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După o perioadă lungă fără a putea călători din cauza situației de
pandemie, ne-am cunoscut în sfârșit personal! Echipele de personal de
la Kulturlabor Trial&Error eV, Asociația Dominou și Asociația Eduplus s-
au reunit în România în octombrie 2021.

Am muncit din greu la obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului.
Accentul acestei întâlniri a fost pe realizarea instrumentelor de
învățare de dimensiuni mici pe care am decis să le numim „teasers” și
pe planificarea activităților naționale de micro-instruire.
De asemenea, am planificat viitoarea întâlnire internațională a LTTA la
Berlin.

 Întâlnirea proiectului

Stiri din Craiova

In orasul Craiova, Romania, nu am gasit nicio ferma de permacultura
sau gradina comunitara. Asociația Dominou - în colaborare cu ONG
April Hub - a creat o grădină experimentală la Liceul „Tudor Arghezi”.
Ei plănuiesc să le propună părinților și bunicilor să vină să sprijine
întreținerea grădinii, în timp ce profesorii o vor folosi pentru a-și educa
elevii despre valorile de mediu. 

S-a născut o grădină ecologică!



În Tenerife, Asociația Eduplus continuă să crească și să
îmbunătățească Grădina noastră de permacultură intergenerațională
(în colaborare cu organizații locale precum La Punta Bajamar
Avanzando).
Acest proiect - axat pe seniori - a primit recunoaștere publică din
partea autorităților locale ca o inițiativă de a face față problemelor
ridicate de pandemia de Covid. 

Ne adaptăm la situația în schimbare: grădinăritul se face în grupuri
mici, întâlnindu-se de două ori pe săptămână; seniorii și copiii din
școală comunică prin intermediul unei table albe - așteaptă să li se
permită să petreacă timpul împreună. 

Grupul de seniori se organizează în jurul microproiectelor și se vede
cum munca în echipă și obiectivele comune fac comunitatea locală
mai puternică. Ei fac schimb de abilități și cunoștințe despre
permacultură, grădinărit, își însușesc spațiul și este un proces frumos.

Cultivarea verdețurilor, construirea relațiilor.

Știri din Tenerife

La Berlin, Kulturlabor Trial&Error eV a fost foarte activ!
Magazinele săptămânale de distribuire a alimentelor și schimburi
continuă să aibă participare mare din partea comunității. 
„Sharing is caring”: Trial&Error vrea să ofere vecinilor posibilitatea de
a avea grijă unii de alții și de a construi o rețea de sprijin în oraș.

Creșterea comunităților nu ar fi posibilă fără o viziune comună și
obiective comune. Proiectul Open Soil Atlas este un bun exemplu de
conștientizare și implicare a cetățenilor într-un efort colectiv de
remediere a solului, dezvoltând în același timp conexiuni sociale și
atenuând schimbările climatice.

Gartenlabor este proiectul de grădină comunitară de voluntariat
Trial&Errors din Berlin, care a început în iunie 2015. Viziunea este să
ne unim și să facem un spațiu public sigur pentru toată lumea din
cartier - să revendicăm spațiul public, să ne cultivăm propria hrană, să
împărtășim cunoștințele despre grădinărit, viață verde în orașe și
viața de cartier, schimb de idei și contacte.

Oamenii trebuie să simtă conexiune și apartenență. Construirea
comunităților înseamnă a oferi oamenilor posibilitatea de a face
schimbări mai mari decât ceea ce ar putea face individual.

Știri de la Berlin
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