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Projektziel

Ziel des Projektes ist die Verbesserung, 
behindertengerechte Ausgestaltung und 
grenzübergreifende Ausweitung der Arbeit von 
Erlebnis und Lernbauernhöfen als 
Umweltbildungsstätten

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa, transgraniczne
rozszerzenie oraz organizacja pracy zagród
edukacyjnych, jako placówek edukacji
ekologicznej przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Bildung für nachhaltige 
Landbewirtschaftung

Edukacja w celu zrównoważonego
gospodarowania gruntami



Projektbeschreibung

Lernbauernhöfe leisten einen wichtigen Beitrag
zur Umweltbildung, zur Unterstützung von 
Jugendlichen bei der Berufsfindung in der Region
und zur Sensibilisierung der Bevölkerung für lokale 
Produkte aus nachhaltiger Produktion.  
Lernbauernhöfe in Polen und Sachsen haben 
großes Interesse sich auszutauschen, dadurch ihre 
Arbeit zu verbessern und in Schulen besser bekannt 
zu machen. Im Projekt haben sich daher 85 
MitarbeiterInnen von Lernbauernhöfen des 
Fördergebiets in 4 Veranstaltungen zu Fragen der 
inklusiven und grenzüberschreitenden Gestaltung 
von Bildungsangeboten basierend auf 2 Studien 
ausgetauscht und fortgebildet.
753 polnische und sächsische Kinder, darunter
auch behinderte Kinder, kamen in den Genuss
von Umweltbildungsveranstaltungen auf 2
Lernbauernhöfen in Polen und Sachsen. Dazu 
wurden vier zweisprachige Bildungsmodule erstellt.

Opis projektu

Zagrody edukacyjne wnoszą istotny wkład w 
edukację ekologiczną, wspieranie młodzieży w 
znalezieniu zwodu w regionie oraz w uwrażliwianie 
społeczeństwa na produkty lokalne z produkcji 
zrównoważonej. Zagrody edukacyjne w Polsce i 
Saksonii wykazują duże zainteresowanie wymianą i 
w związku z tym poprawą swojej pracy oraz 
lepszym rozpropagowaniem ofert w szkołach. W 
projekcie wymieniało i szkoliło się 85 pracowników 
zagród edukacyjnych obszaru wsparcia, którzy 
uczestniczyli w 4 wydarzeniach dotyczących 
zagadnień inkluzyjnego i transgranicznego 
opracowania ofert edukacyjnych bazujących na 2 
badaniach studyjnych.
753 dzieci z Polski i Saksonii, w tym również dzieci 
niepełnosprawne, poznało wydarzenia edukacji 
ekologicznej w 2 zagrodach edukacyjnych w 
Polsce i Saksonii. W tym celu zostały opracowane 
cztery dwujęzyczne moduły edukacyjne.
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