
Ghidul  
pentru grădina școlii

Cum să amenajezi și să întrebuințezi grădini organice în școli 
pentru Învățare Globală și pentru mai departe 

Anamarija Slabe





Ghidul  
pentru grădina școlii

Cum să amenajezi și să întrebuințezi grădini organice în școli  
pentru Învățare Globală și pentru mai departe

Anamarija Slabe

Institutul pentru Dezvoltare Durabilă, Slovenia

Ljubljana, 2017



Ghidul pentru grădina școlii
Cum să amenajezi și să întrebuințezi grădini organice în școli pentru Învățare Globală și pentru mai departe

Editor:  Institutul pentru Dezvoltare Durabilă /Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana, 2017

Autor: Doctor Anamarija Slabe

Fotografii: Anamarija Slabe, Petra Perne, Arhiva ISD

Editor Corector: Peter S. Fendrick

Design Grafic: Medium d.o.o.

Licență: Atribuirea-NonComercială 4.0 Internațional (CC BY-NC 4.0)

Publicat în cadrul proiectului EAThink2015 , DCI-NSAED/2014/349-033, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Informațiile și viziunile prevăzute în această publicație aparțin autorului și nu reflectă în mod necesar opinia oficială a Uniunii 
Europene 

Această publicație este parte a proiectului ,,Învățare Globală pentru Schimbare în Anul European al Dezvoltării 2015 și pentru 
Mai Departe: Angajamentul Tinerilor Europeni de la Grădina Școlii la Sisteme Alimentare Sustenabile’’ - - EAThink2015, DCI-
NSAED/2014/349-033.

Acest proiect este cofinanțat de către Comisia Europeană.

Această publicație și activitățile proiectului ale Institutului pentru Dezvoltare Durabilă sunt cofinanțate de către Ministerul 
Afacerilor Externe ale Republicii Sloveniei.

Acest conținut revine în unică răspundere Institutului pentru Dezvoltare Durabilă

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

COBISS.SI-ID=292878592

ISBN 978-961-94311-1-5 (pdf)



Acknowledgements

I would like to thank Jožica Fabjan, Certified Permaculture Teacher and the chief expert of Institute for 
Sustainable Development’s Organic School Garden (OSG) Programme, for her extensive contribution 
to the chapter on Permaculture Designing of the school garden/Zoning in permaculture. Jožica kindly 
provided the materials and schemes which she developed within the OSG Programme, based on her 
vast experience of permaculture and school gardening. I also thank her for providing her comments on 
the Guide. However, my appreciation for her involvement goes way beyond her specific support for this 
guide. She has been the soul of the OSG Programme since its beginning and she has generously shared 
her knowledge and wisdom on permaculture with her colleagues and school teachers participating 
in the programme. Looking from this perspective, I can say that without her involvement in the OSG 
Programme, I wouldn’t be able to prepare this booklet at all. 

Further my thanks go to Alenka Henigman, expert of OSG Programme, for reading this Guide and 
providing her comments and opinion. 

All the co-authors of the Slovenian Global Learning Manual for Teachers should be credited for the 
contents of the sub-chapter “Global Learning”. 

I also want to thank several colleagues from EAThink2015 project who provided their comments and 
suggestions.

Finally, my sincere thanks go to my friend Peter S. Fendrick, who proof-read the text, improved the 
language and contributed suggestions on how to make it more clear.

Anamarija Slabe



Cuprins

1 Introducere                                                                                             5

2 Motive pentru înființarea grădinii școlare                                                          6

3 Cum construiești grădina școlii?                                                                     8

3.1 O grădină școlară este un proiect social!                                                           9

3.2 Cum asigurăm sustenabilitatea grădinii?                                                          13

4 Cum creăm design-ul grădinii noastre?                                                           15

4.1 Condiții de luat în considerare                                                                      16

4.2 Permacultura în design-ul grădinii noastre                                                        17

5 Îndrumările de bază ale grădinăritului în școli                                                    39

5.1 Principii și metode sugerate pentru grădinăritul în școală                                      39

5.2 Folosirea resurselor locale                                                                          40

5.3 Economia circulară și cele trei R-uri                                                                41

5.4 Îmbunătățirea biodiversității și a agro-biodiversității                                            43

5.5 Începe ușor și dezvoltă organic                                                                    45

6 Întreținerea                                                                                            46

6.1 Întreținerea pe timpul școlii                                                                         46

6.2 Întreținerea în timpul verii                                                                           48

7 Aplicații în educație și învățare                                                                      52

7.1 Beneficiile grădinăritului școlar                                                                     52

7.2 Agricultură, grădinărit și locuri de muncă ,,verzi’’                                                53

7.3 Alimentație și nutriție                                                                                53

7.4 Învățarea Globală                                                                                     56

7.5 Oportunități ulterioare pentru educație și învățare                                              59

8 Concluzii                                                                                               62

9 Bibliografie                                                                                            63



{ 5 }

1 Introducere

La ,,Institute for Sustainable Development’’ am reușit să stabilim o legătură strânsă între Organic 
School Gardens (OSG) și învățarea globală prin proiectul EAThink2015. În programul OSG am sprijinit 
profesorii și educatorii de grădiniță cu cunoștințele necesare pentru înființarea și susținerea unei 
grădini ecologice școlare, precum și pentru utilizarea acesteia ca instrument educațional și de învățare. 
Scopul învățării globale (sau al educației globale) este de a împuternici pe cei care învață, la orice 
vârstă, să devină contribuitori proactivi la o lume mai dreaptă, mai pașnică, mai tolerantă, mai incluzivă 
și mai durabilă. Credem că învățarea globală poate fi întărită în mod semnificativ prin oferirea de 
posibilități elevilor de a se angaja în practici durabile și practice ale grădinăritului școlar. Elevii își pot 
angaja toate simțurile și pot spori gradul de conștientizare a aspectelor interdependente legate de 
producția și consumul de alimente.

Am început programul OSG în 2011 și de atunci am tot oferit sprijin specializat în mai mult de 400 de 
grădinițe și școli primare și secundare din Slovenia. Din 2015, am dezvoltat instrumente și experiențe 
privind modul de integrare a OSG și a învățării globale. Pe baza acestor experiențe, am pregătit acest 
ghid cu scopul de a oferi sprijin școlilor și cadrelor didactice care doresc să dezvolte grădinile școlare 
și să utilizeze multe beneficii pentru elevi în procesul de învățare și educație școlară obișnuită. De 
asemenea, dorim să oferim șanse suplimentare pentru învățarea globală în școli. 

Ghidul se concentrează în principal pe subiectele care, conform experienței noastre, sunt esențiale 
pentru succesul unui „proiect de grădină școlară”, dar nu au fost încă acoperite în mod sistematic. De 
o importanță deosebită este procesul de planificare a proiectului OSG, care trebuie pus în aplicare ca 
un „proiect mini-social” pentru a se bucura de succes. În ceea ce privește proiectarea grădinii școlare, 
ne bazăm puternic pe abordarea permaculturii. Ghidul descrie în continuare elementele principale 
ale OSG din contextul școlar specific. Se referă la întreținerea grădinii în timpul sărbătorilor școlare, 
precum și subiecte selectate de utilizare educațională. Aici ne concentrăm asupra educației despre 
agricultură și grădinărit, despre alimentație și nutriție, precum și despre Învățarea Globală.

Nu elaborăm detaliile grădinăritului organic în sine, deoarece informațiile despre acest lucru sunt 
disponibile pe scară largă. Cu toate acestea, oferim câteva linkuri recomandate.

Sperăm că acest ghid va fi util atât pentru noii veniți, cât și pentru utilizatorii deja experimentați ai 
grădinilor școlare și, mai ales, sperăm că va sprijini sinergiile dintre grădinăritul școlar și învățarea 
globală.

Anamarija Slabe, PhD
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2 Motive pentru înființarea  
grădinii școlare

Veriga Lipsă

Pentru mulți adulți și copii, grădinăritul poate fi veriga lipsă între viața cotidiană și natura și – în adevăr 
- mâncarea zilnică! În societățile moderne, înstrăinarea de natură și de creșterea alimentelor este o 
problemă serioasă. Oamenii nu reușesc să înțeleagă profunzimea problemelor cu care ne confruntăm 
în întreaga lume, fie că este vorba despre distrugerea mediului, despre deteriorarea calității alimentelor 
pe care le consumăm, sau despre disponibilitatea produselor alimentare la nivel global. 

Grădinăritul școlar creează o relație specială cu posibilitățile de învățare globală. O grădină școlară (sau 
o grădină a grădiniței) poate fi un instrument inovator de educație și învățare, care oferă o experiență 
holistică elevilor. Toate simțurile se implică și interacțiunile sociale sunt stimulate și îmbunătățite. Prin 
crearea acestui spațiu interactiv, grădinăritul școlar deschide literalmente posibilitățile pentru noi 
metode și un nou conținut de educație.

De ce ar trebui grădinile școlare să fie organice, permaculare, și cu conținut comestibil?

Grădinăritul în școli este un instrument excelent pentru a promova înțelegerea și implementarea 
dezvoltării durabile în general. Dar mai exact, se concentrează pe agricultura durabilă și obiceiurile 
alimentare durabile și sănătoase folosind principiile directoare ale grădinăritului organic, permacultura, 
și grija individuală alocată dezvoltării unui sistem de grădinărit destinat auto-consumului. 

Prin punerea în aplicare a metodelor de agricultură ecologică, vom crește gradul de conștientizare cu 
privire la producția durabilă de alimente și vom demonstra cum se procedează, protejând, în același 
timp, elevii de substanțele chimice dăunătoare. 

Conceptele de permacultura - dezvoltarea ecosistemelor agricole, destinate să fie sustenabile și de 
auto-suficiență - ne ajută la proiectarea unei școli inteligente, orientate spre necesitățile grădinilor 
în condiții date, pentru a maximiza nivelul cunoștințelor aplicate, și a reduce la minimum costurile și 
efortul. 

Cultivarea plantelor comestibile în grădinile școlare permite dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde 
a producției de alimente și importanța gestionării durabile a agroecosistemelor. Acestea ajută în 
continuare copiii să-și dezvolte simțurile legate de alimente, în special gustul și mirosul, precum 
și capacitatea de a recunoaște calitatea produselor pe care le cumpără și le consumă. Copiii sunt 
învățați despre diversitatea de legume, fructe, ierburi, alimente și, în general, despre importanța 
obținerii nutriției dintr-o mare varietate de alimente, în special plante, pentru sănătatea, bunăstarea 
și plăcerea lor.



{ 7 }

Grădina Școlii – unealta fiecărei clase – unealtă pentru mai departe

Dincolo de aceste principii de bază, grădinile școlare pot fi folosite pentru a susține procesul de 
învățare al aproape oricărei materie școlară dorită - de la matematică la limbi străine și nu numai 
,,materiile obișnuite”, cum ar fi știința naturii sau biologia.

Grădinile școlare oferă, de asemenea, posibilități de construire a competențelor sociale ale elevilor. 
Aceasta are potențialul de a îmbunătăți relația și comunicarea zilnică între ei, precum și cu profesorii.

Grădinile școlare sprijină o mai bună înțelegere a importanței corectitudinii sociale, atât în raport cu 
lanțurile alimentare locale și globale, cât și în ceea ce privește problema comerțului echitabil.

Nu în ultimul rând, grădina școlii oferă, de asemenea, numeroase oportunități pentru dezvoltarea 
legăturilor și a cooperării cu comunitatea locală, prin diferite proiecte școlare adresate publicului, 
cooperare permanentă cu partenerii locali și altele asemenea acțiuni.
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3 Cum construiești grădina școlii?

Construirea unei grădini depinde de situația proprie a școlii sau a grădiniței. Fiecare situație este 
specifică în multe aspecte - de la zona disponibilă, caracteristicile zonei, situația socială. Cu toate 
acestea, datorită experiențelor cu programul nostru de grădini ecologice (în Slovenia) am reușit să 
identificăm câteva aspecte-cheie care trebuie luate în considerare atunci când începem un proiect 
de grădină școlară. Aceste probleme sunt următoarele:

• Definiți obiectivele principale: ce doriți să obțineți prin crearea grădinii școlare, care sunt prioritățile 
de vârf? Bineînțeles, suntem în favoarea unei grădini cu conținut comestibil în măsura în care 
legumele, fructele, ierburile ... sunt plantele de bază pentru creștere, oricând este posibil!

• Descrieți și evaluați posibilitățile fizice / spațiale pentru amenajarea grădinii (tipul și dimensiunile 
suprafeței / teren utilizabil, disponibilitatea luminii directe a soarelui, etc.) 

• Evaluați situația socială: sprijinul / opoziția existentă sau așteptată a părților interesate - colegii - 
profesorii, conducerea, alt personal al școlii în ceea ce privește amenajarea grădinii.

• Țineți minte că este mai bine să începeți mici și să creșteți treptat, în concordanță cu experiență 
și sprijin.

• Căutați ajutor și asistență profesională, dacă este disponibilă și / sau necesar: există o organizație 
sau un program în țara sau regiunea dumneavoastră care ar susține dezvoltarea grădinilor școlare 
sau a unor activități similare?

Pregătiți un plan de joc - acțiuni bine definite și implicarea părților interesate. Pentru a aborda 
aceste probleme, vă recomandăm să implementați o analiză SWOT (vezi mai jos) pentru proiectul 
dumneavoastră de grădină.
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3.1 O grădină școlară este un proiect social!

Este important să subliniem faptul că înființarea unei grădinițe școlare nu este doar un proiect tehnic, 
ci și un „proiect social”.

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în implementarea unei grădini școlare este cunoașterea 
insuficientă a importanței suportului social pentru un astfel de proiect. O grădină școlară poate deveni 
un succes pe termen lung dacă nu este purtată de o singură persoană sau de câțiva indivizi: avem nevoie 
de sprijinul colegilor (cadrelor didactice), al non-pedagogicilor și uneori chiar și a comunității locale.

Organizăm activitatea în grădină în timpul săptămânilor în care copiii sunt la școală, dar ce se întâmplă 
pe timpul sărbătorilor? Cine va uda plantele? Dacă va fi o perioadă de secetă și nu am găsit (încă) o 
soluție pentru asigurarea unei cantități suficiente de apă pentru plante? Colegii / profesorii noștri vor 
îmbrățișa grădina ca o sursă de inspirație sau o vor respinge, temându-se de munca suplimentară 
și de „complicații”? Se vor plânge cei de la curățenie de fiecare dată când un pic de murdărie se va 
imprima în zonele școlii în care acest lucru nu este dorit? Cine ne va ajuta cu munca ocazională mai 
specifică sau mai exigentă? Ne va ajuta personalul bucătăriei prin oferirea sprijinului în pregătirea 
infuzilor pe bază de plante din plantele grădinii școlare, de exemplu, sau vor refuza categoric să se 
implice? Fiecare grădină are nevoie de o atenție și o apreciere pe măsură. 

Pentru o grădină școlară, succesul poate fi garantat numai dacă se implică suficiente persoane, dispuse 
să își împartă responsabilitățile. Prin urmare, avem nevoie de sprijinul lor.

3.1.1 Cine este important și de ce –  
cum asigurăm suportul colectiv necesar?

Administrația școlii

Este clar că nu există șansa de a dezvolta o grădină școlară în cazul în care persoana (persoanele) 
responsabilă pentru administrația școlii nu susțin această inițiativă. Pe de altă parte, inițiativa pentru 
grădina școlii poate proveni de la însăși conducerea școlii. 

Dacă trebuie să pregătim conducerea școlii pentru acest proiect, este important să clarificăm atât 
avantajele, cât și provocările pe care le implică acest proiect, dar și metodele prin care prin care 
aceste dificultăți pot fi depășite.



Ghidul pentru grădina școlii{ 10 }

Trebuie să fim pozitivi, dar realiști. O modalitate bună este să prezentați câteva exemple pozitive din alte 
școli, chiar și din școlile din alte țări, dacă nu există încă exemple convingătoare în țara dumneavoastră. 
Ideea unei școli inovatoare și orientate către viitor, care face ceva mai mult decât cele obișnuite în 
educație, poate fi atractivă pentru personalul de la conducere.

Profesorii

Unii profesori pot vedea imediat beneficiile unei grădini școlare. Ei vor avea idei despre modul în care 
ar putea să o folosească pentru a diversifica, îmbunătăți sau aprofunda învățătura lor. Alții o vor vedea 
probabil ca pe o sursă potențială pentru munca sporită. Pe când unii profesori pot fi mai degrabă 
neutri față de idee. Trebuie să arătăm beneficiile potențiale ale grădinii școlare ca un instrument 
inovator de predare și educație. Mai multe despre aceasta sunt prezentate în capitolul Educație și 
Învățare. Ar trebui să se precizeze încă de la început că implicarea în grădina școlii și utilizarea ei este 
opțională, destinată acelor profesori care se simt atrași de această idee. Nivelul de implicare poate, 
desigur, să crească treptat, deoarece școala dezvoltă mai multe experiențe prin folosirea sa. Cu cât 
experiențele pe care le vor avea profesorii vor fi mai pozitive, cu atât mai mult ceilalți vor fi motivați 
să se alăture proiectelor.

Experiențele noastre arată că profesorii care inițiază grădini în școlii și le supraveghează sunt, de obicei, 
profesori de științe naturale, în special biologi. Cu toate acestea, printre inițiatori ar putea fi și profesori 
din multe alte domenii de interes care ar putea să nu pară, în primul rând, legate în mod particular 
de grădinărit. Dar o idee trainică a cadrelor didactice cu privire la grădina școlii este mai importantă 
decât aria de predare specifică. Este chiar mai bine dacă inițiatorii sunt un grup de profesori!

O bună modalitate de a convinge profesorii despre avantajele amenajării unei grădini este să prezinte 
exemple din alte școli. Aici se poate arăta cum este folosită grădina în diferite programe de învățământ; 
care sunt obiectivele de învățare; care sunt beneficiile pentru elevi și profesori; etc. Este, de asemenea, 
important să prezentăm provocările și posibilele soluții în situații concrete. Fiecare sistem școlar sau 
școală are modalități specifice de gestiona aceste proiecte.
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Ideal ar fi să se organizeze o prezentare despre grădinile școlare, urmată de o sesiune de discuții și 
de brain-storming. Aceasta poate fi, de asemenea, una din primele etape ale pregătirii proiectului și 
poate fi legată de o analiză SWOT corectă.

Elevii

În primul rând, o grădină școlară este destinată să beneficieze elevii. În general, elevii au o atitudine 
pozitivă față de grădina școlii. Majoritatea întâmpină oportunitatea de a părăsi cele patru pereți ale 
sălii de clasă, de a-și petrece timpul în afara și de a experimenta lumea cu toate simțurile.

Portarul

În momentul în care proiectul nostru de grădină începe să treacă de la o idee, un plan, la realitate, va fi 
important să ne întâlnim cu personalul care răspunde de alte sarcini decât cele de predare și educație. 
Din nou, unii dintre ei se pot teme de faptul că o grădină școlară ar pune o povară suplimentară 
pe umerii lor, în timp ce alții se vor bucura să se implice încă de la început. Trebuie să le câștigăm 
încrederea sau cel puțin să discutăm despre temerile lor. O persoană importantă este portarul școlii, 
care poate oferi un sprijin mare, în special în faza de înființare, dar și mai târziu în întreținerea și 
dezvoltarea ulterioară a grădinii. Trebuie să implicăm portarul în planificare la momentul potrivit pentru 
a anticipa modul în care ne vom confrunta cu eventualele provocări, cum ar fi consultarea cu privire la 
sarcini concrete, furnizarea de informații în timp util, coordonarea activităților etc. Atitudinea portarului 
va fi, în majoritatea cazurilor, mult mai pozitivă dacă acesta devine parte a proiectului de la început.

Personalul de la curățenie

Considerațiile legate de personalul de la curățenie sunt similare cu cele cu portarul, deși nivelul 
așteptat al implicării acestora va fi de obicei mai mic. Cu toate acestea, ar trebui să luăm în considerare 
modul în care să răspundem impacturilor așteptate și cum să le gestionăm cel mai bine, în funcție 
de situațiile concrete ivite.

Personalul de la bucătărie

Bineînțeles că vrem să mâncăm ceea ce creștem în grădina școlii - elevii învață, astfel, printr-o experiență 
completă! În funcție de ce și câte produse creștem, la un moment dat bucătăria școlară (dacă școala 
are propria bucătărie) se poate implica. Prin urmare, este important ca personalul din bucătărie să 
fie pregătit pentru a ne susține când este necesar, indiferent de modul în care aceste necesități apar.

O grădină comestibilă merge adesea mână în mână cu îmbunătățirea meselor școlare, astfel încât 
o comunicare adecvată cu personalul bucătăriei este vitală. În plus, în unele țări/școli, unul dintre 
profesori poate fi responsabil pentru întocmirea planului de masă. În asemenea cazuri este necesară 
și colaborarea cu acest profesor.

Părinții

Din experiența noastră, părinții susțin în mare măsură dezvoltarea unei grădini școlare. Ei sunt deseori 
și primii care sugerează că școala ar trebui să înființeze o grădină pentru copiii lor. Uneori este posibil 
să beneficiezi și de sprijinul părinților. Aceștia pot să ofere ajutor voluntar sau chiar să contribuie cu 
anumite materiale.
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În funcție de abordare și de necesități, e de dorit să implicăm părinții chiar de la început sau să oferim 
o oportunitate pentru acest lucru într-un moment ulterior. Școala poate să informeze părinții despre 
proiect în orice moment care pare adecvat, în funcție de planul stabilit.

Comunitatea locală

Un proiect de grădină școlară este o modalitate bună de a uni mai bine școala cu comunitatea locală 
- orașul, municipalitatea etc. Școala poate organiza un eveniment al Zilei de Deschidere pentru 
comunitatea locală și poate invita reprezentanți ai administrației locale și chiar un public mai larg. 
Municipalitățile pot avea uneori programe care să le permită să ofere sprijin financiar pentru începerea 
proiectului sau pentru modernizarea acestuia, dacă este necesar. Este util să se verifice posibilitățile 
în acest sens.

De asemenea, putem căuta sprijin din partea mediului de afaceri, cum ar fi companiile din comunitatea 
locală. Acest lucru ar trebui făcut cu precauție: grădina noastră școlară ar trebui să fie o promovare a 
creșterii durabile (grădinărit ecologic și agricultură ecologică), a consumului durabil și a gestionării 
durabile a resurselor naturale. Nu fiecare companie poate fi un susținător sau un partener semnificativ 
al unui astfel de proiect, dar există mulți care se pot implica în acest sens.

Alți parteneri

În diferite țări pot exista alți parteneri interesați care sunt importanți. Gândiți-vă la ei și abordați-i în 
mod corect.
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3.2 Cum asigurăm  
sustenabilitatea grădinii?

Dacă ne-am făcut „temele” legate de sprijinului pentru proiectul grădinii școlare, am asigurat deja o 
parte substanțială a sustenabilității sociale. Cu toate acestea, un sprijin (sau cel puțin lipsa acestuia) 
la nivel teoretic va trebui să se transforme într-un anumit grad într-un sprijin mai practic. 

3.2.1 Dezvoltarea proiectului grădinii școlare  
într-un proces participativ

Odată ce ați primit suficient sprijin pentru a vă gândi la ideea unei grădini școlare, vă recomandăm să 
o începeți procesul de planificare împreună cu un grup mai mare de persoane. În funcție de situația 
actuală, acesta poate fi fie un grup mai mic de cadre didactice și alte părți interesate, fie întregul 
colectiv școlar. O modalitate bună de a planifica proiectul este de a organiza un atelier de analiză 
SWOT - pentru a identifica punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările pentru proiectul 
dumneavoastră de grădină. Prin acest proces veți fi capabili să identificați și să vă gândiți la numeroase 
aspecte pe care le puteți lua în considerare în mod corespunzător în procesul de planificare. Dacă 
nu sunt identificate la timp, unele probleme (sau chiar amenințări) pot provoca perturbări în etapele 
ulterioare de implementare, în timp ce altele (oportunități) nu vor mai putea deveni profitabile. Cu 
multe alte persoane care participă la procesul de analiză SWOT, există șanse mai mari ca aceste 
probleme să fie identificate în timp util.

Acest lucru poate părea puțin complicat, dar nu este sau, cel puțin, nu trebuie să fie. Dacă nu ați făcut 
anterior o analiză SWOT, puteți solicita ajutor unui ONG. Învățământul la nivel local, mondial, etc., 
ONG-uri din țara dvs. care de obicei au destulă experiență cu SWOT și facilitarea proceselor pot oferi 
ajutorul necesar. Aceștia ar putea fi dispuși să susțină un astfel de proiect prin facilitarea unui atelier 
SWOT, pentru o mică taxă.

Un SWOT nu este totuși o necesitate; în școlile mai mici poate fi suficientă o discuție serioasă. Cu 
toate acestea, chiar și o astfel de discuție poate fi formulată în modul SWOT.

3.2.2 Prezentarea beneficiilor,  
îmbunătățirea deficiențelor

Este important să recunoaștem și să arătăm ce fel de beneficii obțin elevii prin implementarea grădinii 
școlii. Există o serie de referințe științifice și anecdotice pe această temă. Dar mai valoros decât citarea 
acestora este căutarea unor efecte concrete în clasă, atât asupra elevilor, cât și asupra profesorilor. O 
experiență personală concretă împărtășită cu ceilalți este mai puternică și mai valoroasă decât orice 
teorie.

Profesorii ar trebui să fie încurajați și să-și permită să noteze și să împărtășească experiențele lor în 
materia grădinii școlare. Vor exista unele experiențe pozitive și altele, uneori, mai puțin pozitive; 
este, de asemenea, recomandabil să fie revăzute mai târziu și se afle motivele care au stat la baza 
disfuncțiilor, urmând să fie găsite soluțiile adecvate.

Some examples from the schools in Organic School Garden Programme in Slovenia:
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3.2.3 Parteneri implicați activ

Oferiți oportunități pentru toate grupurile importante de a se implica activ în amenajarea grădinii școlii.

Puteți organiza evenimente de Ziua Deschiderii în grădină pentru părinți și pentru comunitatea locală. 
Acestea pot fi evenimente în care elevii prezintă ceea ce au făcut, au realizat și au învățat în grădina 
școlii. Atelierele pot oferi părinților și altora oportunități de a participa la modernizarea grădinii școlare 
și a proiectelor similare. Puteți invita un expert ecologic de grădinărit să vorbească sau să conducă 
un atelier pe un anumit subiect și să îl organizeze ca un eveniment deschis, cu o mică taxă pentru a 
acoperi costurile. În acest fel, toată lumea va beneficia, iar participanții din exterior vor aprecia grădina 
școlii și activitatea școlii.

“Our school serves meals and many of our pupils reject vegetables, especially lettuce and other 
“green things” so a lot of this food had been thrown away. Then we started to grow greens in our new 
school garden. When the vegetables were ready we prepared a big salad together with the class. 
Suddenly there was not a single kid who wouldn’t want to eat the salad and all the remarks were: 
good, yummy, ... We had the same experience with freshly prepared green smoothies. So, when the 
pupils participate in the process and tend the plants, harvest them, and use them to prepare a meal..., 
the attitude towards the veggies becomes positive. Also their attitude to their regular school or home 
meals changed, for many or most of them.”

“There was this kid who wasn’t good in anything in the school: not at math, not at languages, and 
not at any other subject. He was also not good at gym. He was always outside of everything and it 
showed that he felt that way too. But when we’d started a school garden this kid became the best. He 
was highly interested, did all the tasks well, took his own initiative, and other pupils acknowledged it. 
The school garden provided him an opportunity for a positive (school) experience and showed how 
much more able he was than one would have thought.”
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4 Cum creăm design-ul grădinii noastre?

Planificarea grădinii școlare ar trebui să înceapă de la locație. O locație ideală pentru o grădină școlară 
ar avea cel puțin următoarele caracteristici:

• cele mai bune condiții de creștere posibile pentru plante,

• cea mai bună accesibilitate a grădinii pentru elevi și profesori - aproape de clădirea școlii,

• protecție împotriva traficului și a altor surse de poluare fonică și atmosferică.

Bineînțeles că nu este mereu posibil să îndeplinim toate condițiile în același timp. Cu toate acestea, 
ar trebui să știm ce căutăm și apoi să încercăm să alegem cea mai bună locație.
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4.1 Condiții de luat în considerare

Lumina solară

Disponibilitatea luminii solare este criteriul principal pentru o grădină. Lumina soarelui este sursa de 
energie pentru creșterea plantelor. Desigur, depinde de zona geografică, dar, în general, în Europa 
vom căuta o locație care este însorită pe tot parcursul zilei, cu cât mai puțină umbră posibilă. Unele 
plante preferă o anumită umbră, dar o putem oferi prin plantarea unor astfel de plante în umbra 
plantelor mai înalte sau într-o parte umbroasă a grădinii.

De ce considerăm acest aspect cel mai important? 

Deoarece este greu să se compenseze lipsa de lumină solară, în timp ce poate fi mai ușor să se 
îmbunătățească alte condiții mai puțin optime, cum ar fi, de exemplu, calitatea solului.

Calitatea solului

Calitatea solului este foarte importantă pentru plante. Dar putem îmbunătăți solurile cu o gestionare 
adecvată - utilizarea îngrășământului, a paturilor înălțate (așa zisele ,,raised beds’’), creșterea plantelor 
care îmbunătățesc solul etc. În majoritatea cazurilor, școala nu va dispune de sol de grădină sau de 
câmp pentru începerea însămânțării și plantarea imediată. Zona disponibilă va fi probabil o pajiște 
cu sol mai mult sau mai puțin adânc, sau chiar un teren compactat. În astfel de cazuri, este mai bine 
să porniți un pat înălțat care să permită pregătirea solului fertil din deșeurile organice.

Disponibilitatea apei

Trebuie să luăm în considerare disponibilitatea apei, a apei din sol și din zonă. Aceste lucruri depind, 
desigur, de climat și de caracteristicile terenului. Unele locații pot fi foarte bune, pe când altele pot 
avea o cantitate insuficientă de apă, de cele mai multe ori, sau invers, prea multă apă. Ar trebui să 
observăm în potențialele locații ale grădinii semne de exces de apă - cum ar fi perioade lungi în care 
apa rămâne după ploaie. Ar trebui să evităm astfel de locații care ar putea indica teren compactat. 
Dar chiar și aici, dacă nu avem altă opțiune, putem într-o anumită măsură să atenuăm situația apei 
cu scurgerea locației. Pentru acest lucru, cu toate acestea, vom avea nevoie de ajutor profesional și 
costurile pot crește. Excesul de apă mai puțin sever poate fi din nou atenuat prin creșterea plantelor 
pe paturi înălțate.

În majoritatea cazurilor, va trebui să ne gândim la asigurarea apei suplimentare în timpul sezonului 
de creștere, în special în zonele cu perioade de secetă ocazională sau frecventă. Există mai multe 
opțiuni pentru a face acest lucru; le explicăm în capitolul Surse de apă.

Alți factori

Pot exista și alți factori care trebuie luați în considerare în selectarea locației, cum ar fi vânturile 
puternice și / sau regulate, eventualele surse de poluare (poluarea industrială, apropierea de un câmp 
convențional, solurile poluate etc.) și așa mai departe. În general, ar trebui să evităm astfel de locații 
sau să examinăm dacă putem face ceva pentru a atenua problemele.
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4.2 Permacultura în design-ul grădinii noastre

4.2.1 Considerații generale

Grădina școlii ar trebui să fie folosită ca un instrument educațional; prin urmare, trebuie să fim capabili 
să o integrăm cu ușurință în procesul zilnic de educație și învățare. Nu trebuie să fie prea departe de 
sălile de clasă, astfel încât să se poată ajunge într-un timp (foarte) scurt de mers pe jos.

Permacultura este un adept al gestionării aspectelor organizării spațiale a grădinii și clădirilor (o casă, 
o fermă sau orice alt tip de clădire, inclusiv o clădire școlară). Acesta este motivul principal pentru care 
în programul nostru de grădini ecologice din Slovenia folosim sistemul permaculturii și abordarea sa 
metodologică atunci când planificăm și proiectăm o grădină școlară. De asemenea, acordăm timp 
acestui subiect în atelierele noastre, pentru profesorii care acționează ca tutorii grădinilor ecologice. 
Desigur, abordarea permaculturală, împreună cu metodele ecologice de grădinărit, sunt nucleul 
educației noastre de grădinărit în general, dar aceste metode sunt deosebit de importante în timpul 
procesului inițial de proiectare. În acest stadiu, planificăm cu atenție plasarea tuturor elementelor 
grădinii școlare pe care dorim să le includem.

O grădină școlară este formată din mai multe elemente. Pot exista „paturi” pentru plante, precum 
și zone pentru arbuști și copaci dacă avem suficient spațiu. Un alt element de care fiecare grădină 
(școală) are nevoie este locul pentru compostare. Mai mult, avem nevoie de un loc pentru a stoca 
instrumentele de grădinărit. De asemenea, dorim să avem o sursă de apă pentru udarea plantelor 
- un depozit de apă, cum ar fi un container, sau ceva similar. De asemenea, avem nevoie de apă 
curgătoare, unde elevii își pot spăla mâinile, curăță uneltele etc .; aceasta poate fi, de asemenea, 
în actuala clădire a școlii, dacă este cazul. Dacă există suficient spațiu, ar trebui planificată o oră de 
curs în aer liber unde profesorii pot sta împreună cu elevii. Aici ar putea fi o lecție în aer liber, legată 
de grădină, unde toată lumea ar putea să ia o pauză de la locul de muncă și să se alăture discuțiilor.

4.2.2 Zonarea grădinii prin design-ul permaculturii

Înțelegerea principiilor zonării în proiectarea permaculturii ne ajută să planificăm inteligent, într-un 
mod funcțional grădina și elementele acesteia și să permitem utilizarea principiilor ecosistemelor 
naturale. În acest fel, grădina școlii noastre va fi mai ușor de utilizat și cu mai puține probleme pe care 
le întâmpină de obicei grădinarii. Proiectarea va ajuta la asigurarea unor condiții optime pentru plante 
și la menținerea echilibrului vieții în grădină, descurajând astfel dăunătorii și bolile. Când grădina 
noastră școlară a fost concepută în acest fel, putem face elevii să înțeleagă principiile agriculturii 
bazate pe ecosisteme: cum funcționează și care sunt beneficiile lor. Acesta este, de fapt, motivul cel 
mai important pentru punerea în aplicare a înconjurării în cel mai bun mod posibil.

Principiul de proiectare al zonării este legat de planificarea eficientă a energiei. Ne străduim să așezăm 
elementele de grădină (plante cum ar fi ierburi și legume, arbuști, pomi etc., structuri și clădiri, cum ar 
fi depozitarea uneltelor, udarea, zona de ședere etc), astfel încât să putem obține cele mai eficiente 
utilizări ale energiei. Elementele cu care trebuie să ne aprovizionăm cel mai frecvent ar trebui să fie 
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mai aproape, iar cele cu care ne aprovizionăm mai rar pot fi mai departe. Aceasta se referă atât la 
utilizarea elementelor, cât și la întreținerea acestora. De exemplu, ierburile sunt folosite zilnic, astfel 
încât ar trebui să fie cele mai apropiate de școală, în timp ce pomii și copacii pot crește mai departe.

În cazul în care abordarea permaculării pare inițial prea dificilă, ar trebui mai întâi să încercați să folosiți 
logica sa în planificarea grădinii, adică plasarea paturilor și a altor elemente, astfel încât design-ul să 
permită folosirea zilnică ușoară a grădinii școlare, atât cât este posibil. Apoi, puteți implementa treptat 
mai multe abordări permaculturale, în concordanță cu cunoștințele și experiențele dvs. în creștere.

În următoarele trei scheme, prezentăm primele trei zone cu clădirea școlii ca centru al activității la 
care ar trebui să se refere grădina școlii.

Zona 0

În cazul grădinii școlare, Zona 0 este școala însăși, cu toate zonele sale interioare și părți componente 
ale clădirii. Acestea includ grinzile de fereastră în care pot exista deja anumite etape ale grădinăritului, 
și anume ridicarea răsadurilor. În schema noastră, identificăm acele elemente ale clădirii școlii care 
sunt importante în ceea ce privește grădina, cum ar fi bucătăria, sala de mese, zona de separare și 
colectare a deșeurilor etc.

Zona 1

Zona 1 este zona imediată din jurul clădirii școlii. Pe lângă căile de acces și ieșire, parcarea etc., aceasta 
este zona în care ar trebui să plasăm cele mai frecvent vizitate elemente ale grădinii noastre școlare. 
Acestea sunt paturi de plante medicinale și vegetale; un compostor pentru colectarea deșeurilor 
organice; paturi pentru flori, focare și seră (dacă vom avea); niște arbuști fructiferi mai mici; șopronul 
sau locul pentru uneltele de grădină; surse de apă (apă de la robinet, precum și rezervoare de colectare 
a apei de ploaie); și un adăpost pentru insecte. Aici planificăm de asemenea clasa exterioară / zona 
de ședere, o zonă de agrement cu teren de joacă și echipament de joacă pentru copii. De asemenea, 
putem adăuga un ceas solar și diferite sculpturi.

Zona 2

Zona 2 este zona din apropierea Zonei 1, în cazul în care școala are suficient teren. Aici vom avea în 
cele din urmă o grădină mai mare de legume și plante medicinale, pomi fructiferi mai mari și arbuști, 
și poate chiar niște copaci pădure. Aceasta este, de asemenea, zona pentru locul de compostare. 
Un ,,bun venit’’ ar putea fi chiar un stup. Dacă vrem să includem niște animale domestice, cum ar fi 
păsările de curte și rumegătoarele mici, aceasta este zona potrivită. În acest caz, vom planifica, de 
asemenea, un adăpost pentru animale și o depozitare furajeră. Alte zone de agrement sunt posibile.

În ceea ce privește apa, puteți vedea că acest element este reprezentat atât în Zona 1, cât și în Zona 
2, ceea ce demonstrează importanța apei pentru grădină. Mai multe despre aceasta în secțiunea 
Surse de apă.

Pentru nevoile noastre nu vom trece dincolo de Zona 2, deși în proiectarea permaculturii pot exista (și de 
obicei sunt) și alte zone. Desigur, acestea sunt sugestii bazate pe principiile design-ului permaculturii, 
însă implementarea lor depinde de situația concretă din școala noastră, în special de terenul disponibil, 
utilizarea curentă și posibilitățile de adaptare a materialelor existente pentru a adapta grădina școlii 
cu toate elementele cheie.
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De asemenea, trebuie să menționăm că zonele sunt un instrument care ne ajută să planificăm. Ele nu 
au limite fixe și nici nu ar trebui să le vedem asemenea unor forme geometrice rigide, cum ar fi cercuri 
sau pătrate; ci, mai degrabă, ar trebui să luăm în considerare situația reală din zona pe care o proiectăm.

ZONA 0
ȘCOALA (TERENUL ȘCOLII)

CULTIVAREA SEMINȚELOR

PERVAZURI

CLASELE
BIBLIOTECA   BUCĂTĂRIA   CĂMARA 
BIROURI…

SUFRAGERIA
PLANIFICAREA,      COLECTAREA SEPARATĂ

ÎNVĂȚAREA…       A DEȘEURILOR

SALA DE MESE
DEȘEURI ORGANICE
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ZONA 1

PATURI DE LEGUME ȘI 
PLANTE MEDICINALE

COMPOSTOR

(colectarea deșeurilor organice)

TERENUL  
DIN JURUL ȘCOLII

SERE

SPAȚIU PENTRU UNELTE APĂ

APĂ DE LA ROBINET

ZONĂ DE RECREERE ŞI 
PETRECERE A TIMPULUI LIBER

BAZIN DE APĂ

POTECI

DRUMURI DE MAȘINĂ

PARCARE

LOC DE JOACĂ

DIVERSE SCULPTURI

ADĂPOST PENTRU INSECTE
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COPĂCEI, ARBUŞTI, 
GHIVECE

TERENUL  
DIN JURUL ȘCOLII

SERE

SERĂ

EXTERIOR

REZERVOARE PENTRU COLECTAREA APEI

DE PLOAIE

LOC DE JOACĂ

CEAS SOLAR

REZIDUALE RECICLATE
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ZONA 2

GRĂDINA MAI MARE DE 
LEGUME ȘI PLANTE

ADĂPOST PENTRU 
ANIMALE

COMPOSTERE

SPAȚIU DE 
DEPOZITARE 
A MÂNCĂRII 

PENTRU ANIMALE

POMI FRUCTIFERI COPACI DE PĂDURE

ARBUȘTI CU FRUCTE  
COMESTIBILE

IAZ

SPAȚIU PENTRU 
RECREERE

REZERVOARE DE APĂ

APA DE PLOAIE

STUPI
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Cine trebuie să se ocupe de amenajare și în ce moment trebuie implicați elevii?

Proiectarea grădinii școlare poate fi realizată de un grup de profesori dedicați, respectând liniile 
directoare. Dacă profesorii implicați nu au făcut nicio proiectare de grădină / permacultură, poate 
doriți să verificați dacă există o organizație sau un expert care ar putea oferi sprijin pentru acest proces. 
Nevoia de ajutor extern depinde și de mărimea proiectului; cu cât este mai mare, cu atât se solicită 
mai multă experiență.

Elevii pot intra în proiect chiar și atunci când se află în stadiul de construcție, dacă îi putem introduce 
în principiile grădinăritului și îi putem sprijini în proces. Acest lucru depinde, firește, de vârsta elevilor 
și de timpul pe care îl pot dedica acestui proiect. Cu toate acestea, chiar și copiii din grădiniță pot 
fi invitați să „deseneze” formele paturilor odată ce am proiectat grădina și când am definit locația 
efectivă a paturilor.

4.2.3 Elementele grădinii

Compostarea

Compostarea - reciclarea deșeurilor organice pentru a produce îngrășăminte de înaltă calitate pentru 
grădina școlii - este prima și cea mai importantă activitate care ar trebui să meargă mână în mână cu 
amenajarea grădinii. Există o mulțime de informații despre compostare, inclusiv raportul dintre materialul 
celulozic ridicat („deșeuri organice maro”) și materialele proaspete cu azot ridicat („deșeuri organice 
verzi”), ce fel de deșeuri este potrivit pentru a fi compostate în grădină și ce nu, și așa mai departe. Cu 
toate acestea, în școală acest proces ar trebui să înceapă chiar în clădirea școlii, cu colectarea deșeurilor 
organice produse în bucătărie, precum și cu deșeurile organice de la prânzul elevilor și al personalului. 

Prin urmare, este necesar să se sublinieze că aproape toate resturile de produse proaspete (de 
exemplu, butași de legume, miez de fructe / mere) pot fi utilizate pentru compostarea grădinii, dar 
nu resturile de alimente gătite sau de mâncare pregătită ar trebui să fie introduse în cutiile de gunoi 
organice. Școala poate opta pentru compostarea pe grămezi simple de compost sau în compostoare 
diferite. Acestea pot fi făcute de către elevi. În funcție de tipul de compostor, este posibil să doriți 
setarea a două sau trei pentru a avea diferite grade de coacere a materialului disponibil.
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1 Branches and twigs, loosely 
spread

4 A layer of animal manure, if 
available

7 Straw bales can be stored and 
the straw used when the compost 
heap is assembled

2 A layer of soil

5 More plant materials

8 The heap is covered by straw or 
hay to protect it from the sun and 
rain

3 Plant materials – green and 
dry garden plant residues, food 
scraps, leaves, etc.

6 Another layer of animal manure

9 The compost heap is watered 
to stimulate the transformation 
process

TRADITIONAL COMPOST HEAP
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2 A small plastic container 
for earthworm composting in 
household or school, consisting of 
a base (stand), two compartments 
for plant residues and a cover.

5 The worms are covered by a 
mixture of soil and residual plant 
materials from the garden or 
kitchen.

8 When the lower compartment 
is almost full, the upper 
compartment is filled with organic 
plant residues in the same 
manner, but no earthworms are 
added. Finally the cover is placed 
on top of it.

3 The perforated lower 
compartment is covered by a 
piece of garden fabric and a layer 
of dry garden residues.

6 Finer plant materials (moss, cut 
grass etc.) are added and fluffed 
to obtain an airy layer. 

9 After 3 – 4 weeks, the 
earthworms will have transformed 
organic plant residues in the 
lower compartment and start to 
move vertically into the upper 
compartment.

4 The initial culture of earthworms 
(embedded in soil/compost) is 
added.

7 It is also possible to add some 
paper (white tissue, black and 
white printed newspaper, etc.; but 
not coloured materials), torn into 
smaller pieces. 

10 In the upper compartment, 
fungi mycelia can be observed 
on the surface, whereas the 
earthworms will have started to 
work on the plant residues. 

SMALL LUMBRI COMPOST CONTAINER

Paturile

Paturile de grădină pot fi pregătite în moduri diferite și pot lua diferite forme. Putem opta pentru 
paturile mai tradiționale atât în formă (mai mult sau mai puțin dreptunghiulară), cât și în pregătirea 
(folosind solul grădinii existente de la fața locului) paturilor înălțate sau pentru combinarea celor două. 
Cu toate acestea, uneori singura opțiune pentru o grădină școlară este în containere - în cazurile în 
care nu avem teren natural.
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Am menționat deja paturile crescute. Un pat înălțat este un pat care este mai mare decât suprafața 
înconjurătoare. Acesta din urmă are multe beneficii. De obicei, construim un pat înălțat prin stratificare 
și înmuiat în diferite materiale organice, care apoi se vor dezintegra și se vor transforma într-un pământ 
bogat, cu ajutorul organismelor solului. De fapt, folosim principiile compostării. Am pus materiale 
mai groase și mai rezistente la biodegradare (cum ar fi crengile și ramurile copacilor și tufișurilor mai 
mici) pe fund și mai multe materiale biodegradabile deasupra acestora, finisând cu un strat de sol. În 
funcție de tipul de materiale folosite, de grosimea straturilor și de climă, materialele se vor transforma 
treptat în sol, în 2-3 ani. Iată câteva sugestii pentru crearea de paturi înălțate.

Uneori, un pat înălțat va fi singura cale sau cea mai bună cale de a pregăti paturile pentru grădina 
noastră școlară: de exemplu, unde avem o pajiște cu o suprafață nefavorabilă sau în cazul în care 
vrem să grăbim procesul - dacă avem doar câteva săptămâni înainte de însămânțare și plantare etc.

Cu toate acestea, există un aspect educațional important al unui pat înălțat care îl face deosebit de 
dorit în fiecare grădină școlară. Cu un pat înalt putem demonstra elevilor modul în care un sol viu se 
dezvoltă din materialele ,,deșeurilor” organice și cum putem folosi acest proces în agricultura ecologică 
durabilă. Ei vor învăța că nu este nevoie să cumpere „pământ de grădină” în pungi, deoarece putem 
folosi procese naturale și putem recicla deșeuri organice. 
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Compostul are o valoare educațională similară, dar crearea unui pat înălțat este o altă metodă de 
a folosi aceste procese într-un mod foarte orientat spre practică. Prin urmare, este recomandabil să 
avem cel puțin unul sau două paturi crescute în grădina noastră școlară, unul pe care îl vom crea 
împreună cu elevii în acest an și unul care a fost creat cu un an sau doi în urmă, astfel încât elevii să 
poată urmări procesele și în paturile crescute.

1 A 10 – 30 cm deep hole is dug 
within the outline drawn on the 
ground. The depth depends 
on the soil profile and tools/
techniques available. The 
removed material is collected in 
three separate heaps: first the 
grass turf is carefully placed on 
the side with the root side up; 
the second heap consists of well-
structured, living soil; and lastly 
the third heap consists of usually 
more compacted soil from the 
bottom of the hole. Any slightly 
larger stones should be removed. 

2 The hole is filled with loosely 
spread branches and twigs – the 
thicker ones placed in the bottom. 3 Followed by a layer of grass turf 

with the soil/root side up; this will 
prevent the grass from taking root.

STANDARD RAISED BED

5 Fresh and semi-decomposed 
garden plant residues are added. 
It may be covered with a dusting 
of wood ashes, if available. Other 
materials, such as powdered dry 
clay, can also be used. In case of 
any additional layers of garden 
residues, some soil should be 
placed in between; the soil from 
the bottom of the hole is used 
for this (any big stones should be 
removed beforehand).

4 Any suitable organic material 
that is available can also be 
added; here, for example, a layer 
of spelt hulls has been spread 
over the turf. 

6 While creating a compost bed, 
care should be taken to shape 
it properly during the entire 
process, so that the middle of the 
bed is the highest part of it and 
its sides gradually taper down in 
height toward the bottom.



{ 29 }

7 Garden residues are covered 
with the bottom soil.

8 Some fermented animal manure 
can be added, if available. Animal 
manure stimulates the process of 
good fermentation and provides 
additional nutrients.

9 The bed is then covered with the 
fine well-balanced top soil.

11 ...then insert the seed 
(pumpkin, zucchini, cucumber...), 
cover it with soil, or plant a young 
plant. Finally, add some water 
again. For seeds, the straw can 
be left on the side, while it can be 
pushed back for the plantlets.

10 Finally the well-formed bed is 
covered with a thick layer of straw 
or rough hay (but without grass 
seeds or other plant seeds). The 
layer will protect the bed from the 
sun. Immediate planting is now 
possible: push the straw aside, dig 
a hole, and water it a bit...
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1 The hole was dug in the same 
way as for the standard raised 
bed.

4 Cardboard was covered with a 
layer of dry and semi-dry garden 
plant residues, as well as with 
grass turf (root side up).

2 The school had a lot of fresh 
materials left over from trimming 
the bushes, which they used to 
make the first/bottom layer. 

5 Everything was covered with the 
dug-out soil. 

3 Freshly cut twigs were covered 
with sheets of cardboard which 
was torn into smaller pieces.

6 Since there was only a small 
amount of material available, 
a slightly lower raised bed was 
made.

BUILDING A RAISED BED WITH CARDBOARD SHEETS

7 Since there was no straw or 
hay at their disposal, the soil was 
protected with a top layer of 
freshly cut grass.

8 The grass was pushed aside to 
make room for the shallow rows 
of seeds; after the sowing, the 
soil was pushed back to cover the 
seeds.

9 Finally, the bed was watered. 
The rows were left open, because 
a cover would prevent the 
germinating seeds from growing 
into plantlets.  
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HERB SPIRAL

1 Mark out the perimeter of an 
herb spiral(s) with some string and 
a stake. 

4 Use a shovel or a pick to turn 
over the soil within the spiral.

2 Determine the number of its 
inner rings – they should be wide 
enough to accommodate the 
beds and the rock edge. Cut off 
the string and save it for later.

5 After laying a gravel base, drive 
a long stake into the ground in the 
centre of the spiral. To determine 
the perimeter, stretch out the 
string attached to the centre stake 
to mark out your circle. Draw a line 
in the soil with the other stake tied 
on the end of it.

3 Draw a chalk outline of the 
spiral(s) and the connecting bed 
on the ground.

6 Before placing the rocks, mark 
the edge with sawdust.

This innovative bed was created at Srednja trgovska šola (High School for Commerce) in Ljubljana. It is a 
variation on the standard herb spiral: it consists of two connected spirals.

7 Using your edging material of 
choice, start laying your rocks on 
the outer edge. Work inwards to 
create a spiral shape.

8 Use increasingly smaller rocks 
towards the centre of the spiral. 

9 Stack additional layers of rock, 
starting with the innermost ring. 
Make sure that the rings gradually 
taper down in height toward 
the bottom. Fill the empty space 
between the rows of rocks with 
gravel. 
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13 To prevent weeds from 
growing, cover the ground 
surrounding the spirals/
connecting bed with newspaper 
sheets, taking care not to leave 
any surface unprotected. 

10 Cover the gravel with a layer of 
compost.

16 Plant different herbs. 

14 Top the newspaper layer with 
gravel. If you want a water garden 
at the base of the spiral, dig out a 
hole for a container that will hold 
sufficient water and grow water 
loving species.

11 Here the two connected herb 
spirals can be seen.

17 Taller plants should be planted 
in the centre of the spiral.

18 The double spiral in 6 months 
after establishing. 

15 Top the gravel pathways with 
gavel-stone.

12 Fill the vacant space between 
the spirals with decorative beds 
lined with smaller rocks. Put gravel 
on the pathways.
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SMALL TERRACE GARDEN

2 Place a layer of floating row 
cover on top of the pebbles so 
that the soil will not migrate to the 
bottom of the container. Fill the 
containers with potting soil.

5 Tie horizontal strings to the 
balcony rails, as shown in the 
photo; it will provide gardening 
support for the climbing plants.

8 For tall plants, you can use 
stakes as a gardening support.

1 Cover the bottom of containers 
with clay pebbles. This improves 
moisture retention, aeration to 
plants’ root systems, and drainage 
capabilities. 

4 Taller and shorter plants should 
be planted separately – taller 
plants need more space to grow 
– thus the number of plants per 
container should be smaller than 
for shorter plants.

7 Use vertical strings to provide 
the climbing plants with additional 
support.

3 The saplings have been raised 
from seeds etc. in repurposed 
containers.

(6) Plants growing along the 
support system.

(9) Plants climbing along the 
string support.
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11 Horizontal strings support the 
cucumbers.

10 When a plant is heavily loaded 
down with growing fruit, use some 
garden string to tie the main stem 
to the vertical support to prevent 
it from breaking.

12 Vertical strings provide perfect 
support for climbing beans.

PLANTING UNDER A YOUNG TREE

1 You will need a garden fork to 
mark the circle and loosen the soil 
first.

4 Turn over the soil at the border.

2 Plan the border of the bed.

5 This is how the border should 
look like once finished.

3 Make an outline of the border 
with clumps of soil.

6 Place some dug-out soil in the 
circle.

This innovative bed was created at Srednja trgovska šola (High School for Commerce) in Ljubljana. It is a 
variation on the standard herb spiral: it consists of two connected spirals.
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7 A protective layer of newspaper 
sheets is added.

10 Finally, if there is no garden soil 
available, potting soil is added.

8 The borders are secured with 
pieces of cardboard.

11 The soil should be spread 
evenly over the bed.

9 The bed is watered.

12 Add some plants and protect 
the soil with bark mulch.

13 Finally, add a top layer of 
green garden materials.

Surse de apă

Scopul principal este să păstrăm cât mai multă apă în zonă (în cazul nostru zona școlară), să o folosim 
în sistemul nostru și apoi să o readucem într-o formă cât mai curată în mediul înconjurător.

Putem începe cu elementele de bază și să încercăm să dezvoltăm în continuare gestionarea apei, în 
funcție de posibilitățile noastre.

Sistemul cel mai simplu constă în colectarea apei de ploaie din acoperiș într-un recipient închis sau 
poate într-un puț. Este, de asemenea, posibilă colectarea apei de ploaie în containerele deschise - 
găuri de apă mai mici sau mai mari, iazuri sau lacuri mici. Acest lucru se poate face și în zonele 1 și 
2; astfel, nu ar trebui să ne limităm la o singură zonă, ci să depunem eforturi pentru a folosi toate 
posibilitățile de colectare a apei de oriunde ar apărea.
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Vom folosi această apă pentru udarea sau irigarea plantelor, pentru a putea hidrata animalele, pentru a 
curăța sculele, etc. Poate fi utilă chiar și în caz de incendiu. Containerele deschise de apă îmbunătățesc, 
de asemenea, microclimatul din zonă și pot fi transformate în ecosisteme bogate în biodiversitate.

Putem crea un iaz ca un habitat de apă care ar servi, de asemenea, ca sursă de apa potabilă pentru 
animale. Iazul are multe beneficii atât pentru grădinărit (cum ar fi broaștele care se hrănesc cu insecte 
etc.), cât și pentru predare și educație.

Școlile ar trebui să se gândească, de asemenea, la gestionarea apei în Zona 0, adică clădirea școlii, prin 
dezvoltarea unui sistem de colectare a apei, care să fie purificată (eventual prin plante / ecosisteme 
de apă) și utilizată ulterior, în grădina școlii.
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Spațiul pentru depozitarea uneltelor

Instrumentele de grădină ar trebui să fie depozitate într-un loc convenabil, aproape de grădină - într-o 
magazie, într-o cameră adecvată în școală sau într-un loc similar. Ar trebui să păstrăm depozitul de 
instrumente bine organizat și curat, astfel încât obținerea și utilizarea instrumentelor să fie foarte ușoară.

Instrumentele trebuie să fie întotdeauna curățate după utilizare (o sursă de apă trebuie să fie aproape) 
și să fie întreținute corespunzător.

Elevii vor învăța să aibă grijă de uneltele de grădină și să aprecieze instrumentele bine întreținute. 

Sala de clasă în aer liber

Sala de clasă în aer liber poate fi orice, de la o zonă de ședere simplă în exterior, până la un adăpost 
mic, separat de școala și din afara grădinii școlare. Ar trebui să fie suficient de mare pentru a găzdui 
o clasă de elevi.

O zonă de ședere poate fi alcătuită din structuri cum ar fi bănci din lemn și piatră etc. Un acoperiș 
care îl adăpostește de ploaie sau de soare fierbinte face posibilă utilizarea acestuia și în condiții 
meteorologice mai puțin favorabile.
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Animalele

Animalele pot îmbogăți în continuare experiențele educaționale și de învățare. Cea mai bună alegere 
sunt găinile și rațele, sau păsările de curte în general, precum și iepurii, și, probabil, oi sau capre. În 
toate cazurile, animalele au nevoie de o atenție deosebită și există mai multe probleme pe care trebuie 
să le luăm în considerare, cum ar fi cine va avea grijă de ele în timpul sărbătorilor școlare. 

Prin urmare, decizia privind integrarea animalelor în grădina școlii depinde foarte mult de situația 
specifică din școală și de cunoștințele specifice ale oamenilor care vor fi responsabili de ele.
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5 Îndrumările de bază  
ale grădinăritului în școli

Grădinăritul școlar are nevoie de un set de reguli de bază care să exprime principiile pe care le dorim 
să le folosim, să le demonstrăm și să le educăm prin grădina noastră școlară. Vom sugera câteva reguli 
de bază de mai jos. Este recomandabil să discutați aceste reguli în timpul procesului de planificare 
a grădinii școlare, pentru a aprofunda înțelegerea acestora, pentru a le revizui critic și pentru a le 
reafirma sau a le modifica în cele din urmă.

Scopul grădinăritului școlar este de a promova înțelegerea și implementarea dezvoltării durabile în 
general, dar mai specific și agricultura durabilă și obiceiurile alimentare durabile și sănătoase. Prin 
urmare, regulile de bază ar trebui să fie aliniate la principiile agriculturii ecologice, permaculturii și 
eco-agro-silviculturii, dar ar trebui, de asemenea, să se extindă dincolo de tehnicile și metodele de 
grădinărit. Aici vă sugerăm o listă de reguli de bază. Trebuie să remarcăm faptul că prima linie cuprinde, 
în realitate, cele trei linii care urmează, dar considerăm că este util să fie scos în evidență, deoarece 
depășește ideile tipice despre agricultura ecologică.

Reguli de bază pentru grădinăritul în școli

• Folosim principii și metode de grădinărit organic / agricultural permacultural și agro-silvicultural; 
inclusiv în cazul creșterii ecologice a animalelor, în cazul în care vom crește animale.

• Ne străduim să folosim resursele locale ori de câte ori este posibil.

• Ne propunem să implementăm sau să contribuim la economia circulară în gestionarea solului, 
gestionarea deșeurilor, gestionarea apei sau orice altă activitate relevantă.

• Sporim activ biodiversitatea în grădina școlii și în împrejurimile acesteia.

• În grădină, ne planificăm și dezvoltăm proiecte doar atât de mult precum ne descurcăm într-un anumit 
punct și ne mărim treptat în conformitate cu abilitățile noastre - „începeți mici și creșteți organic”.

5.1 Principii și metode sugerate  
pentru grădinăritul în școală

Agricultura organică este un sistem agricol pornit la începutul secolului al XX-lea ca o reacție la 
schimbările profunde ale practicilor agricole care au devenit din ce în ce mai dependente de 
adăugarea substanțelor chimice, monoculturile și cultivarea unilaterală a plantelor, pentru a maximiza 
randamentele. Agricultura organică comercială și produsele sale sunt reglementate și protejate prin 
logo-uri / mărci comerciale în țări din întreaga lume.

În scurt timp, agricultura organică / grădinăritul este un sistem integrat de agricultură bazat pe 
îmbunătățirea fertilității solului și a diversității biologice. Se bazează pe îngrășăminte de origine 
organică, cum ar fi compost, gunoi de grajd, etc. și pune accentul pe tehnicile care promovează 
diversitatea culturilor, cum ar fi rotația culturilor și plantarea ,,însoțitoarelor’’.

În grădina noastră școlară, dorim să urmărim metodele de cultivare ecologică pentru a crește gradul 
de conștientizare și a demonstra o producție durabilă de alimente și, bineînțeles, pentru a proteja 
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elevii de substanțele chimice nocive. Agricultura organică exclude utilizarea pesticidelor chimice, a 
îngrășămintelor minerale sintetice și a altor substanțe sintetice, precum și a organismelor modificate 
genetic (OMG) și a produselor acestora.

Informații suplimentare:

Principiile agriculturii ecologice au fost elaborate de IFOAM (Federația Internațională a Mișcărilor 
Agricole Organice). Ele sunt disponibile în mai multe limbi. Există, de asemenea, o prezentare succintă 
și ușor de înțeles a celor patru principii ale sănătății, ecologiei, corectitudinii și îngrijirii.

Pentru cei care doresc să exploreze mai profund despre permacultura și abordarea sa de proiectare, 
există cele 12 principii de proiectare dezvoltate de David Holmgreen, unul dintre fondatorii permaculturii.

Agro-silvicultura este un sistem durabil de gestionare a terenurilor care combină creșterea copacilor sau 
arbuștilor în jurul sau între culturi sau pășuni. Tehnicile sale se combină bine cu agricultura ecologică 
și sistemele de permacultura.

5.2 Folosirea resurselor locale

Grădina organică a școlii este un instrument excelent pentru a demonstra de ce ar trebui să folosim 
resursele locale și cum putem face acest lucru.

În primul rând, folosim resurse locale pentru a dezvolta un sol fertil prin construirea de paturi înalte 
sau prin compostare: adunăm și folosim materiale organice din bucătăria școlii și din afara zonei 
școlare, din zona vecină sau din comunitate. Împreună cu elevii putem colecta ramuri și crengi mai 
groase de la tăierea copacilor sau tufișurilor; putem colecta frunze, iarbă tăiată, chiar așchii de lemn 
sau coajă de copac. Dacă nu avem ocazia de a strânge astfel de materiale, putem solicita serviciilor 
urbane sau comunitare pentru parcuri și zone verzi să furnizeze niște materiale pentru școală. De 
asemenea, putem solicita altor persoane din vecinătate ajutorul lor pentru obținerea acestor materiale. 
Rețineți, totuși, că aceste materiale nu trebuie să provină din zone cu risc ridicat de poluare, cum ar 
fi de-a lungul străzilor cu trafic frecvent de autoturisme, anumite zone industriale sau locații similare.
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Dacă trebuie să achiziționăm plante sau semințe tinere, putem cumpăra materiale din regiune sau 
țară. Ar trebui să fie organice ori de câte ori este posibil. Putem întreba care sunt pepinierele locale 
sau regionale, și să obținem plante și soiuri de plante adaptate regional. Dacă avem posibilitatea de 
a organiza, de asemenea, o vizită pentru o clasă sau un grup de elevi într-o astfel de grădină, ar fi 
un lucru folositor. Putem să întrebăm despre agricultorii ecologici sau cooperativele de semințe sau 
companiile din regiune care produc semințe comerciale și putem cumpăra semințe de la acestea. 
Toate acestea trebuie explicate elevilor. Cea mai bună modalitate este de a oferi aceste sarcini elevilor 
înșiși, împreună cu îndrumarea necesară: pot căuta pe internet, pot trimite întrebări prin e-mail către 
asociațiile regionale de fermieri ecologici etc. pentru a identifica furnizorii adecvați.

Odată ce am înființat grădina, împreună cu elevii, putem aduce multe plante acolo, începând cu cele 
mai ușoare plante, cum ar fi căpșunile. De asemenea, putem produce semințe din mai multe specii 
de plante care sunt mai puțin exigente, cum ar fi roșiile, fasolea, mazărea, unele ierburi etc.

Putem căuta furnizori locali sau din regiune pentru toate celelalte nevoi pe care le avem în legătură 
cu grădina școlii și putem da mai multă atenție acelor furnizori care se aprovizionează pe plan local.

5.3 Economia circulară și cele trei R-uri

Circularitatea cheie în grădinăritul și agricultura ecologică este reciclarea tuturor resturilor de plante 
care sunt produse în grădină și în gospodărie (în cazul nostru, în școală) prin compostare. Dacă, de 
asemenea, creștem animalele de fermă, materialul lor de reciclare foarte apreciat este gunoi de grajd. 
Pentru a menține sau chiar pentru a îmbunătăți mai bine fertilitatea solului, trebuie să-i dăm înapoi 
cel puțin substanțele nutritive pe care le scoatem împreună cu produsele recoltate. Aici, gestionarea 
solului și a deșeurilor organice merg mână în mână.

În ceea ce privește gestionarea deșeurilor neorganice, școala ar trebui, bineînțeles, să dea un exemplu 
elevilor și întregii comunități. Reducerea, reutilizarea și reciclarea sunt cele trei principii care ar trebui 
să fie proeminente într-o școală. Grădina școlii poate fi un loc bun pentru a prezenta această aplicație 
3-R în viața de zi cu zi. De exemplu, putem reutiliza diverse obiecte și materiale pentru a construi paturi 
înalte sau paturi calde în grădină, pentru a prinde și a stoca apă etc.

Cu toate acestea, este important să stabilim siguranța tuturor articolelor sau materialelor pe care 
dorim să le refolosim în grădină. Paleții din lemn pot fi un material excelent pentru a crea containere 
de compost mai mari, paturi înălțate, suporturi verticale pentru grădinărit, mobilier de grădină și 
garduri, însă trebuie să ne asigurăm că nu au fost tratate cu substanțe chimice otrăvitoare. Același 
lucru se aplică și containerelor și altor elemente.

Cealaltă circularitate cheie se referă la gestionarea apei, după cum am descris deja.
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MAKING A BED FROM RECYCLED MATERIALS

1 Pupils made an outline with 
some newspaper sheets and a 
layer of cardboard.

4 Layers of cardboard were 
separated by layers of soil and 
grass.

7 The bed was finished off with a 
layer of soil and wood chips.

2 A pupil cutting a sheet of 
cardboard to size of the raised 
bed.

5 The raised bed was lined with 
sheep wool.

8 Finally some plants were added 
and the bed watered.

3 Cardboard sheets were laid on 
the ground.

6 Some green and dry garden 
plant residues were spread over 
the bed.

This approach can be used when there is very little plant residues and soil available but plenty of appropriate 
recycling materials – newspaper paper, cardboard, sheep wool, etc. 
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5.4 Îmbunătățirea biodiversității  
și a agro-biodiversității

În grădinile ecologice, nu numai că ne bazăm foarte mult pe biodiversitate în grădina noastră, ci 
și pe eforturile de a spori biodiversitatea dincolo de gardul nostru de grădină, dacă este posibil. 
Biodiversitatea din solul nostru și de deasupra acestuia formează un agro-ecosistem divers, în care 
plantele sunt mult mai sănătoase decât ar fi într-un 
sistem slab pentru specii, cum ar fi o monocultura 
de câmp obișnuită. Dăunătorii și bolile au mult mai 
puțin șansa de a diminua calitatea și cantitatea 
legumelor și fructelor noastre, deoarece au mai 
puține șanse de răspândire.

Pământul sănătos este, de asemenea, și un sol 
bogat în biodiversitate. Se caracterizează prin 
abundența diferitelor organismelor ale solului 
(microorganisme cum ar fi bacterii, ciuperci etc., 
viermi, insecte etc.) care susțin nutriția și sănătatea 
plantelor. Se dorește îmbunătățirea biodiversității 
solului prin utilizarea compostului de grădină, a 
mulsului, a plantelor leguminoase pe care le 
folosim ca „îngrășământ verde”, precum și prin 
rotația culturilor și combinarea diferitelor plante.

Grădinarul poate îmbunătăți biodiversitatea 
plantelor agricole în mai multe moduri.

Cea mai tradițională cale este rotația culturilor, 
adică plantarea sistematică a diferitelor culturi din 
zonele / paturile specifice ale grădinii noastre de 
legume de la un an la altul. Rotația culturilor este, 
de asemenea, potrivită pentru câmpuri mai mari 
și pentru producția de legume mecanizate.

În grădina noastră școlară ar trebui, de asemenea, 
să folosim plantarea însoțitoarelor în care să punem 
legumele și ierburile care se dezvoltă împreună. 
Există numeroase descrieri ale companiilor bune 
disponibile. Cei mai cunoscuți ,,vecini buni” sunt 
morcovii și ceapa; indienii americani au dezvoltat 
tehnici sofisticate de plantare de companioni 
pentru a crește împreună porumb, fasole etc.

Plante auto-însămânțate. Un pas mai îndrăzneț spre biodiversitate în grădină poate fi realizat prin 
paturi cu o varietate largă de plante care au permisiunea de a produce semințe și descendenți 
auto-pompați. Dacă nu răsturnăm solul pe pat, ci doar îl muncim, plantele își pot atinge maturitatea 
și pot produce semințe într-un proces natural. 
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Plantele care își desfășoară întregul ciclu de viață de la sămânță la floare într-un singur sezon de 
creștere se numesc plante anuale. Alte plante necesită doi ani pentru a-și termina ciclul de viață 
(bienale). Cele mai multe legume sunt fie anuale (fasole, salată, mazăre ...), fie bienale (varză, morcovi, 
ceapă, pătrunjel ...) și doar câteva sunt perene (sparanghel). În funcție de climă, multe dintre plante 
vor putea produce semințe mature, totuși unii iubitori de căldură (adică ardei, vinete ...) o vor face 
doar într-un climat mai cald. În mod similar, unele plante bienale (de exemplu varză) vor avea nevoie 
de un adăpost de iarnă în cazul unui climat mai aspru. 

Putem lăsa semințele să vină în mod natural, iar în primăvară putem „recolta” răsadurile sau plantele 
tinere și să le plantăm acolo unde avem nevoie de ele, în timp ce unele pot fi lăsate să crească pe 
patul original. Acest proces are ca rezultat plante tinere puternice, bine adaptate și o creștere de 
primăvară (dar nu prea devreme).
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5.5 Începe ușor  
și dezvoltă organic

Nu putem sublinia cât de important este să ajustăm mărimea grădinii noastre școlare la capacitățile 
noastre reale de a avea grijă de ea, mai ales la început sau ca începători. Este mult mai stimulantă 
pentru toți cei implicați să mărim o grădină mică, pas cu pas, decât să începem prea mult și să nu o 
gestionăm în mod corespunzător. Succesele mici aduc încurajare și dorința de a face mai mult.

Example:

The key principles of the Organic School Garden Programme

ISD, Slovenia, 2011

• Composting: Organic waste is collected and properly composted; compost should be used for 
fertilizing garden plants.

• Organic seeds or chemically untreated seeds, if organic are not available, are used.

• Basic crop rotation plan is made and being considered in the process of cultivating the plants.

• Plants are fertilized with organic fertilizers: compost, crops for green manure, composted manure, 
etc.; there is a basic plan for the supply of plants with nutrients.

• Sustainable use of water: Water must be used attentively. Rain water is possibly collected for use 
in the garden; if necessary and possible, water is purified by plants (constructed wetland).

• No synthetic pesticides are used in the garden.

• No synthetic fertilizers are used in the garden

• All non-compostable waste is properly separated.
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6 Întreținerea

6.1 Întreținerea pe timpul școlii

Întreținerea grădinii școlare ar trebui organizată astfel încât elevii / clasele, în mod individual, să se 
implice în activități cât mai diferite posibil. Organizarea acestui lucru depinde de modul în care grădina 
școlii este integrată în procesul de învățământ: face parte din curriculumul obișnuit sau este oferit ca 
curs voluntar; câți elevi sau câte clase sunt implicate, care este vârsta elevilor etc.

Experimentarea întregului cerc

Cadrele didactice ar trebui să organizeze lucrări în grădină astfel încât, în mod ideal, fiecare elev și 
/ sau clasă să poată urmări toate etapele cheie ale dezvoltării plantelor și a activităților legate de 
grădinărit, de la însămânțare până la recoltare. În mod ideal, toți elevii ar trebui să aibă ocazia de a 
experimenta și de a învăța despre activitățile cheie de grădinărit: compostarea, însămânțarea, creșterea 
răsadurilor, plantarea; activitățile de întreținere, cum ar fi menținerea spațiului de locuit pentru plante 
(prin mulcire, plivire ...), menținerea unei umidități suficiente a solului (prin adăugarea compostului, 
acoperirea solului cu mulci, udarea sau irigarea, atunci când este necesar); recoltare; în cele din urmă, 
în creștere, recoltarea și stocarea semințelor.
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Muncă de grup

În grup de elevi sau o clasă, se pot organiza lucrări educative de grădinărit în grupuri. Elevii din fiecare 
grup sunt responsabili de o sarcină specifică pe care o fac pentru o anumită perioadă de timp și apoi 
se transformă într-o sarcină diferită. Dimensiunea grupurilor depinde de tipul sarcinilor, de vârsta 
elevilor, de numărul total al acestora etc. Într-un grup de 3 copii toți elevii vor fi foarte activi; în grupuri 
mai mari se poate întâmpla ca unii să fie mai activi și unii mai puțin. 

De asemenea, este avantajos să se combine elevi de diferite vârste în același grup, dacă acest lucru 
este posibil. Elevii mai în vârstă se simt responsabili pentru cei mai tineri și pentru calitatea muncii 
depuse; ei pot, de asemenea, să-și transfere cunoștințele, dacă este cazul.

Este foarte important să dați instrucțiuni clare înainte de fiecare activitate: ce vom face, de ce și cum. 
Unele sarcini pot fi un pic dificile; plantele sunt vii și nu vrem să le distrugem. Prin urmare, o explicație 
clară și o demonstrație sunt vitale.

Ar trebui, de asemenea, să putem supraveghea munca și să oferim îndrumare, atunci când este necesar.
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6.2 Întreținerea în timpul verii

Cea mai mare provocare este păstrarea grădinii școlare întreținute în mod corespunzător în timpul 
sărbătorilor de vară și asigurarea faptului că grădina este sănătoasă și plină de vitalitate atunci 
când elevii se întorc la școală la sfârșitul verii. În acest sens, putem beneficia de o bună planificare 
participativă și de sprijinul personalului școlii, precum și de cooperarea cu părinții și cu comunitatea 
locală, așa cum este descris în capitolul 3.

Alegerea plantelor potrivite

Pentru ca grădina să fie într-o formă bună la începutul anului școlar nou, trebuie să planificăm în avans 
și să ne organizăm bine. Planificarea pentru vară începe deja cu alegerea legumelor, ierburilor și 
fructelor să crească. Ar trebui să ne concentrăm asupra plantelor care pot fi recoltate, cel puțin parțial, 
până la sfârșitul anului școlar la începutul verii, precum și la începutul noului an școlar la sfârșitul verii. 
Nu putem evita niște produse recoltate în vară, dar putem să le reducem planificând bine.
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Cunoașterea misiunii

În vara, cele mai importante sarcini din grădină sunt:

• udare, mulcire, plivire

• recoltare, depozitarea produselor (atunci când este posibil)

• monitorizarea stării de sănătate a plantelor (eventuale dăunători și boli)

• cosit iarba în grădină - în jurul paturilor, precum și întreținerea șanțurilor în jurul paturilor crescute

• întreținerea uneltelor și a serii
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• alte lucrări de întreținere, cum ar fi întreținerea sau repararea infrastructurii (bănci, hale, containere 
pentru compost, căi ...).

Întreținerea infrastructurii și a instrumentelor poate fi integrată și în curriculum, cel puțin parțial, în 
funcție de tipul școlii.

Organizează bine

Sunt o mulțime de moduri în care poate fi organizată munca în timpul vacanțelor școlare. Cea mai 
bună abordare depinde de situația concretă din fiecare școală. Iată câteva sugestii care pot fi, de 
asemenea, combinate:

1. Profesorul sau profesorii responsabili de grădina școlii pot întocmi o listă cu sarcinile care trebuie 
îndeplinite pe parcursul verii, precum și cu timpul sau frecvența în care se așteaptă ca ele să fie 
realizate.

2. Pot afișa lista și pot cere voluntarilor din școală (profesori, personalul tehnic sau administrativ etc.) 
să se înscrie pentru sarcini/perioade de timp.

3. Pot organiza o petrecere a voluntarilor pentru grădina școlii: pot invita personalul școlii, părinți, 
elevi sau alte persoane care se pot înscrie pentru a îndeplini sarcinile, atât individual, cât și colectiv. 
Dacă este posibil, pot chiar găsi alternative, în caz că ceva nu merge bine. 

4. Conducerea școlii poate stabili/verifica cine din personalul administrativ (portarul, personalul 
care se ocupă de curățenie etc.) va fi prezent în școală în timpul vacanțelor și când anume. Poate 
observa dacă unele dintre sarcinile de întreținere de pe parcursul verii pot fi integrate în activitățile 
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obișnuite ale personalului respectiv. Cu toate acestea, activitățile trebuie să suplimenteze schema 
de voluntariat, nu să o înlocuiască, întrucât spiritul de proprietate se poate pierde. 

5. Pot pregăti și distribui o listă de contact: toate persoanele desemnate și alte contacte relevante 
(experți în grădinărit pentru eventuale întrebări, persoane cărora se pot adresa în caz de urgență).

6. Pot stabili o procedură de urmat în cazul în care persoanele nu își pot realiza sarcina (alternative 
de contact etc.).

7. Pot pregăti un plan de grădinărit (plantări etc.) care poate fi disponibil pe site și/sau îl pot împărți 
voluntarilor. 

8. Dacă grădina este mare, pot lua în calcul împărțirea ei în doua sau mai multe secțiuni și le pot 
aloca pentru două (sau mai multe) grupuri. 

9. Pot cere voluntarilor să documenteze situația (să facă poze, să scrie observații etc.).

10. Pot pregăti o listă cu mementouri despre probleme importante (curățarea uneltelor, depozitarea 
uneltelor și furtunului în siguranță etc.).

Ținând cont de situația socială specifică, gândiți-vă la cel mai bun mod de a asigura suficienți voluntari 
pentru întreaga perioadă a vacanței. De obicei, e nevoie de mai mult decât a ruga câțiva oameni să 
ajute – puteți folosi fie o abordare individuală, fie una de grup pentru a vă adresa oamenilor în acest 
scop. Aduceți-le la cunoștință că sarcinile nu vor fi prea dificile. După cum am sugerat, puteți folosi 
o petrecere în grădină sau puteți trimite scrisori partenerilor pentru a asigura posibilitatea de a se 
înscrie la întâlnirile părinților și profesorilor sau puteți folosi mai multe dintre aceste opțiuni. 

Alte lucruri pot fi făcute pentru a ușura sarcinile voluntarilor. Nu toți dintre ei au suficientă experiență în 
grădinărit. Puteți organiza scurte cursuri de ”grădinărit pe timpul verii” pentru persoanele desemnate, 
atât personalul școlii, cât și alți voluntari. Un mijloc bun este acela de a asigura material informativ 
despre cele mai întâlnite plante din grădina școlii, precum o broșură cu desene sau poze ale acestor 
plante.

Un sfat practic

Într-o școală din Slovenia unde grădinăritul școlar este un curs opțional pentru elevi, au fost de acord 
să se întâlnească într-o anumită zi a săptămânii pe timpul vacanțelor, în mod voluntar. Profesorul spune 
că tuturor elevilor le place să vină de câte ori pot, deci nu au probleme cu întreținerea.
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7 Aplicații în educație și învățare

7.1 Beneficiile grădinăritului școlar

În al doilea capitol am evidențiat câteva beneficii ale grădinăritului școlar ca un instrument educativ 
modern, interactiv și multidimensional. În acest capitol, oferim câteva sugestii concrete și exemple 
practice despre cum poate fi realizat potențialul acestuia. Dar, mai întâi, vrem sa aruncăm o privire 
mai atentă asupra unor beneficii generale ale grădinăritului școlar în educație și învățare. 

Unul dintre beneficiile grădinii școlii ca mediu de învățare este că învățăm mai bine când avem 
posibilitatea de încluzi un subiect printr-o varietate de activități, de la citit/scris, discutare la sarcini 
practice.

Un alt beneficiu general important este că grădina școlii oferă posibilitatea elevilor să deprindă mai 
multe abilități care sunt le folositoare în viață, dar care adesea nu pot fi dezvoltate prin programa 
școlară și metodele de predare obișnuite. De exemplu, elevii pot dezvolta:

• Aptitudini sociale precum comunicare, abilitatea de a lucra in echipă, simțul comunității, aprecierea 
celorlalți și a opiniilor acestora etc. 

• Aptitudinea de a observa care este deprinderea fundamentală solicitată pentru un om de știință 
bun precum și pentru un bun fermier și grădinar;

• Deschidere, curiozitate, gândire critică, răbdare și flexibilitate.

Cultura zilelor noastre este foarte centrată asupra tehnologiei, iar copiii sunt încurajați să folosească 
diverse instrumente tehnologice chiar înainte poată citi sau scrie. Cu toate acestea, acesta nu este în 
general cazul cu deprinderile de viață mai sus menționate care au devenit neglijate. Generațiile tinere 
deja se confruntă cu adevărate probleme de viață din cauza acestei situații; aceste probleme nu fac 
decât să se intensifice pe măsură ce ei cresc și devin, în cele din urmă, probleme sociale. Grădinăritul 
școlar poate ajuta la echilibrarea acestei maniere unilaterale ale societății noaste.

Aptitudinile descrise mai sus sunt deosebit de importante pentru Învățământul Global unde noi 
folosim, în general, o abordare bazată pe dialog ce solicită deschidere, gândire critică și empatie; 
cea din urmă fiind deosebit de importantă pentru dezvoltarea unui simț al justiției social și global. 
Acesta este un alt argument puternic care leagă Învățământul Global de grădinăritul școlar, și invers.



{ 53 }

7.2 Agricultură, grădinărit  
și locuri de muncă ,,verzi’’

Lucrând în grădinile școlare, elevii pot învăța despre agricultura și grădinăritul organice, perm-agricultură, 
agro-silvicultură etc., despre agricultură sustenabilă, în adevăratul sens al cuvântului, ca o posibilă 
carieră.

Grădina organică a școlii poate fi primul loc în care copiii și tinerii să învețe despre joburi verzi 
moderne în agricultură și alimentație: agricultură organică, procesarea organică a alimentelor sau 
pregătirea hranei, turism sustenabil etc. Tinerii ar trebui să știe că este o cerere în creștere pentru 
alimente organice și servicii orientate spre sustenabilitate care asigură oportunități de muncă și care 
le urmărește interesele, dacă sunt interesați de astfel de joburi. 

În prezent, în UE, dar și la nivel global, cererea pentru alimente organice crește mai repede decât 
transformarea fermelor ferme organice. Grădinăritul școlar organic poate suporta transformarea în 
grădinărit organic si perm-agricultură, pentru a opri efectele adverse ale agriculturii convenționale 
asupra sănătății și mediului și pentru a se adresa nevoilor consumatorilor. 

7.3 Alimentație și nutriție

Grădina școlară organică are sens doar dacă copiii pot gusta produsele pe care le-au crescut. Pregătind 
mesele și bucurându-se de mâncarea pe care am produs-o în grădina școlii întregesc experiența. 

Probabil cel mai important beneficiu al savurării legumelor și fructelor din grădina școlii este schimbarea 
atitudinii față de aceste alimente. Multor copii nu le plac legumele, în special cele verzi, iar mulți nu 
agreează nici măcar fructele. 

Cu toate acestea, de obicei, copiilor care pot culege și gusta fructe proaspăt coapte în grădinile 
familiilor, le plac; aceste fructe sunt proaspete și gustoase deci ei le consideră o adevărată cinste. 
Fructele cumpărate din supermarket în afara sezonului sunt mult mai puțin aromate. Mulți copiii 
experimentează astfel de fructe ca „nu suficient de dulci” sau fără gust; din păcate, au adesea dreptate. 
În plus, pe măsură ce copiii se obișnuiesc cu alimente mai dulci decât e cazul, devin și mai puțin atrași 
de fructele „industrializate”. În grădina școlii, fructele nu doar că sunt mult mai gustoase, ele fac parte 
dintr-o experiență mai largă: procesul îngrijirii plantelor, recoltarea și experiența gustării diferitelor 
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fructe în diferite stadii ale coacerii. Toate aceste sunt motive pentru ca re copiii să dezvolte o atitudine 
mai pozitivă față de fructe. 

Aceleași experiențe sunt raportate și față de legume. O salată verde sau o varză kale se schimbă 
dintr-un „obiect alimentar” respins si nedorit, într-o masă gustoasă, transformându-se în mod magic 
prin procesul de creștere, recoltare, preparare și mâncare la una dintre mese de către elevi. 

Această schimbare de atitudine ne ajută, de asemenea, la prezentarea importanței deosebite din 
punct de vedere nutrițional a fructelor și legumelor pentru sănătatea și performanța umană. În sprijinul 
acestora, site-ul Nutrition Facts este perfect pentru a explora importanța dietelor bazate pe plante; 
oferă îndrumare despre cum se transportă abordările științifice în practică nutrițională de zi cu zi. 

Cu ajutorul grădinii școlii și produselor ei, le putem 
asigura copiilor experiența și înțelegerea mâncării 
de calitate: ce este mâncarea de calitate, cum se 
dezvoltă, cum o recunoaștem? Gusturile noastre 
ne pot ajuta în recunoașterea mâncării de calitate, 
dar doar dacă este cultivată corespunzător. Putem 
organiza gustări de fructe și legume, să comparăm 
diferite stadii de coacere, origini, varietăți, să 
întrebăm ce ne poate spune gustul despre ele și 
așa mai departe.
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7.3.1 Siguranța hrănii în producția grădinii

În ziua de astăzi, siguranța alimentelor este o 
preocupare majoră. Mai devreme sau mai târziu 
ne vom confrunta cu această problemă și în 
grădina noastră școlară. Preocupările privind 
siguranța alimentară sunt valabile în măsura în care 
majoritatea persoanelor implicate în grădinăritul 
școlar nu sunt profesioniști în domeniul agriculturii, 
astfel încât pot apărea greșeli care pot avea un 
impact asupra siguranței produselor. Dar învățarea 
despre evitarea unor astfel de greșeli este o parte 
a grădinăritului (școlar)! 

Avem nevoie de cunoștințe, de precauție și de respectarea anumitor reguli, astfel încât să putem evita 
greșelile. Pe lângă faptul că și cunoștințele se pot transfera prin activități de grădinărit și pregătire 
a produselor alimentare, este de asemenea util să dezvoltăm linii directoare privind asigurarea 
alimentelor sigure din grădina școlii. Institutul pentru Dezvoltare Durabilă a făcut acest lucru, în cadrul 
Programului pentru grădina ecologică: s-a elaborat o orientare-cadru și a fost verificată de autoritățile 
naționale din domeniul siguranței alimentare. Aceste orientări-cadru pot fi obținute de către orice 
membru al Programului OSG, adaptat minim la situația școlară sau la grădiniță, și incluse în protocolul 
oficial de siguranță alimentară (HACCP). Vedeți o scurtă descriere a conținutului orientărilor-cadru 
ale ISD în caseta de mai jos.

Guidelines on Food Production in the Organic School Garden (OSG)

By the Institute for Sustainable Development, Slovenia (2014) 
(summary of the topics covered)

• How to use the Guidelines (i.e. to incorporate them into school’s food safety management 
protocol).

• Summary of OSG principles.

• Identification of the risks of food production in organic school/kindergarten gardens:

• environment (identify potential contamination sources and describe solutions)

• water

• organic plant nutrient sources including animal manure

• soil

• plant protection products (no chemicals)

• greenhouse

• hygiene and health of the staff

• equipment and tools

• harvest

• cleaning of the equipment and tools

• management of waste not appropriate for use in OSG (separate collection).
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7.4 Învățarea Globală

Proiectul EAThink2015 ne-a oferit oportunități de integrare a grădinilor ecologice cu numeroase 
subiecte globale de învățare. Experiențele au fost foarte pozitive. Se pare că se confirmă speranța că, 
ori de câte ori elevii au ocazia să se angajeze în activități practice de grădinărit în școală, pot înțelege 
mai bine multe aspecte abstracte legate de producția și consumul de alimente, atât la nivel personal, 
cât și la nivel mondial.

Am dezvoltat mai multe unități de învățare globală legate de grădinăritul școlar și pregătirea produselor 
alimentare. Deoarece acestea sunt disponibile în mare parte numai în limba slovacă, ele sunt prezentate 
mai jos prin subiectele lor / obiectivele de învățare. Fiecare dintre obiectivele de învățare poate fi 
legată de una sau mai multe activități de grădinărit, direct sau indirect.

Solul GLU

• Aflați despre importanța solului (fertil) pentru producția alimentară, în special pentru agricultura 
ecologică, în contextul local și global.

• Cunoașteți bine stratul de humus al solului și rolul humusului în fertilitatea 
solului, retenția apei, prevenirea eroziunii solului și importanța acestuia 
pentru creșterea plantelor.

• Capabilitatea de a se trage concluzii cu privire la importanța 
menținerii solurilor fertile în întreaga lume, în special în zonele 
aride (procesul de deșertificare), de exemplu în Sahel.

• Ei învață că solul fertil este o resursă naturală foarte valoroasă și, în 
același timp, foarte limitată.

Nutriția plantelor GLU

• Învățați / consolidați cunoștințele privind importanța humusului în sol și căile de îmbunătățire a 
fertilității solului (în combinație cu subiectul „Sol”).

• Familiarizați-vă în legătură cu metodele existente de fertilizare, aflați despre căile durabile și 
sustenabile și identificați problemele legate de utilizarea îngrășămintelor chimice.

• Aflați despre diferențele de bază dintre agricultura ecologică și 
convențională.

• Înțelegeți ciclul de azot în natură și înțelegeți modul în care activitățile 
umane perturbă ciclul natural al azotului.

• Cunoașteți cauzele și consecințele eutrofizării.

• Desenați și construiți un compostor (din lemn, sticle de plastic, 
palete etc.) și învățați regulile de compostare.
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Apa GLU

• Înțelegeți relevanța apei pentru toate ființele vii și recunoașteți că resursele 
de apă de pe Pământ sunt limitate.

• Înțelegeți care sunt principalii consumatori de resurse de apă,

• Aflați despre multiplele efecte negative ale agriculturii asupra 
resurselor de apă și despre posibilele soluții.

• Subliniați importanța apei pentru viață pentru a putea anticipa 
consecințele aprovizionării limitate cu apă.

• Cunoașteți „amprenta de apă” a unor produse și alimente frecvent utilizate.

• Familiarizați-vă cu conceptul de „apă virtuală” și cu faptul că apa este necesară pentru fabricarea 
oricărui produs. Elevii învață ce factori reduc amprenta de apă a alimentelor.

• Gândiți-vă la manevrarea corectă a apei și aflați despre diferitele modalități de a economisi apă 
atât acasă, cât și în grădină.

Biodiversitatea

• Familiarizați-vă cu influențele (negative) ale agriculturii convenționale / intensive asupra 
biodiversității și climatului.

• Conștientizați importanța biodiversității la nivel global și local.

• Aflați despre diferitele exemple de ecosisteme care sunt sursa 
biodiversității.

• Aflați despre unele cazuri de distrugere a ecosistemelor și exemple 
de bune practici în agricultura ecologică care susțin biodiversitatea.

• Înțelegeți modul de realizare a biodiversității în grădina școlii.

• Implementați biodiversitatea în planul de construire a grădinii școlare.

Semințele

• Înțelegeți importanța semințelor din perspectiva nutriției, a suveranității alimentare și a pieței / 
economiei.

• Rețineți faptul că clima și condițiile solului variază în întreaga lume, iar 
plantele s-au adaptat / au fost adaptate la diverse condiții.

• Aflați semnificația semnelor și siglelor de pe pungile comerciale 
pentru grădinari.

• Distingeți între semințele chimice tratate, organice, indigene, 
hibride și modificate genetic.

• Aflați ce tipuri de semințe sunt cele mai potrivite pentru a susține 
suveranitatea alimentară.
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• Fiți conștienți de rolul marilor companii multinaționale în producția de semințe și aflați despre 
consecințele dependenței agricultorilor de o achiziție anuală de semințe și, în consecință, despre 
problema comerțului global cu semințe.

• Fiți conștienți de consecințele locale și globale ale achiziționării de semințe hibride.

• Asumați-vă faptul că, în calitate de cetățeni activi, puteți încuraja dezvoltarea durabilă a planetei 
și prin alegerea voastră de semințe.

Semințe și variațiuni ale plantelor

• Aflați despre diversitatea speciilor de plante (cultivate și sălbatice) 
și, prin urmare, despre semințele, prin prisma faptului că acestea 
sunt rezultatul adaptării plantelor la diverse condiții climatice și sol 
din întreaga lume.

• Înțelegeți conceptul de biodiversitate din mai multe aspecte: 
diversitatea speciilor de plante și a soiurilor de plante (cultivate) în 
cadrul local și global.

• Aflați despre motivele pentru a alege semințele de soiuri locale, respectiv domesticite.

• Aflați elementele de bază ale producției de semințe în cazul practic al ridichilor.

• Familiarizați-vă cu baza teoretică a procesului de producție a semințelor.

• Familiarizați-vă cu procedurile de bază privind recoltarea, prelucrarea și stocarea semințelor.

• Înțelegeți importanța susținerii producătorilor de semințe organice și locale.

Nutriție

• Aflați că obiceiurile alimentare, principalele ingrediente ale meselor 
etc. au variat în istoria umană.

• Familiarizați-vă cu diferitele cauze ale unor astfel de modificări.

• Recunoașteți că există diferite forme de foamete (foamete și așa-numita 
foamete ascunsă) și încercați să găsiți soluții pentru reducerea acestora.

Magazin alimentar global

• Aflați despre căile de transport ale alimentelor de astăzi și luați în considerare factorii care au 
facilitat transportul de alimente în ultimul secol și dacă acestea afectează în vreun fel mediul și 
valoarea nutrițională a alimentelor.

• Aflați despre originea componentelor de bază ale dietei noastre zilnice și familiarizați-vă cu 
conceptul de „kilometri alimentari”.

• Luați în considerare motivele pentru care produsele cultivate local au în general o valoare 
nutrițională mai mare decât produsele alimentare transportate din locuri îndepărtate.

• Aflați despre originea unor alimente exotice care au devenit deja o parte a vieții noastre de zi cu 
zi și despre condițiile, adeseori proaste (sociale, de mediu), legate de producția lor.
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• Creșteți gradul de conștientizare a rolului nostru de consumatori și asupra conceptului de comerț 
echitabil.

Risipa de hrană și hrana risipită

• Familiarizați-vă cu tema globală a deșeurilor și alimentelor aruncate, din punct de vedere ecologic, 
economic, etic și social.

• Înțelegeți că pierderile de alimente și deșeurile apar în toate legăturile lanțului alimentar de la 
producție la consum.

• Căutați soluții pentru a preveni pierderile și deșeurile de alimente în perioada de recoltare și 
gestionarea produselor alimentare după recoltare.

• Aflați despre problema deșeurilor alimentare din cadrul lanțului de produse alimentare și din 
gospodării.

• Căutați soluții pentru a reduce cantitatea de alimente pierdute în școli (cantinele școlare) și în 
gospodării.

• Experimentați cu plante în creștere din deșeuri de plante (ananas, ceapă, ghimbir, avocado etc.).

Ambalarea

• Cunoașteți scopul ambalajului și evoluția sa istorică, în special în ceea 
ce privește materialele folosite în trecut și în zilele noastre.

• Aflați despre fluxurile de deșeuri din lume și problemele sociale și 
etice legate de mediu.

• Familiarizați-vă cu diferitele metode de reducere a cantității de 
deșeuri de ambalaje (,,reduce’’).

• Aflați despre diferitele modalități de reutilizare a ambalajului (,,reutilizează’’).

• Aflați despre modul de viață fără ambalaj (,,zero risipă’’).

• Realizați containere din carton de hârtie igienică.

7.5 Oportunități ulterioare  
pentru educație și învățare

Curricula

Profesorii pot face o legătură între grădina școlii și orice alt subiect - matematica, biologia, limbile 
străine, fizica, geografia, istoria ... Numai imaginația (și posibilitățile tehnice / organizaționale) sunt 
limita. În programul nostru, am organizat mai multe ateliere de lucru pentru cadrele didactice care 
au lucrat în grupuri mici pentru a dezvolta idei pe această temă. Acest atelier poate fi organizat și la 
nivel de școală. De asemenea, profesorii pot căuta să creeze sinergii între diferite subiecte.
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Evenimente în școală și în comunitate

Grădina școlii este un loc minunat pentru organizarea unui eveniment la nivel de școală, cum ar fi 
zilele educaționale dedicate unui anumit subiect, sărbătorile școlare etc. Aceasta este o bună ocazie 
pentru a permite o mai bună înțelegere a grădinii școlare și pentru acei elevi sau clase care nu sunt 
direct implicate în grădinăritul școlar, din motive organizaționale sau din alte motive.

Părinții și comunitatea locală vor aprecia o invitație de participare la evenimentul școlar public care 
are loc în grădina școlii sau în legătură cu aceasta. Putem găsi multe motive bune pentru a organiza 
un astfel de eveniment: sărbătorirea recoltei, o nouă dezvoltare în grădina școlii, cum ar fi instalarea 
de paturi crescute noi sau spirala din plante, instalarea sistemului de colectare a apei, un iaz nou etc. 
sau un mediu inspirat și frumos pentru orice alt eveniment care nu este neapărat legat de grădinărit.
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Munca fizică

Ne dezvoltăm într-o civilizație excesiv sedentară, la fel și copiii noștri. Activitatea de grădină școlară 
oferă o activitate suplimentară în care copiii și tinerii pot fi, de asemenea, activi fizic. Dacă putem și 
dorim să explorăm grădinăritul școlar și ca exercițiu fizic, există multe modalități de a face acest lucru.

În acest sens, ar trebui să subliniem faptul că copiii ar trebui să învețe, de asemenea, poziții adecvate 
pentru a efectua lucrări de grădinărit, care în cele din urmă se aplică la multe alte activități fizice de 
lucru. Aceasta este regula de a folosi puterea piciorului ori de câte ori ridicăm, transportăm, punem 
jos etc. obiecte mai grele, pentru a ne proteja spatele și coloana vertebrală. Puterea picioarelor ar 
trebui, de asemenea, să fie utilizată în orice altă activitate - chiar utilizarea oricărui alt instrument de 
grădinărit similar, pentru a evita tensionarea spatelui și pentru a putea suporta mai multă greutate.
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8 Conclusion

We would like to conclude with sharing some experiences from our work with the schools and 
kindergartens in the 7 years of our Organic School Gardens (OSG) Programme, including those who 
are linked to the Global Learning and EATHINK project.

 We have realised that every school and every kindergarten in Slovenia had its own specific challenges 
in establishing, maintaining and using their gardens. It is to be expected that there are also country-
specific challenges upon which this guide does not touch. 

We have seen that in general, kindergartens are much more flexible because they are not bound 
to meeting specific learning goals, as schools are. Small children are also spontaneously driven to 
the nature and are excited about gardening. They are eager to observe the rich and diverse garden 
life – especially insects, earthworms, snails and slugs and other animals. They have no prejudices 
against getting their hands dirty; they love to take care of the plants. For children it is the best if they 
can experience gardening as early as possible. Gardening “opens” them for nature and sets a great 
foundation for their development and further exploration of gardening and nature.

But as the experiences show, Global Learning can also start at an early age; we have learned about 
such positive experiences with children in kindergarten/pre-school age from our colleagues in the 
Slovenian organisations focusing on Global Learning. We agreed with them that our experiences 
offer possibilities to beneficially link both areas – gardening and Global Learning – in kindergartens.

As for the schools, it has proven quite helpful if the public attitude and the attitude of the school and 
education authorities towards school gardening is positive. In the same way as the Global Learning 
organisations are trying to raise the level of support for Global Learning in the schools, ISD has been 
working on creating a supportive attitude to school gardening in the education and school authorities 
in Slovenia: we have been explaining to them the aims of our OSG Programme, the benefits for 
children and teachers/schools, the many achievements, and so forth. We have been able to organise 
our national-level seminars at the premises of the Ministry of Education, which signals to the schools 
that our programme has the moral support of the authorities. This form of backing proved valuable 
for many teachers who wanted to start school gardening in their schools.

Another very valuable support for the schools and kindergartens is the exchange of experiences. One 
of the initial aims of our OSG Programme was to provide a networking and experience sharing platform. 
We do this mainly through our national seminars where the participants are given the opportunity to 
present their special school gardening achievements and solutions. Further, we organise exhibitions 
(poster and other types of presentations) and regional workshops. After getting involved in the 
EAThink2015 project, we broadened the scope of the teachers’ presentations to the area of Global 
Learning school activities, especially those linked with school gardening. 

Many of the teachers – tutors of school gardening in our Programme – have embraced Global Learning 
with great enthusiasm. Some remarked that the goals and methods of Global Learning are so well 
linked to those of school gardening that it feels like a natural and necessary extension, especially with 
the current trend of the local and organic food production and consumption, Fair Trade, and increased 
awareness of the importance of sustainable development.
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We hope that this guide will help the teachers and schools to advance both school gardening and 
Global Learning and to establish the links and the synergies between them, for the benefit of the 
pupils in the EAThink2015 partner countries and beyond. 
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