
În perioada 21-23 februarie ne-am întâlnit la Berlin pentru trei zile de pregătire a
personalului.
Program intens: teste pilot ale instrumentelor pedagogice, ateliere de lucru, vizite,
întâlniri interne de proiect... și murdărirea mâinilor!

Mulțumim mult lui Kulturlabor Trial&Error eV pentru că ne-a găzduit și ne-a făcut
să ne simțim parte din comunitatea lor!

Pregătirea personalului la Berlin

Activități de micro-training

Unul dintre scopurile principale ale formării personalului nostru a fost prezentarea
și testarea pilot a teaser-urilor (instrumente de învățare în format bite-size) și a
activităților de micro-training.

Ne-am simțit grozav să experimentăm în sfârșit în practică activitățile despre care
am vorbit și proiectat încă de la începutul proiectului. Am reunit toate cunoștințele
comune ale formatorilor din 3 țări diferite. Am încercat activitățile în calitate de
formatori și participanți, am schimbat feedback pentru îmbunătățire și adaptare în
fiecare context local. 
si m-am distrat copios!

În timpul primăverii și verii, fiecare partener va organiza micro-instruire în țara lor
și va colecta bune practici.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Vizite la Berlin

Berlinul este un oraș plin de creativitate și proiecte alternative. Am avut șansa de a
vizita diverse locuri care lucrează cu ecologia, permacultura și incluziunea socială.

Pentru a cita câteva, am vizitat grădina ecologică de la Restaurantul Cafe Botanico
precum și diverse grădini comunitare precum PrachtTomate, Gartenlabor, Karma
Kultur, Comenius garten și Baumscheiben. A fost cu adevărat inspirant să văd
diferite tipuri de organizare, ierarhie și structură a grădinilor comunitare atât de
aproape una de cealaltă. Le-am putea compara și extrage învățăturile cheie pe care
fiecare partener le-ar putea aplica în propriul proiect acasă.

Unul dintre proiectele care ne-au făcut cea mai mare impresie sunt grădinile din
Tempelhof, care fac parte dintr-un aeroport antic transformat în grădini
comunitare. În grădinile comunității sunt aproape 600 de persoane, organizate în
diferite grupuri pe orizontală.

Kulturlabor și Artistania

Nu în ultimul rând: vrem să mulțumim Kulturlabor Trial &Error, care și-a deschis
ușa pentru noi și ne-a făcut să ne simțim cu adevărat parte a comunității. Am putea
respira pasiunea, creativitatea și activismul pe care promotorii le transmit prin
toate activitățile și proiectele pe care le fac.

Am fost, de asemenea, impresionați de unul dintre colaboratorii lor, Artistania, cu
activismul lor „ieșit din cutie” de mediu și social folosind arte.

Proiectul nostru: https://growingcommunities.es/
Urmărește-ne: www.facebook.com/growingcommunitiesproject/


