Marcowy harmonogram kursu „Eko-Szansa” 2021 r :
Data

Godziny

Grupa

Temat zajęć

Prowadzący

Miejsce realizacji

17.03.2021 12:00-13:30

1(5os.)

13:30-15:00

2(5os.)

16:00-17:30

3(5os.)

Wykład p.t.,,Wstęp do rolnictwa Katarzyna Piorun Ośrodek
ekologicznego” oraz zajęcia
Szkoleniowy SAŁ,
Tomasz
integracyjne.
Łucznica 12, 08-440
Włoszczowski
Pilawa

17:30-19:00

4(5os.)

18.03.2021 12:00-13:30

1(5os.)

13:30-15:00

2(5os.)

16:00-17:30

3(5os.)

17:30-19:00

4(5os.)

24.03.2021 12:00-13:30

1(5os.)

13:30-15:00

2(5os.)

16:00-17:30

3(5os.)

17:30-19:00

4(5os.)

25.03.2021 12:00-13:30

1(5os.)

13:30-15:00

2(5os.)

16:00-17:30

3(5os.)

17:30-19:00

4(5os.)

Metody uprawy ogrodu
ekologicznego,
permakulturowego,
biodynamicznego.
Oswajanie gleby w ogrodzie.

Agnieszka
Malina

Ośrodek
Szkoleniowy SAŁ,
Łucznica 12, 08-440
Pilawa

Projektowanie i budowanie
grządek permakulturowych,
warsztaty tworzenia palm
wielkanocnych.

Agnieszka
Malina,
Agnieszka
Niwińska

Ośrodek
Szkoleniowy
SAŁ,Łucznica 12,
08-440 Pilawa

Budowanie grządek
Agnieszka
permakulturowych, warsztaty
Malina,
tworzenia palm wielkanocnych. Agnieszka
Niwińska

Ośrodek
Szkoleniowy
SAŁ,Łucznica 12,
08-440 Pilawa

Drodzy studenci kursu „Eko-Szansa”!
Mamy przyjemność przedstawić Wam kadrę marcowych wykładów i warsztatów :-)
Agnieszka Pszonak (Malina)– miłośniczka pracy z glebą, praktyk, twórczyni ogrodów z
wykorzystaniem dobrych praktyk rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego i permakultury.
Absolwentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego o kierunku: rolnictwo ekologiczne.
Pasjonatka zielarstwa, przetwórstwa i dobrych praktyk życia dążącego do samowystarczalności.
Podróżnik.
Jeśli szukacie nowinek o tym jak zmniejszyć ślad węglowy Waszego
ogrodu, od ogrodzenia, przez przykładne ściółkowanie, inteligentne i
twórcze użycie tego co jest pod ręką, aż po naturalne opryski domowe i
preparaty biodynamiczne - odsyłam Was do mistrzyni oszczędnego i
troskliwego o Ziemię ogrodnictwa - Agnieszki Maliny. Mogę Was
zapewnić, że jest jedną z osób, która integruje różne nurty ogrodnictwa,
korzystając często z praktyki ludowej różnych regionów. Aga zebrała
setki historii i przykładów z pierwszej ręki podróżując po kilkudziesięciu
(conajmniej) dojrzałych gospodarstwach ekologicznych w Polsce i po
ekowioskach w Europie. Pomaga też zakładać permakulturowe ogrody w
najmłodszych siedliskach. Kobieta-chodzące-kompendium-wiedzy o
wielu gałęziach ogrodowej alchemii.

Tomasz Włoszczowski - edukator, koordynator i
manager projektów realizowanych głównie z funduszy
UE o tematyce zrównoważonego rozwoju,
bioróżnorodności, agroekologii. Autor i
współautor publikacji z zakresu agro i ekoturystyki.
Od 2011 r. prezes Zarządu Społecznego Instytutu
Ekologicznego, wykształcenie wyższe – Wydział
Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego i
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe
Komunikacji Społecznej i Mediów PAN.
Od kilku lat mieszka na wsi i prowadzi certyfikowane
ekologiczne gospodarstwo rolne.

Katarzyna Piorun- Od ponad dekady pracuje w obszarze rozwijania i
wzmacniania kompetencji psychologicznych i społecznych (współpraca,
komunikacja, asertywność, twórczość, antystres i relaksacja, edukacja
emocjonalna). Działa zarówno w sektorze prywatnym jak i w systemie oświaty.
Współpracuje z osobami w niemalże każdym wieku: młodzież szkolna, dorośli,
seniorzy. Jej głównym zainteresowaniem w pracy z ludźmi jest samorozwój,
kierunkowanie i aktywowanie potencjału klienta.

Agnieszka Niwińska – opiekun grupy wsparcia
Mateusz Niwiński - koordynator grupy wsparcia

Stowarzyszenie Akademia Łucznica testuje model wsparcia „Eko-szansa w uniwersytetach
ludowych” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe
możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

