykalne 

 

1 - KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

„Mikroogrodnictwo” to intensywna uprawa szerokiej gamy warzyw, korzeni i 

bulw oraz ziół na niewielkich powierzchniach, takich jak balkony, tarasy i 

dachy. 

 

Mikroogrody są zaprojektowane tak, aby były bardzo wydajne; oszczędność 

energii i przestrzeni; zrównoważone; niedrogie; i rośną na zdrowej, żywej 

glebie. 

 

Ogrodnictwo permakultury z wykorzystaniem technik mikroogrodnictwa 

oznacza zwracanie uwagi na dobór roślin towarzyszących, które należy 

połączyć, aby wyhodować własną żywność w sposób gwarantujący najwyższą 

jakość produktów, nawet jeśli masz niewielki obszar do uprawy. 

 

 

2 - Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Koncepcja mikro-ogrodnictwa jest powiązana z mikro-polikulturą-ogrodem w 

ramach warsztatów „Permakultura i biologia” oraz z Fazą D: Micro Kitchen 

Garden Lab, z gry „Idealny ogród kuchenny”, która obejmuje uprawę w 

skrzynce ogrodowej. W tym przypadku większy nacisk zostanie położony na 

zastosowanie zasad ogrodu w permakulturze. 
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Ta koncepcja jest również związana z warsztatami”Ogród Wertykalny”. W tym 

przypadku większy nacisk zostanie położony na proces tworzenia 

wertykalnego mikro ogrodu. 

 

Filmy mają na celu nakłonienie uczniów do podkreślenia powodów ich 

wyborów podczas uprawy mikro ogrodu. 

 

 

3 - Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Przy produkcji filmów istotne jest, aby uczniowie potrafili podać argumenty, 

swoich wyborów jako hodowcy.  

 

Każdy film może zawierać jedno lub więcej wyjaśnień/argumentów. Przydatne 

będzie powiązanie motywacji z poglądami naukowymi, które posiadają 

studenci, oraz z zasadami permakultury. 

 

W filmach uczniowie podszywają się pod hodowców, więc interesujące może 

być pokazanie używanych przez nich narzędzi, posiadanych nasion, planów 

projektowania ogrodów i tak dalej. Nauczyciel może pełnić rolę ankietera poza 

ekranem, zadając zespołowi hodowców pytania, takie jak: 

 

● Dlaczego wybrałeś ogród wertykalny? 

● Za pomocą jakich narzędzi go zbudowałeś? 

● Jak dbasz o mikro ogród? 

 

I tak dalej... 

 

Każdy zespół może zdecydować, jak odpowiedzieć na pytanie oraz jakie 

narzędzia i materiały pokazać w filmie. Zaleca się dostarczenie uczniom 

plakatu, na którym będą mogli przypiąć skład ich prezentacji wideo. 
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Ponadto zespół będzie musiał wybrać producenta wideo. 

 

Te filmy będą bardzo przydatne dla innych młodych hodowców! 

 

 

4 - Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Należy pamiętać, że koncepcja mikro-ogrodnictwa wiąże się z dwoma 

działaniami, w których już widać wysoki stopień zaangażowania uczniów, 

którzy mają do wykonania wiele praktycznych zajęć. Filmy to dobry sposób na 

chwilę refleksji lub podsumowania tych warsztatów. Stąd studenci są 

zaangażowani właśnie w to, aby przedstawić naukowe lub etyczne powody 

swoich wyborów, które muszą odnosić się do faz projektowania ogrodu 

(wertykalna lub permakultura), wyboru narzędzi, nasion, metod siewu, planu 

pielęgnacji ogrodu i tak dalej. 

 

 

5 - Związki między tym pojęciem a nauką (STEAM) i 

permakulturą 

Pojęcie to związane jest z jednej strony z podstawowymi zasadami 

permakultury (ochrona bioróżnorodności i ulepszanie, ponowne wykorzystanie 

i recykling, zrównoważone ekosystemy), z drugiej zaś strony z nauką: 

  

● Matematyka: obliczenia dotyczące podziału przestrzeni 

● Projekt: planowanie efektywnego wykorzystania małej przestrzeni 

● Biologia: biologia roślin, zapylanie, międzyplony. 


