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Despre proiectul 
metamorphosis

Metamorphosis este un proiect 
care urmărește să contribuie la 
dezvoltarea cartierelor cu accent 
pe nevoile pe care le au copiii în 
ceea ce privește spațiul de locuit 
și de recreere.

Proiectul pornește de la premisa 
că atunci când un cartier se 
bucură de mulți copii în spațiile 

sale publice acesta refl ectă un 
indicator important al calității 
vieții și al durabilității acestui 
cartier.

Veteran al proiectării urbane, 
Jan Gehl a semnalat lipsa unor 
spații publice destinate copiilor 
la nivelul orașului Alba Iulia.

#Metamorphos is
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Grădinescu este despre grădini și despre 
comunitate. Este despre noi și natură. Este 
despre hrană și trai sustenabil în mediul 
urban.

Proiectul Grădinescu dezvoltat la nivel 
național urmărește cultivarea unor soluții 
locale la probleme globale în grădini urbane 
și comunitare.
Grădinescu e un model de regenerare urbană 
ce exemplifi că cum sisteme de permacultură, 
educaţie, economie circulară, energie și hrană 

se pot îmbina creativ  într-o reţea de grădini 
urbane, care să aducă un plus de energie și 
vitalitate în viețile orășenilor.

Reţeaua Grădinescu aduce inovaţie în 
domeniul proiectelor de regenerare urbană 
printr-o abordare integrativă ce cuprinde:

Infrastructură de grădinărit urban și 
comunitar
Creare de joburi verzi
Grădinile urbane ca modele sociale ce susţin 

convivialitatea,  rezilienţa și învăţarea pe tot 
parcursul vieţii
Cercetare și inovare în oraș în domeniile Zero 
Waste, economie circulară, echitate socială, 
permacultură  și orașe în tranziţie
Contexte de învăţare și experimentare pentru 
adaptabilitatea la piaţa muncii în rândul 
studenţilor
Producerea de legume și fructe pe plan local
Modele de parteneriat și cooperare între 
mediul business, ONG, mediul educational și 
comunitate



Grija faţă de pământ, 
grija faţă de oameni 

și împărţirea echitabilă 
sunt eticile care guvernează 
designul acestor grădini 
urbane. Sunt spaţii comunitare 
în care se poate manifesta 
un nou stil de viaţă, unde 
oamenii pot lucra împreună, 
pot învăţa, pot inova, se pot 
relaxa, și pot cultiva și îngriji 

diverse sortimente de legume 
și fructe, pe care apoi le pot 
cosuma.
Proiectul Grădinescu este 
implementat de Institutul 
de Cercetare în Permacultură 
din România împreună 
cu Kaufl and România și 
constă într-o rețea de 10 
grădini urbane, dintre care 3 
amplasate pe acoperișurile 

magazinelor Kaufl and, 4 
în parcările sau în spatele 
magazinelor și 2 în școlile din 
Capitală, iar cea mai recent 
implementată, în Cetatea 
Municipiului Alba Iulia.
Grădinile sunt concepute 
pentru a fi  îngrijite de locuitori 
– prin participare  și de echipa 
Grădinescu – prin expertiză, 
facilitare și cercetare.
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Prin intermediul proiectului 
“Grădinescu” la Alba Iulia a prins 
contur Grădina din Cetate.

Grădinescu Alba Iulia propune un 
concept inovator de amenajare 

a unui spațiu urban, dezvoltat de către 
Kaufland România în parteneriat cu 

Institutul de Cercetare în Permacultură 
din România și cu sprijnul local al muni-
cipalitătii Alba Iulia.

Grădinescu Alba Iulia este un spațiu 
structurat în patru zone: Livada, în 
care există și un spațiu pentru eveni-
mente - ecran de proiectie în aer liber, 
Grădina socială de umbră, Grădina 
educațională cu legume și Pajiștea în-
florită, împreună cu un veritabil habitat 
pentru insecte. Locația nu a fost aleasă 
la întâmplare și se află în spatele unuia 
dintre simbolurile Cetății, Palatul Apor, 
deasupra Caponierei.

Pentru amenajarea inițială a spațiului 
au fost plantați până în prezent aproxi-
mativ 40 de pomi fructiferi, 10 arbori și 
120 de arbuști și peste 70 de plante aro-
matice perene, reprezentând mai mult 
de 28 de specii pe cei aproximativ 2000 
de metrii pătrați de grădina și mai bine 

de 300  metri liniari de straturi înălțate 
special dedicați grădinăritului.

Încă din primăvara lui 2019, la Gră-
dinescu Alba Iulia se derulează un 
program presărat de evenimente edu-
caționale, ateliere, proiecții de filme, 
activități în aer liber, sesiuni de grădi-
nărit comunitar atât școlilor cât și tutu-
ror cetățenilor din Alba Iulia interesați 
și doritori să afle mai multe și să se 
implice.

Până în prezent  au fost desfășurate 
aproximativ 90 de activități având ca 
număr de  participanți 2.348 de per-
soane dintre care 2.119 copii.

Sunt stabilite 10 protocoale de colabo-
rare, dintre care 6 cu instituții de învă-
țământ școlar și pre-școlar, 2 afterscho-
oluri și 2 organizații locale implicate în 
educația copiilor. 
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#GradinescuAlbaIulia

Permacultura este un sistem de design ce 

creează relații reziliente, sustenabile, între 

oameni și mediul natural; 

Permacultura folosește trei etici, Grija față de 

Pământ, Grija față de oameni și împărțirea 

echitabilă a surplusului, ca bază pentru 

luarea deciziilor, care sunt mai departe 

detaliate în principiile și instrumentele de 

design ale permaculturii;

Aceste etici și principii, odată internalizate, 

pot fi  aplicate ca o „lentilă” pentru a 

proiecta și lua decizii în orice sferă a vieții. 

Astfel integrarea permaculturii în educație 

înseamnă, în mare parte, aplicarea „lentilei 

permaculturii” în toate aspectele sistemului 

de învățământ, incluzând designul spațiilor 

de învățare, pedagogia, programa, schițele 

de lecție și interacțiunile sociale.

#Gradina Urbana
Ce este permacultura
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#Permacultura
#De ce sa implicam copiii 
în permacultura

Gradinescu Alba Iulia 

Viitorul planetei noastre depinde de o 

schimbare a conștiinței, în care oamenii și 

resursele naturale nu mai sunt exploatate 

fără a se lua în considerare impactul pe 

termen lung. Sprijinirea celor mici ca, încă 

din copilăria timpurie să dezvolte o relație de 

sensibilitate, compasiune și cooperare între 

ei și lumea naturală este un pas crucial în 

generarea acestei noi conștiințe.

Copilăria este o perioadă ideală pentru a 

dezvolta anumite atitudini fundamentale 

față de lume, inclusiv cele privind natura 

și mediul social. A face permacultură cu 

copiii îi ajută pe aceștia să învețe prețuirea 

resurselor și să descopere căi creative de 

a trăi în armonie cu lumea. Îi sprijină, de 

asemenea, să dezvolte o cultură a cooperării, 

mutual prosperă în locul uneia bazate pe 

competiție.
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# Care este diferența dintre alte forme de educație 
de mediu și permacultura pentru copii?

Educația în natură și cea de mediu aduc 
contribuții importante la dezvoltarea copiilor, 
starea lor de bine și experiențele lor de învățare. 
Permacultura îmbogățește aceste practici oferind 
un set complet de etici, principii și instrumente 
care odată aplicate permit oamenilor să 
trăiască în armonie cu planeta, unii cu alții și 
cu alte specii, păstrând doar o parte echitabilă 
a resurselor necesare pentru ei înșiși. Odată ce 
acestea sunt înțelese clar, pot �  aplicate � exibil 
oricărui domeniu.

Permacultura este o abordare holistică a 
designului, prin urmare, atunci când implicăm 
copiii în permacultură, este important să 
ne asigurăm că aceștia vor avea o bogată 
experiență de învățare multidimensională. Acest 
lucru se poate face prin proiectarea lecțiilor 

pentru a implica întregul corp, inclusiv un 
echilibru între „ochi, mâini, inimă și cap”.

Făcând acest lucru ne asigurăm că o lecție nu se 
concentrează doar pe furnizarea de informații 
(adică implicând doar „capul”) care poate �  o 
tendință obișnuită.

Copiii pot implica „ochii” prin activități care 
includ văzul, mirosul, atingerea, senzația, 
auzul, ascultarea, degustarea, observarea, 
identi� carea, vizualizarea, căutarea, pipăitul și 
multe altele.

Copiii pot implica „mâinile” prin activități 
care includ colectarea, crearea, utilizarea 
instrumentelor, realizarea, experimentarea, 
jocul, dezvoltarea abilităților, pictura, desenul, 

căratul, alergatul, recoltarea, a învăța cum să 
facă ceva și multe altele.

Copiii pot implica „inima” prin activități care 
includ cântatul, ascultatul sau povestitul, 
sărbătorirea și imaginarea, precum și prin 
experiențe artistice și/sau estetice. Când 
explorează natura, meditația asupra metaforelor 
pe care aceasta le transmite se poate, de 
asemenea , să îmbogățească „inima”. De 
exemplu, pătura albă de zăpadă care acoperă 
pădurea poate provoca un sentiment de puritate 
sau un copil ar putea privi o pupă de omidă 
care devine � uture și prin povestiri sau poezii 
ar putea studia conceptul de transformare și 
schimbare. Metaforele inspirate din natură 
stau la baza multor povești populare și sunt un 
mod tradițional de a transmite înțelepciune și 
semni� cație.

8

Gradinescu Alba Iulia 



9



Observă sau indică principiile permaculturii regăsite 
într-un anumit loc, spre exemplu o grădină.

Dezvoltă abilități conexe cu principiile permaculturii – 
de exemplu „colectează și stochează energie” punând 
murături

Invită copiii să-și inventeze propriile jocuri de cărți de 
exemplu, puse în legătură cu principiile permaculturii

Cântă despre permacultură și principiile sale – 
formidable vegetable sound system

Ajută la cultivarea hranei
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Mirosiți, atingeți și gustați diferite soiuri de legume și 
fructe crescute în grădină, dar și plante sălbatice 
comestibile.

Urmăriți procesul de cultivare al unei plante anuale de la 
germinarea seminței la creștere, înfl orire, rodire și 
păstrarea semințelor.

Atingeți și comparați diferite semințe, de exemplu semințe 
de fl oarea soarelui, de fasole, de grâu, de mac, de caise.

Jucați-vă cu sortatul, grupatul și asociatul semințelor, fructelor, 
nucilor sau legumelor după dimensiuni, culori și forme.

Comparați dimensiunile legumelor sau fructelor pe 
măsură ce cresc.
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