
 Dragi prieteni ai pământului, 

 Avem  plăcerea  să  vă  prezentăm  un  proiect  interesant:  după  luni  de  muncă,  acesta  s-a  maturizat  suficient  pentru  a 
 ne împărtăși primele semințe. 

 Proiectul  are  �tlul  ambițios  de  „GROWING  IN  COMMUNITY:  Empowerment  through  social  permaculture”  .  Haideți 
 să vă spunem puțin mai multe despre ideile care germinează și despre acțiunile care înfloresc în jurul lor. 

 Punctul  nostru  de  plecare  a  fost  mo�vația  comună  a  trei  organizații  europene  de  a-și  face  schimb  de  cunoș�nțe 
 privind  instrumentele  și  metodele  de  învățare  pentru  a  face  față  a  două  dintre  cele  mai  mari  provocări  ale  �mpului 
 nostru:  incluziunea socială și criza de mediu. 

 Asociația  Eduplus  (Spania),  Trial  and  Error  (Germania)  și  Asociația  Dominou  (România)  au  experiențe  concrete  în 
 aceste provocări în munca lor de zi cu zi, dar și experiențe pozi�ve de transformare. 

 Schimbul  în  jurul  acestor  experiențe  este  fundamentul  acestei  cooperări:  intenția  noastră  este  ca  aceste  experiențe 
 și  constatări  comune,  colectate  și  condensate  în  teorie  și  prac�că,  să  poată  ajuta  alte  organizații,  mul�plicatori  și 
 facilitatori să facă și ele o schimbare în contextele lor locale. 

 Observația  comună  că  grădinăritul,  și  în  special  grădinăritul  permacultură,  poate  avea  un  impact  pozi�v  nu  numai 
 asupra  mediului,  ci  și  asupra  oamenilor  și  asupra  modului  în  care  trăiesc  împreună,  par�cipă  la  viața  socială  și 
 interacționează cu mediul lor , ne-a determinat să ne punem ochiul pe învățarea și potențialul din jurul acestuia. 

 Obiec�vul  acestui  proiect  este  ca  adulții  –  inclusiv  adulții  vulnerabili  –  să  dobândească  un  set  larg  de  abilități, 
 cunoș�nțe  și  competențe  necesare  pentru  a  par�cipa  ac�v  în  societatea  modernă  cu  o  perspec�vă  de  viață,  cum  ar 
 fi gândirea cri�că, conș�en�zarea civică și de mediu, autonomia alimentară și învățarea sănătoasă. s�luri de viață. 

 Cei  mai  lipsiți  de  apărare  din  societățile  noastre  sunt  cel  mai  probabil  afectați  de  consecințele  unei  crize  (cum  ar  fi 
 pandemia  de  COVID  19),  nu  numai  financiar,  ci  și  în  ceea  ce  privește  accesul  la  alimente  la  prețuri  accesibile  și 
 echilibrate.  Creșterea  autonomiei  alimentare  și  schimbarea  �parelor  de  consum  către  obiceiuri  durabile  ar  putea  fi 



 o  modalitate  prin  care  educatorii  adulți  pot  mo�va  și  împuternici  beneficiarii  finali  să  își  îmbunătățească  statutul 
 socioeconomic, sănătatea și oportunitățile educaționale. 

 Întrucât  asociațiile  noastre  lucrează  cu  studenți  defavorizați  și  cu  educația  ecologică,  am  fost  și  suntem  interesați  să 
 găsim  principii  educaționale  care  pot  lega  problemele  sociale  și  de  mediu.  Principiile  permaculturii  par  a  fi  foarte 
 construc�ve  în  acest  sens  și  de  aceea  ne  propunem  să  explorăm  și  să  propunem  aici  un  cadru  pedagogic  al 
 permaculturii sociale, axat pe elevii defavorizați. 

 Scopul  nostru  este  de  a  oferi  noi  abordări  facilitatorilor  pentru  a-i  învăța  pe  cursanți,  inclusiv  pe  adulți  din  medii 
 defavorizate, să devină adevărați factori de schimbare în comunitățile lor locale. 

 În mod specific, lucrăm la  3 rezultate principale  : 

 1.  Un  model  educațional  european  pentru  a  împuternici  educatorii  adulți  să-i  învețe  pe  cursanți,  inclusiv  pe 
 adulți din medii dezavantajate, să devină adevărați factori de schimbare în comunitățile lor locale. 
 2.  Pas�le  de  învățare:  un  set  de  învățare  în  ritm  propriu  (OER)  și  materiale  de  instruire  care  sprijină  grupurile 
 defavorizate și educatorii adulților în aplicarea proceselor comunitare transformatoare. 
 3.  Un  program  de  angajament  pentru  creșterea  mo�vației  de  a  par�cipa  în  societate  pentru  60  de  adulți,  cu 
 o  atenție  deosebită  celor  cu  posibilități  mai  reduse,  care  vor  face  schimb  de  experiență  în  �mpul 
 micro-instrucțiunilor și ac�vităților sociale cu semenii lor. 

 Sunteți interesat de cercetările, experimentele și rezultatele noastre? 

 În  prezent  lucrăm  din  greu  la  dezvoltarea  acestor  instrumente  pedagogice  open  source  și  am  fi  bucuroși  să  le 
 împărtășim cu voi. 

 Ne  puteți  urmări  pe  rețelele  de  socializare  sau/și  vă  alăturați  newsle�er-ului  nostru:  pentru  a  nu  rata  cele  mai  noi 
 acțiuni, sfaturi și instrumente educaționale pentru permacultura socială! 

 FB :  h�ps://www.facebook.com/growingcommuni�esproject 
 Bule�n informa�v : 
 Contact : erasmus.eduplus[@]gmail.com 

 ID proiect: 2020-1-ES01-KA204-083036 
 Website -  h�ps://growingcommuni�es. en/ 

 Proiectul „  COMUNITĂȚI ÎN CREȘTERE: Împuternicirea  prin permacultură socială  ” este finanțat de Comisia 
 Europeană 
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