
Gestionarea apei
Gestionarea deșeurilor
Conservarea alimentelor

Activitățile care au fost testate și validate:

Micro-formare în România

Activități de microformare 

În primăvara și vara anului 2022, fiecare partener a organizat micro-
cursuri de formare în țara sa. Teaser-ele și activitățile care au fost
colectate și dezvoltate cu sârguință în lunile precedente au fost puse în
practică pentru testare și validare. Ținând cont de condițiile și nevoile
locale, organizațiile partenere s-au concentrat pe diferite subiecte.

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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Water management 

Waste management 

Food preservation 

În timpul unui microcurs din România, participanții s-au distrat cel mai
bine învățând despre resursele de apă. Prin intermediul unui joc, am
descoperit diferite scenarii legate de gestionarea apei. Participanții au
avut sarcina de a găsi soluții pentru durabilitatea apei. Acest lucru nu
numai că ne-a stimulat celulele cenușii, dar a fost și foarte distractiv. A
fost interesant să ne plasăm în alte părți ale lumii și să ne gândim la
schimbările climatice pe care le putem observa deja în țara noastră.

Asociația Dominou



Micro-formare în Berlin, Germania

Zonarea permaculturii
Sănătatea solului (testul borcanului cu sol)
Rolul plantelor
Rețeaua de grădinărit
Rețeaua de grădini (readaptare la contextul uman)

Activitățile care au fost testate și validate:

Kulturlabor Trial & Error e.V.

Organizația berlineză Kulturlabor Trial & Error a organizat, de asemenea, câteva
micro-formări. În acest caz, accentul a fost pus pe cunoașterea solului și pe funcția
grădinilor comunitare. Participanții au fost preocupați în special de modul în care
oamenii se pot organiza în mod durabil pentru a menține o societate sănătoasă și
deschisă. Bineînțeles, a existat, de asemenea, posibilitatea de a socializa și de a
împărtăși cunoștințe cu alții.
Participanții au învățat despre sol și despre cum funcționează grădinile comunitare.
Cum se organizează oamenii și cum păstrează comunitatea deschisă?

O activitate care a fost deosebit de populară s-a numit "Rețeaua de grădini a
ecosistemelor umane". Un participant a descris acest exercițiu după cum urmează:
"O frumoasă descriere a dinamicii reciproce din cadrul comunităților noastre.
Comunitățile pot prospera doar dacă luăm în considerare nevoile celorlalți și
încercăm să le satisfacem cu calitățile noastre.
"Voi juca rolul rețelei de grădină umană la următoarea mea activitate de conectare
din companie pentru a analiza modul în care suntem conectați ca indivizi și cum
relațiile reciproce sunt importante pentru echipa noastră."

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

 The role of plants 

Permaculture Zoning 

Soil Health (the jar test)



Micro-formare în Tenerife, Spania

La Red-Jardín (Descoperirea biodiversității).
Impactul acțiunilor lor asupra mediului
Sănătatea solului (testul vasului de lut)
Comparație între agronomia convențională și permacultură
Rolul plantelor
Zonarea permaculturii

Activitățile care au fost testate și validate:

Eduplus 

De asemenea, au avut loc mai multe microinstruiri în grădina noastră
intergenerațională din Tenerife. Prin diverse activități (inclusiv un joc de cărți) am
învățat despre diferitele funcții ale plantelor într-o grădină de permacultură.
Încetul cu încetul am explorat diversitatea ecosistemului nostru.
Activitatea de zonare a permaculturii a fost, de asemenea, foarte populară, deoarece a
putut fi adaptată la realitatea propriei noastre grădini și a permis participanților să-și
aducă cunoștințele existente și să pună întrebări.
Această activitate este un amestec de joc de rol și joc de societate, ajutându-i pe
participanți să se familiarizeze cu dinamica internă a unei grădini de permacultură.
Această activitate este excelentă pentru a-i ajuta pe participanți să recunoască
elementele unei grădini de permacultură și să înțeleagă cum sunt legate între ele.

"O activitate distractivă în compania unor oameni noi, cu aceleași păreri". (Participant)

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

Soil health (The jar test) 

Garden Web 

Garden Web 


