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INTRODUCERE 
 

La baza tuturor activităților din proiectul Yard4all (https://www.yard4all-project.org/) se 
află scopul de a sprijini școlile și/sau profesorii spre o educație incluzivă și echitabilă. Printre 
strategiile de realizare a acestui scop se numără înființarea unei grădini în cadrul școlii, bazată pe 
principiile permaculturii și aducerea copiilor cu și fără cerințe educaționale speciale (CES), într-
un context de educație non-formală. Acest document intenționează să fie un ghid pentru școli 
și/sau profesori pentru explorarea programei de științe în contextul grădinilor de permacultură 
din cadrul școlilor, incluzând toți copiii. 

În acest proiect, copiii de școală primară, cu vârste cuprinse între 6-12 ani, au fost implicați 
în toate activitățile specifice permaculturii (adică realizarea paturilor înălțate, planificarea, 
semănarea, replantarea, cosirea, plivitul, compostarea etc.). Fiind coordonați în îndeplinirea 
acesteor activități, copiii s-au implicat în seriile de observații și experiențe, desenând în moduri 
variate. Desenul va permite elevilor să dezvolte abilități esențiale pentru învățarea științifică (cum 
ar fi observația, rigoarea, comparația, cooperarea, discuția, analiza, sinteza, reprezentarea și 
comunicarea, printre altele), precum și abilități transdisciplinare și practice valoroase. 
 
 

În plus, proiectul are scopul de a implementa practici de învățare prin cooperare și 
comunicare prin desen. Accentul se pune pe desenele create de elevi, ca instrumente de învățare, 
reflecție și comunicare, precum și ca metode de a facilita și stimula discuțiile științifice ale 
copiilor. Scopul este acela de a sprijini educația incluzivă, iar modelele de la egal la egal dezvoltate 
în proiect (IO2) au constituit un ghid pentru punerea în practică a acestuia. 

Pe scurt, grădina de permacultură și activitățile practice sunt contextul și pretextul 
învățării științifice, folosind desenul ca stâlp de susținere pentru înțelegerea sensului și ținând 
cont de dezvoltarea abilităților de cooperare și incluziune prin sprijin de la egal la egal. 

La început, a fost elaborată o schiță de proiect drept cadru pentru proiectele-pilot care 
urmau a fi desfășurate de către echipele fiecărui partener și/sau școlile asociate proiectului 
Yard4All, și au fost înființate comunități de practică pentru a împărtăși practicile și a discuta 
experiențele avute. Învățătorii au fost invitați și îndrumați să noteze observațiile privind diferitele 
activități într-un „jurnal al învățătorului”, în timpul implementării. Aceste jurnale au fost de bază 
pentru schimbul nostru de practici. Experiențele acumulate în timpul implementării (testarea-
pilot de către școlile partenere și asociate) au fost folosite pentru a perfecționa proiectul inițial, 
prin încorporarea de sugestii pentru îmbunătățire. Prin urmare, „Ghidul pentru dezvoltarea 
conceptelor științifice în grădina școlii” (IO5), în această versiune, a fost extins pentru a include 
exemple concrete din practică. Ghidul are scopul de a stabili un numitor comun pentru 
desfășurarea proiectului, oferind idei și indicii practice pentru implementarea activităților de 
știință și desen în grădina de permacultură din cadrul școlilor. 
 

https://www.yard4all-project.org/
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Structura ghidului 
 

Acest ghid propune „Unități de investigație” (UI) care, la rândul lor, sunt organizate în 
jurul ciclului de activități horticole din grădina de permacultură. 
 

La început, vor fi prezentate UI-urile. Acestea sunt construite într-un mod care oferă 
flexibilitate și permite adaptarea în funcție de varietatea vârstelor, țărilor, programelor școlare și 
altor condiții specifice locale. Partea 2 „Sfaturi pentru succes” cuprinde recomandări practice și 
metodologice care reies dintr-o reflecție colectivă asupra etapelor din proiectul-pilot, facilitată 
de Comunitățile de Practică Yard4All (CdP-uri închise) desfășurate pe parcursul proiectului. 
Aceste recomandări sunt, de asemenea, bazate pe literatura relevantă și sunt menite să ofere un 
cadru pentru planificarea „locală” a activităților. 
 

În încheiere, vom cuprinde mai multe cazuri în Anexa „Explorarea științei în grădina de 
permacultură – exemple din practică”. Aceste cazuri au fost colectate pe parcursul proiectului-
pilot și exemplifică modalități de a lucre după acest ghid împreună cu copiii. Cazurile sunt bazate 
pe documentația pusă la dispoziție de către învățătorii care pilotează activitățile care au constat 
în desene create de elevi, fotografii, ghidurile de planificare și jurnalele învățătorilor. 
 

 

Grădini de permacultură în cadrul școlilor 

 
Permacultura este, poate, cea mai practicată formă de agroecologie (Hathaway, 2016) și 

prezintă o paradigmă alternativă de producție bazată pe principii ecologice precum reciclarea 
deșeurilor, minimizarea consumului de energie și apă, maximizarea diversității genetice, 
regenerarea solului și promovarea altor sinergii biologice benefice. (Hathaway, 2016). Prin 
urmare, grădinile de permaculture din școli oferă oportunități deosebit de valoroase pentru 
educație pentru dezvoltare durabilă, cruciale pentru elevul secolului XXI (Bell, 2016). 

 

Practicarea permaculturii este inovatoare în contextul școlar și poate oferi copiilor 
experiența practică a mijloacelor de producție durabile, diferite de horticultura tradițională. În 
plus, grădinile de permacultură reprezintă un mediu bogat pentru studiul plantelor și animalelor, 
pentru a explora interacțiunile ecologice, pentru a analiza vremea și solul și pentru a dezvolta 
proiecte de design și tehnologie. Acest lucru transformă practica într-un cadru principal potrivit 
pentru ca elevii să exploreze o gamă largă de teme științifice care s-ar putea încadra în 
programele de științifice. Pentru a sprijini școlile în înființarea grădinilor de permacultură am 
elaborat, în cadrul proiectului Yard4All (IO5), un „Ghid pentru înființarea grădinilor de 
permacultură în școli”. 
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Desenul ca metodă de învățare 
 

“La fel ca cuvintele și numerele, desenul face ca procesul gândirii să fie vizibil, accesibil și capabil 

de a schimba lucrurile. În esență, desenul te pune pe gânduri. Diferite tipuri de desen îți dezvoltă 

capacitatea pentru diferite tipuri de gândire” (Adams, 2014) 

Există un volum considerabil de literatură care indică faptul că desenele create cu un 

scop anume funcționează în diferite moduri pentru a facilita dobândirea conceptelor științifice 

și construirea sensului de către copiii mici (a se vedea, printre alții). Desenul în context 

educațional este folosit ca instrument pentru predare și învățare, pentru comunicare, în timp ce 

creează un mediu de învățare plăcut, creșterea încrederii în sine, construirea unei programe 

integrate și sprijinirea învățării copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) (Chang, 2012). 

Pentru copiii cu CES, acomodările generale despre care se constată în mod constant că 

îmbunătățesc învățarea, includ predarea prin abordări instrucționale multimodale (McGinnis & 

Kahn, 2014). Cunoștințele acumulate în ultimele trei decenii necesită implementarea 

oportunităților de învățare centrate pe strategia desenului cu scop (vezi de exemplu Lin et al 

2017). 

 

Procesul de desen și desenele create, oferă învățătorilor și comunității „o ușă” către 
mintea copiilor. Pentru ca acest lucru să se întâmple, procesul de desen trebuie să fie planificat 
și coordonat în mod intenționat. Desenele în sine și conversațiile care au loc în jurul lor pot 
dezvălui stiluri de învățare, cunoștințe, domenii de interes, emoții și creativitate. Desenele, 
drept creații de artă, sunt, de asemenea, bune pentru a fi împărtășite cu restul comunității (în 
cadrul școlii și nu numai), sporind implicarea și producând un impact. 
 

Deși încorporarea desenelor în procesul de cercetare a conceptelor științifice pentru 
copii s-a dovedit benefică atât pentru învățători, cât și pentru elevi deopotrivă, aceasta trebuie 
folosită în mod corespunzător pentru a atinge rezultatele dorite (Fiorella & Mayer, 2015), iar 
cercetările arată că profesorii rareori sprijină inițiativele de desen ale copiilor (Wilson & 
Bradburry 2016; Areljung et al. 2021). Prin urmare, trebuie să aflăm mai multe despre condițiile 
limită pentru învățarea prin desen, inclusiv de cele pentru copiii cu CES, și de a răspândi aceste 
cunoștințe către specialiști. Acest ghid (și proiectul Yard4All) este o contribuție la sprijinul 
educatorilor în dezvoltarea și implementarea activităților care folosesc desenul pentru 
învățarea științifică. În cadrul proiectului, a fost asigurată formarea învățătorilor (C1 și C3) în 
desen pentru învățarea științei și a practicilor incluzive (C2). 

 

Ce este desenul? De ce este atât de util în procesul învățării? 

 

Desenul poate fi văzut, în ansamblu, ca un proces generativ de conceput semne și, prin 

urmare, ca și alte forme de semioză, are potențialul de a permite creatorilor de semne să pună 
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în aplicare procese de raționament (Tytler, Prain, Aranda, Ferguson și Gorur, 2020). Desenul 

este o activitate în care oamenii se implică de la o vârstă fragedă, de îndată ce controlul motric 

fin o permite. Această activitate intensifică experiențele și, mai important, le permite copiilor să 

reflecteze asupra experiențelor lor și să și le refacă, să le înțeleagă. Desenul motivează și oferă 

instrumente pentru a sprijini procesul învățării, promovând punerea întrebărilor de către și 

către copii, generarea noilor idei și rezolvarea problemelor (Adams, 2009). Desenul îi poate 

ajuta pe elevi să lege lumea internă a amintirilor, gândurilor, viselor și dorințelor cu lumea 

exterioară, trăită prin simțuri. Această conexiune este esențială pentru ca învățarea științei să 

fie relevantă și pentru a crea o legătură importantă între percepție și cogniție (Adams, 2009; 

Binder, 2017). 

Alte motive pentru includerea desenului ca strategie de învățare și formare se află 
printre beneficiile generale ale desenului ca activitate pentru copii (vezi Caseta 1). Printre altele, 
desenul hrănește și construiește încrederea în sine pe parcursul învățării, încurajează 
perseverența și asumarea riscurilor (Adams, 2009). Desenul contribuie, de asemenea, la 
dezvoltarea unei game largi de abilități fizice și emoționale și atitudini care sunt importante 
pentru cetățenii din secolul XXI (UNESCO-IBE, 2022). 

 

 

 

Caseta 1: Lista beneficiilor desenului (Adams 2009) 

 

Desenul este un limbaj simbolic care folosește anumite coduri și convenții 

Diferite moduri de a desena generează diferite moduri de gândire 

Abilitățile de desen sunt dezvoltate prin practică 

Desenul îi poate ajuta pe copii să reflecteze asupra experienței și să o retrăiască pentru a-

i da sens 

Desenul poate fi o modalitate de a explora sentimentele 

Desenul poate fi folosit pentru a descrie și explica lucruri 

Desenul poate fi folosit pentru a explora, înțelege și comunica idei 

Desenul poate fi din observație, din memorie și din imaginație 

Desenul vă ajută să planificați și să inventați lucruri 

Desenul ajută la realizarea lucrurilor 

Desenul ajută la învățare 

Desenul vă pune pe gânduri 
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Scopurile desenului 
 

În timp ce există multe modalități de a clasifica tipurile de desen pe baza, de exemplu, a 

subiectului (portret, peisaj), mijloacelor (creion, cărbune, acuarelă...) sau a metodelor (desen de 

observație, desen creativ și creația de modele/design-uri), toate acestea se referă cumva la 

modul în care este realizat desenul sau despre ce este vorba (consultați produsul). Cu toate 

acestea, pentru a înțelege desenul ca un mijloc de învățare, este mai util să întrebați ce scop are 

desenul, mai degrabă decât cum este realizat desenul (Adams, 2017). În acest fel, accentul se va 

muta și de la aspectul desenului, la ceea ce învață elevul prin desen (concentrarea pe proces) 

(Adams, 2017). 

 

Adams (2017), definește patru categorii principale de desen care apar din reflectarea 

asupra scopului desenului. Acestea sunt utile de avut în vedere drept cadru teoretic pentru 

conceperea activităților care implică desene create de elevi. În funcție de scopul desenului, 

instrucțiunile și materialele trebuie selectate corespunzător (pentru mai multe, vezi Partea 2 

pentru recomandări și Partea 3, pentru exemple din proiectul Yard4all). 

Percepția: desenul ca percepție ajută la organizarea senzațiilor, sentimentelor, ideilor și 

gândurilor. Este realizat, în primul rând, în beneficiul persoanei care desenează. Îi poate permite 

să exploreze și să dezvolte abilități de observare și interpretare pentru a își pune întrebări despre 

lume și a o înțelege. Alți oameni pot să nu înțeleagă aceste desene, dar acest lucru nu contează. 

Comunicare: desenul ca mod de comunicare este desenul care ajută procesul de a face alți 

oameni să înțeleagă ideile, observațiile, gândurile sau sentimentele transmise. 

Invenție: Desenul ca invenție ajută la manipularea creativă și la dezvoltarea gândirii. În această 

categorie, gândul nu poate fi gândit până când nu devine vizibil și accesibil – și, prin urmare, 

susceptibil la schimbare și modificare. 

Acțiune: acest tip de desen formează o punte între sfera imaginației și implementare. Intenția nu 

este doar de a se concentra asupra conținutului ideilor și propunerilor, ci și de a le pune la 

încercare și de a vedea cum vor fi puse în aplicare.  
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Implementarea investigației științifice prin desen 

 

Investigația științifică poate fi înțeleasă în mai multe moduri. Dacă folosim o metodă de 
înțelegere integrată, o putem descrie astfel:  
   

“Investigația este o activitate multidimensională care implică efectuarea observației; a 
pune întrebări, a examina cărți și alte surse de informații pentru a vedea ceea ce este deja 
cunoscut; planificarea investigației; revizuirea a ceea ce este deja cunoscut în ca urmare 
a dovezilor experimentale: utilizarea instrumentelor pentru a culege, analiza și interpreta 
date: propunerea răspunsurilor, explicațiilor și predicțiilor; și comunicarea rezultatelor. 
Investigația necesită identificarea ipotezelor, utilizarea gândirii critice și logice și luarea în 
considerare a explicațiilor alternative.” 

                                                                                 (Carlson, Hemphrey și Reinhardt, 2003, p 23).  
 

O modalitate de a profita de potențialul propriei inițiative și interesele copiilor este de a 
planifica formarea având în vedere o abordare de învățare bazată pe investigație. Această 
abordare a învățării subliniază rolul elevului în procesul de învățare. Elevii sunt încurajați să 
exploreze materialul, să pună întrebări, să împărtășească idei și să învețe prin practică. Acest 
lucru le permite să construiască cunoștințe prin explorare, experiență și discuții. Desenul, 
individual sau în echipă, se pretează bine acestui mod de lucru. 
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PARTEA I – Unități de investigație  
 

 

 

“Punctele portocalii de cunoștințe, 

în stânga, înconjoară cercul 

portocaliu al experienței. Atunci 

când cunoștințele sunt sprijinite de 

experiență, acestea devin reale, 

deținute de elev, care poate apoi să 

facă conexiuni și să folosească 

cunoștințele în moduri relevante.” 

Paula Briggs, 2020 

 

 

 

UI 1 – Planificarea grădinii în curtea școlii 
     

 

Descrierea activității 

 

Planificarea construcției unei grădini și a zonelor de lucru adiacente este un proiect de 

design în care copiii pot fi implicați. 

Alegerea locului unde va fi înființată grădina presupune studierea, analizarea și evaluarea 

factorilor abiotici: expunerea la soare, ploaie și vânt, condițiile privind solul și panta terenului, 

scurgerea naturală a apei și eroziunea. Acest lucru oferă oportunități pentru a investiga și a învăța 

concepte de ecologie, geologie, climă și vreme, printre altele. 

Copiii pot fi implicați și în conceperea și asamblarea meselor, băncilor și/sau construirea 

și decorarea recipientelor pentru plantat (fig. 1.1.). În acest caz, pot fi explorate domenii de 

învățare din aria tehnologiei, design-ului, sau de arte și meserii. Dacă în această activitate folosiți 

materiale reciclate, poate fi o oportunitate excelentă de a prezenta idei de economie circulară și, 

de asemenea, importanța de a lua în considerare dezvoltarea durabilă.  
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Figura 1.1 - Copiii au decorat paturile înălțate și au planificat înființarea grădinii școlii (Școala Gimnazială nr.28, București) 

 

Activități de desen 

Oportunitățile de desen includ schițe de planificare ale grădinii (fig. 1.2.); desenarea planurilor 

sistemului de irigație, redări dinamice ale fluxului natural de apă, desene conceptuale ale 

factorilor meteorologici etc. Aceasta include, de asemenea, oportunitatea de a învăța despre arta 

de a construi/desen hărți care includ abilități de matematică/geometrie, precum și mai multe 

abilități artistice legate de culori, modele, pictograme. 

 

Explorarea ideilor 

Ciclul apei; transportul sedimentelor; eroziune; proprietățile solului; gravitație; volume și debite; 

dezvoltarea durabilă; perimetrul și aria 
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Figura 1.2. Planificarea grădinii: copiii desenează un model adecvat după observarea tiparelor de scurgere a apei în teren, după 

precipitații (Grupul școlar D. Carlos I, Sintra, Portugalia) 
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UI 2 – Pregătirea cutiilor de plantat 
 

Descrierea activității 

La începutul fiecărui sezon, solul poate avea nevoie să fie aerat și/sau îmbogățit cu 

îngrășământ, iar învelișul de paie poate avea nevoie de îngrijire și reconstrucție. Scopul acestei 

operațiuni este de a crea condiții mai bune pentru creșterea plantelor: solul compact împiedică 

dezvoltarea rădăcinilor sănătoase, iar nutriția trebuie echilibrată pentru creșterea optimă a 

plantelor. Acoperirea cutiilor de plantare este importantă pentru echilibrul și reținerea apei, 

evitarea eroziunii și reducerea competiției create de prezența buruienilor. 

Această operațiune oferă oportunitatea muncii fizice (săpat, amestecarea solului, 

transportarea îngrășământului etc.), oportunități de investigație și învățare privind structura și 

compoziția solului și înțelegerea conceptelor ecologice (reciclarea nutrienților; lanțurile trofice; 

ciclul apei; ciclul carbonului, printre altele). 

 

        

  Figura 1.3. Săpătura (dreapta), mulcirea (în mijloc) și paturile înălțate gata de plantat (stânga). 

 

Perioada anului 

După înființarea grădinii sau când este necesar; de exemplu, după recoltare, înainte de 

noua plantare 

Activități practice 

- Îndepărtați paiele care acoperă solul; 

- Adăugați compost; 

- Amestecați compostul cu solul; 

- Acoperiți din nou cu paie. 
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Activități de desen 

- Desenați ceea ce ați făcut/desenați modul în care ați făcut-o, astfel încât să ne amintim cu 

toții mai târziu / când va trebui să facem acest lucru anul viitor (poate fi un efort comun 

în care grupele primesc sarcina de a documenta o anumită activitate). 

- Documentați succesiunea activităților necesare pentru a face un pat înălțat – creați o 

poveste de desene animate 

- Desenați o secțiune transversală a patului înălțat la finalizarea acestuia 

- Desenarea hărților arhitecturale peisagistice și a planurilor de grădină – de la an la an 

 

Linii de investigație 

- Care este compoziția solului și care sunt proprietățile acestuia? 

- Compostul: ce este și de ce îl adăugăm? 

- De ce amestecăm și aerăm solul? 

- De ce acoperim solul cu paie sau alte materiale? 

- Cum și de ce să prevenim compactarea/eroziunea solului.  
 

Concepte științifice 

- Compactarea solului afectează absorbția și reținerea apei, penetrarea rădăcinilor, 

oxigenarea suficientă și activitatea microbiologică. 

- Mulcirea protejează microbiota solului și previne eroziunea. 

- Speciile de microorganisme care trăiesc în sol sunt importante pentru capacitatea lor de 

a lupta împotriva bolilor plantelor și de a degrada elementele poluante. 

- Microorganismele din sol sunt responsabile pentru ciclul carbonului și azotului.  

 

Competențe 

 
Abilități practice; Cooperare; Observarea diferitelor tipuri de specii microscopice; observarea 

structurii solului. 
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UI 3 – Producția și îngrijirea compostului 
 

Descrierea activității 

Producerea compostului pentru îmbogățirea solului este una dintre activitățile inerente 

permaculturii. Producerea compostului implică multe activități care pot include întreaga 

comunitate (colectarea deșeurilor acasă sau la cantina școlii). 

Îngrijirea compostului implică monitorizarea și controlul factorilor de mediu cum ar fi 

lumina soarelui, umiditatea și umbra. Indicatorii de umiditate utilizați sunt prezența sau absența 

anumitor viețuitoare. Acest lucru oferă oportunități bogate de a învăța despre animale, nevoile 

lor și cum trăiesc. 

 

    

Figura 1.4. Copiii hrănesc compostul produs cu ajutorul râmelor, cu resturi de la bucătărie. 

 

Perioada anului 

Pe parcursul întregului an 

 

Activități practice 

- Colectați deșeurile alimentare; tăiați resturile în bucăți mici, potrivite, și adăugați material 

uscat (de 3 ori pe săptămână). 

- Întoarceți îngrășământul săptămânal și reconstruiți straturile (a se vedea pp. 4-8 din 

Manualul de întreținere a grădinii organice). 

- Verificați nivelul de umiditate al compostului – poate include înregistrarea datelor despre 

temperatură, umiditate, pH, nutrienți 
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- Verificați viețuitoarele care apar în zonă: muștele și țânțarii indică prea multă umiditate; 

păduchii de lemn, gândacii-biluță și furnicile indică o umiditate insuficientă. 

 
Activități de desen 

- Desenați râmele găsite în compost; desenați-i în mișcare;  

- Desenați ce credeți că se întâmplă cu resturile de mâncare din compost;  

- Faceți un ghid de instrucțiuni pentru îngrijirea compostului (desen la comun);  

- Desenați organismele pe care le găsiți în compost; desenați aceste organisme în mișcare;  

- Desenați microecosistemul vermicompostator. 

 

 
Linii de investigație 

- Ce se întâmplă cu resturile alimentare pe care le adăugăm în compost?  

- De ce au nevoie râmele pentru a se dezvolta corespunzător?  

- Cum se mișcă râmele?  

- De ce diferite organisme indică niveluri diferite de umiditate în compost? 

 

Concepte științifice 

- Reciclarea, descompunerea nutrienților și elemente ce pot ajuta la descompunerea 

acestora 

- Diferite organisme au nevoie de condiții diferite pentru a se dezvolta 

- Toate organismele se dezvoltă la un nivel optim de umiditate, lumină, nutrienți și 

temperatură. 

- Mișcarea vietăților – formă și funcție 

 
Competențe 

Observație; testarea ipotezelor prin experimentare, metode științifice, argumentare 

 

Explorarea ideilor 

Pentru a urmări evoluția compostului, montați o fereastră în recipientul acestuia pentru a putea 

observa cum se schimbă compostul în timp. Apoi puteți observa în timp structura solului și 

ciclul de viață al vietăților care trăiesc în compost.  
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UI 4 - Semănatul și producția de răsaduri 
 

Descrierea activității 

Semănatul se face în mod normal în interior, în containere mici și are scopul de a produce 

răsaduri robuste și sănătoase și plante mici pentru a fi plantate afară. Semănatul trebuie făcut 

cu mult timp înainte și poate fi un proiect pentru elevi care poate fi planificat împreună cu 

familiile lor. 

Deși activitatea practică în sine este simplă, ea oferă prilejul dezvoltării multor domenii din 

programa științelor și a învățării prin investigație a conceptelor, competențelor și atitudinilor. 

Semănatul și producția de răsaduri se pretează bine pentru a desfășura experimente în care 

variabilele de mediu pot fi manipulate (testare corectă, de exemplu). În acest context, pot fi 

practicate elemente ale cercetării științifice precum generarea de ipoteze, design experimental 

și pot fi discutate problemele de eșantionare, replicare, colectare și înregistrare a datelor. 

     

Figura 1.5. Semănat în tăvi și în ambalaje reciclate de la băuturi 

Activități practice 

- reciclarea recipientelor pentru semănat (de exemplu, din cutii), realizarea de recipiente 

cu hârtie de ziar (origami) 

- semănatul 

- udarea și îngrijirea răsadurilor până când sunt gata de a fi plantate 

- controlul și înregistrarea regulată a variabilelor de mediu 

 

Desenul 

 

Desenul urmărește dinamica procesului de germinare a semințelor: Fiecare elev va avea grijă de 

una (sau mai multe) semințe pe care o va desena regulat pe hârtii mici de dimensiuni egale (de 

exemplu post-it-uri...): aceste desene sunt afișate pe o tablă mare, astfel încât toată lumea să 

poată urmări creșterea tuturor plantelor. În final, desenele pot fi folosite pentru a construi un 

jurnal. Aici orice activitate de desen care permite reprezentarea trecerii timpului este adecvată. 
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Linii de investigație 

 

- Semințele au nevoie de îngrijire zilnică pentru a deveni răsaduri sănătoase care pot deveni 

plante 

- Ce se întâmplă când semănăm o sămânță? 

- De ce au nevoie semințele pentru a germina și a crește sănătoase? 

 

Concepte științifice 

 

- O sămânță conține o plantă nouă (Epicotil, hipocotil, radiculă, cotiledon etc.) 

- Semințele au nevoie de anumite condiții pentru a crește și nu toate semințele au nevoie 

de aceleași condiții 

- Semințele diferite necesită timpi diferiți pentru a germina și a crește 

- Este posibil ca unele semințe să nu germineze 

- Când este răsadul gata de plantat? 

 
Competențe 
 

Abilități de cercetare (observarea sistematică și înregistrarea sistematică a rezultatelor); abilități 

de comunicare (Crearea tabelului de prezentare – scriere, etichetare); abilități de organizare și 

autogestionare (menținerea semințelor vii și pline de viață; amintirea îngrijirii și înregistrării 

evoluției propriei semințe); grija și responsabilitatea față de lucrurile vii. 

 

Explorarea ideilor 

Aceasta este o oportunitate de a analiza și reprezenta ratele de germinare și curbele de creștere 

în diferite moduri: Puteți utiliza fracții, procente sau diferite tipuri de diagrame și grafice. 

Cercetați originile unei plante preferate. 

Ce plante provin din țara voastră? 
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UI 5 – Plantarea în grădină 
 

Descrierea activității 

Conform principiilor permaculturii, plantarea răsadurilor în paturile înălțate din grădină 

necesită planificare și reflecție asupra plasării plantei respective în patul înălțat, în funcție de 

nevoile plantelor. De asemenea, necesită investigarea asocierilor adecvate (consultați „Ghidul 

pentru înființarea unei grădini de permacultură în școli” pentru informații despre asocieri) și 

condițiile de creștere. Este, așadar, o activitate de planificare cât și o sarcină practică, deschizând 

calea pentru dezvoltarea competențelor științifice specifice. 

Plantarea ar trebui să fie coordonată cu activitatea anterioară, cea de semănare – elevii 

plantează răsadurile pe care le-au crescut și pe care le-au îngrijit. 

 

     

 Figura 1.6 Copiii așteaptă să-și planteze puieții (stânga), săparea gropilor de plantat cu o unealtă confecționată dintr-o trestie 

(mijloc) și un prim plan cu o salată verde proaspăt plantată (dreapta). 

 

Perioada anului 

Variază în funcție de țară – de exemplu, Portugalia are două sezoane de plantare. 

 

Activități practice 

- Realizarea instrumentelor pentru săpara gropilor de plantat; 

- Crearea și utilizarea serelor în miniatură;      

- Planificarea amplasării adecvate a rândurilor pe paturile înălțate; 

- Calcularea distanței adecvate dintre plante în funcție de nevoia pentru lumină și apă, și în 

funcție de creșterea acestora; 

- Planificarea și plantarea în funcție de principiile de asociație; 

- Puteți include, de asemenea, documentarea sistematică a activității și a factorilor abiotici 

și biotici, care se modifică de la an la an. 
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Activități de desen 

- Desenați harta patului reprezentând plantele sădite și consocierea acestora. 

- Desenați harta patului reprezentând plantele sădite și spațiul dintre acestea. 

- Desenați puieții plantelor voastre preferate (mai târziu, le puteți compara cu planta 

crescută).   

- Desenați un scenariu animat care reprezintă succesiunea activităților necesare pentru 

plantat. 

 

Linii de investigație 

- Care sunt materialele adecvate pentru instrumentele de plantat? 

- Care sunt materialele adecvate pentru a construi sere în miniatură? 

- Ce impact au serele asupra condițiilor de creștere a plantelor (temperatură și 

umiditate)? 

- Ce plante cresc mai bine înăuntrul (sau în afara) serelor în miniatură? 

- Plantele au nevoie de lumină, apă, nutrienți și spațiu: Au toate plantele nevoie de 

aceleași condiții (de lumină, apă, nutrienți și spațiu…)? 

- Cât de repede cresc plantele: cresc toate la aceeași viteză? 

 
Concepte științifice 

Creșterea plantelor; Condiții de creștere a plantelor (temperatură, lumină și umiditate); 

Anatomia plantelor - tipuri de rădăcini, frunze și tulpini; Care sunt funcțiile diferitelor părți ale 

plantei?; Înflorire și fructificare.  

 
Competențe 

Observație; măsurarea distanțelor și a zonelor; estimare și predicție pe baza 

informațiilor; planificare; luarea deciziilor; rezolvarea problemelor.  

 

Explorarea ideilor 

Analizați tipul de sol (componentele de nisip și argilă ale solului); Explorați modalități de 

măsurare a creșterii plantelor și evaluați cele mai bune modalități de a face acest lucru 

(creșterea rădăcinilor, creșterea frunzelor, creșterea tulpinii...). Calculați ratele de creștere 

pentru diferite plante. Comparați între țări - cum crește aceeași plantă în țări diferite. 
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UI 6 - Buruienile și plivitul 
 

Descrierea activității 

Plivitul este o parte din activitățile de rutină pentru întreținerea grădinii. Chiar dacă 

mulcirea reduce creșterea buruienilor, unele buruieni vor apărea întotdeauna. Plivitul presupune 

observarea detaliată a plantelor, pentru a scoate numai plantele nedorite și pentru a reduce 

concurența. 

Buruienile au o varietate de forme, flori și adaptări care sunt diferite de plantele de 

cultură. Aceasta reprezintă o oportunitate de a explora în continuare caracteristicile plantelor – 

formele florilor, adaptarea la răspândire și așa mai departe. 

 

     

Figura 1.6. Copii care desenează buruieni (stânga), desen cu o buruiană întreagă căruia nimeni nu îi știa numele... (în mijloc) și 

un prim-plan al unei frunze care era păroasă și înțepătoare și a primit numele de „planta arici” (dreapta).  

 

Perioada anului 

Pe tot parcursul anului. 

 

Activități practice 

- Înlăturați toate plantele pe care nu le dorim în grădina noastră; 

- Lăsați plantele înlăturate să acopere solul (pentru mulcire și reciclarea nutrienților); 

- Documentarea buruienilor într-un catalog. 
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Activități de desen 

Observarea buruienilor prin desen: Fiecare elev desenează o buruiană arătând detaliile 

care permit recunoașterea acelei plante pentru a crea un catalog al buruienilor din grădină; 

Fiecare elev desenează un detaliu (frunza, floarea sau altă parte a plantei) și la final „construiește” 

întreaga plantă într-un afiș mare, lipind piesele reprezentând detaliile.   

 

Linii de investigație 

Vrem toate plantele în grădina noastră sau doar pe cele pe care le-am plantat? 

Cum hotărâm pe care le înlăturăm (buruienile)? 

De unde provin plantele pe care nu le-am plantat noi? 

De ce trebuie să înlăturăm buruienile? 

Cum putem beneficia de plantele pe care le înlăturăm? 

 

Concepte științifice 

Plantele concurează pentru lumină, nutrienți, apa și spațiul disponibile; 

Plantele în descompunere ajută nutrienții să se întoarcă în sol; 

În sol, se află multe semințe pe care nu le-am plantat noi. 

 

Competențe 

Observația, comparația, deosebirea și clasificarea după criterii; efectuarea conexiunilor 

legate de formă și funcție. 

 

Explorarea ideilor 

Analizați volumul solului, numărați și investigați tipurile de semințe disponibile.  
Comparați cu mostre de sol din alte locații - de exemplu, o pădure sau un câmp de porumb.  
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UI 7 – Protecția plantelor și atragerea polenizatorilor 
 

Descrierea activității 

Mai multe acțiuni trebuie efectuate în grădina de permacultură pentru a menține plantele 

ferite de daunele provocate de ierbivore și pentru a atrage polenizatorii. Exemple sunt inițiativele 

de a prinde melci sau de a atrage insecte. Unele fac parte din proiectarea grădinii, cum ar fi 

construirea unui iaz, în timp ce altele vor face parte din activitățile de întreținere. 

 

   

Figura 1.8 Copil care plantează garoafe pentru respingerea melcilor și limacșilor (stânga), și două redări diferite ale patului de 

plante aromatice sădite pentru atragerea polenizatorilor (mijloc și dreapta). 

 

Perioada anului 

Pe tot parcursul anului. 

 

Activități practice 

- Plantarea plantelor aromatice pentru atragerea polenizatorilor; 

- Plantarea plantelor ce vor respinge melcii, ținându-i departe; 

- Alcătuirea și montarea capcanelor cu bere pentru melci și limacși; 

- Verificarea plantelor pentru daune cauzate de insecte sau alte viețuitoare; 

- Observația insectelor și a altor viețuitoare care vin în vizită. 

 
 

Activități de desen 
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Observația prin desen a insectelor și a altor organisme, arătând detaliile care permit 

recunoașterea acelui organism; Desenarea daunelor făcute de insecte asupra plantelor. 

Desenarea insectelor observate prin lupă binoculară. Elevii proiectează hoteluri pentru insecte, 

capcane pentru melci și alte capcane, desenând ideile lor pentru astfel de instalații. 

 

Linii de investigație 

- Ce anume ne mănâncă plantele? 

- Ce animale putem observa în grădina noastră? 

- Ce insecte atrag plantele aromatice? 

- Explorarea habitatului viețuitoarelor care vin în vizită. 

 

 

Concepte științifice 

Recunoașterea, compararea și clasificarea ființelor vii; caracterizarea habitatului ființelor vii.  

 

Compete nțe 

Observare; testarea ipotezelor prin experimente, metode științifice, argumentare.       

 

Explorarea ideilor 

Investigarea capcanelor de bere și de ce acestea atrag melcii; comparația cu alte substanțe. 
De ce este iazul important pentru grădină? 
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UI 8 – Recolta 
 

Descrierea activității 

Plantele sunt gata de recoltare în diferite perioade ale anului. În același timp, ceea ce 

recoltăm de la unele plante ar putea fi diferit de altele: recoltăm doar frunzele de la varză, în timp 

ce vom recolta florile de broccoli și praz. Morcovii și arpagicul sunt recoltați prin îndepărtarea 

tuturor plantei integrale din pământ. Elevii vor fi implicați în procesul de recoltare și în 

manevrarea recoltei până când ajunge la consumator (de exemplu la casele elevilor, piață sau 

cantină școlară). 

 

     

Figura 1.9. Recoltarea mazării verzi și examinarea boabelor (stânga), a legumelor culese (în mijloc) și desenarea detaliilor 

prazului proaspăt cules (dreapta).  

 

Perioada anului 
 

În funcţie de plantă şi de ciclul vegetative 

                            (de exemplu, prazul este gata după 5 luni de la plantare, iar sfecla după 2 luni). 

 

Activități practice 

- Recoltarea frunzelor (ex: varză, spanac), flori (ex: broccoli, conopidă) sau fructe (ex: 

roșie, mazăre verde, fasole); 

- Recoltarea plantelor întregi (ex: praz, morcovi, sfeclă, salată verde); 

- Numărarea și cântărirea recoltei; 

- Ambalarea legumelor culese în cutii de valoare/greutate egală. 

 

 
 

 

Activități de desen 
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După recoltare este posibilă desenarea întregii plante: observația prin desen a plantei și ale 

diferitelor părți ale plantei. 

 
Linii de investigație 

- Când recoltăm fiecare plantă în parte din grădina noastră? 

- Cât de mult durează să crească planta? 

- De ce uneori recoltăm toată planta și uneori recoltăm doar părți din ea? 

- Când recoltăm plantele, plantăm plante noi în spațiul lor? 

 

Concepte științifice 

Diferitele plante au cicluri de viață diferite; 

Diferitele plante au modele diferite de creștere; 

Anatomia plantelor, incluzând rădăcinile, frunzele, florile și fructele, variază foarte mult; 

Forma și funcția organelor plantelor sunt interconectate (organe de stocare, organe de 

producție). 

 
Competențe 

Abilități de observație; măsurarea recoltei; planificarea recoltării și ambalării legumelor; luarea 

deciziilor cu privire la ceea ce este gata de cules. 

 

Explorarea ideilor 

Explorați de ce alegem să mâncăm diferite părți ale plantelor. Explorați idei despre care parte a 

plantelor se mănâncă cel mai mult (consumăm în principal fructe și rădăcini? Sau nu?). 

 

 

 

 



NUMĂRUL ACORDULUI DE FINANȚARE — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

28 

 

PARTEA II - Recomandări practice și metodologice 
 

Ideile de bază pentru elaborarea acestui ghid sunt rezultatul experienței acumulate în 

echipă prin proiecte-pilot/activități dezvoltate la AEDCI cu cooperarea echipei de la NTNU. Aceste 

idei de bază au fost testate în mai multe școli din Europa, iar ghidul a fost perfecționat 

încorporând experiențele din practică. Din aceste experiențe colectate reiese un set de condiții 

practice și metodologice pe care le considerăm aplicabile tuturor și benefice pentru activitățile 

de învățare. 

 

Condiții generale 
 

Grupurile de copii nu trebuie să depășească 15 copii. 

Timpul alocat activităților nu trebuie să fie mai scurt de o oră. Durata ideală a unei sesiuni este 

de o oră și jumătate, pentru a acorda timp sosirii, așezării, finalizării activităților din grădină, 

desen, discuție și încheiere, într-o atmosferă relaxată, benefică pentru învățare. 

În mod ideal, doi învățători lucrează împreună cu copiii (cel puțin în faza pilot) pentru a asigura 

documentarea adecvată a sesiunii de învățare pentru dezvoltarea ulterioară (a se vedea 

secțiunea „Documentarea învățării și a conexiunilor” de mai jos). 

Sprijinul administrației școlare este esențial pentru a aloca timp și resurse proiectului, fapt care 

va asigura condiții de implementare. 

Dacă învățătorii care desfășoară activitatea cu copiii în grădină nu sunt învățătorii de la clasă / 

diriginții, implicarea coordonată a diriginților va potența învățarea și beneficiile generale pentru 

copii (vezi secțiunea „Documentarea învățării și conexiunilor” de mai jos). 

  

Condiții fizice 

 

În această secțiune, prezentăm elemente ale infrastructurii care pot facilita și extinde 

oportunitățile de explorare a conceptelor științifice și de învățare bazată pe investigație. Aceasta 

nu este o listă extinsă, dar rezultă din practica și pilotarea de pe parcursul acestui proiect. Este 

important de menționat că, în timp ce deschid noi posibilități, aceste elemente de infrastructură 

nu sunt determinante pentru succesul în practică. (consultați pagina 8 din „Ghidul pentru 

înființarea unei grădini de permacultură în școli” pentru mai multe detalii) 

Existența unor spații în apropierea grădinii în care copiii să stea împreună, să vorbească, să 

deseneze, să-și împărtășească observațiile și să interacționeze într-un mod relaxat și confortabil 

(mese de grădină, scaune, inclusiv instrumente și echipamente adecvate copiilor cu CES…). 

Aceste spații ar trebui să fie suficient de aproape de grădină, astfel încât copiii să se poată mișca 

înainte și înapoi între locuri, de exemplu, în timp ce fac observații și desenează. 
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Adăpostirea de condițiile meteorologice va îmbunătăți considerabil posibilitățile de a lucra în aer 

liber în timp ce desenați și investigați (umbră, protecție împotriva ploii etc.). 

Un spațiu încuiat, apropiat de grădină, cu racord la electricitate, pentru depozitarea 

echipamentelor pentru cercetare științifică și materiale (material de desen, stereomicroscoape 

etc.). 

Adăpostul pentru unelte și alte echipamente de grădină este, de asemenea, benefic, deoarece 

facilitează autonomia organizațională a copiilor. 

 

Sfaturi pentru succes – Planifică, dar pregătește-te să „renunți la plan” 

 

Păstrați obiectivele/activitățile pentru fiecare sesiune simple. 

Pregătiți cadrele pentru activitățile de zi (mărimea grupului, cine face ce etc.) astfel încât aceste 

preocupări să nu preia controlul și să distragă atenția de la ceea ce se întâmplă în jur. 

Într-un cadru extern, învățătorul este îngrijorat de siguranță, distragerea atenției și de factorii de 

control (care nu reprezintă o provocare în sălile de clasă). Încercați să vă mențineți mintea 

relaxată în acest sens și pregătiți-vă, cu gândul „ce se poate întâmpla cel mai rău?” 

Gândiți-vă la strategii pentru a limita riscurile, conflictele și lipsa de interes a copiilor. 

Țineți cont de strategii pentru a promova învățarea prin cooperare și interacțiunea între egali. 

Păstrați o atitudine de observator și formator, mai degrabă decât de lider. 

Fiți atent – păstrați-vă concentrarea asupra integralității experienței de învățare și a potențialului 

acesteia. 

- Planificați bine și - cel mai important – pregățiți-vă să renunțați la plan! 

 

 

Planificarea este importantă, deoarece formarea structurată în grădină s-a dovedit a 

aduce beneficii învățării. Cu toate acestea, experiența practică a arătat că activitățile deschise 

inițiate de copii pot fi oportunități la fel de bogate de învățare, dacă nu mai bogate. 

În proiectele inițiate de copii, elevii se implică în mod spontan și independent în 

cooperare, explorare, cercetare, planificare, proiectare, aplicarea cunoștințelor și rezolvarea de 

probleme. Așadar, ar trebui oferite oportunități pentru apariția unor astfel de proiecte (vezi 

CASETA 2. Proiectul barajului de apă). 

 



NUMĂRUL ACORDULUI DE FINANȚARE — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

30 

 

 

  

Caseta 2: Proiectul barajului de apă: 

“Vrem să colectăm apa de ploaie pentru a uda grădina” 
Claúdia Carolino, învățătoare care lucrează cu un grup de copii de școală primară din Sintra, Portugalia 

               

Acest proiect a apărut dintr-o activitate spontană a unui grup de elevi, spune învățătoarea: 

Am ajuns în grădină după o ploaie abundentă – iar câțiva elevi de clasa a IV-a au observat că apa a format un 

drum adiacent grădinii. Un grup de elevi, pe care îl voi numi grupul A, a fost încântat de ceea ce se întâmpla și a 

observat cum apa a croit drumul și cum s-au acumulat pietre într-un loc mai din vale. M-au chemat să vin să văd 

ce se întâmplă. Chiar acolo, un elev a avut ideea că ar fi un plan bun să construim un mic baraj care să recepționeze 

apa care se scurgea și să o folosească pentru irigare. Acest grup de elevi a început rapid să ia măsuri și mi s-a părut 

că nu e nevoie de mine acolo – așa că am plecat să fac o activitate de rutină cu elevi care nu păreau să manifeste 

prea mult interes pentru construcția barajului. 

După o jumătate de oră, elevii începuseră deja construcția barajului, discutau strategii pentru a continua și 

reevaluau construcția. 

La sfârșitul sesiunii am întrebat grupul cum intenționează să continue construcția în clasa următoare și de ce 

materiale au nevoie. Au discutat obiectivele și materialele necesare, conturând câteva strategii pentru a depăși 

principala dificultate: cum se poate săpa un sol atât de tare și compact. 

În sesiunea următoare, grupul A a continuat proiectul pe care l-au început și un alt grup, grupul B, entuziasmat 

de progresele colegilor lor, a demarat un proiect de irigare a spiralei plantelor aromatice cu ajutorul apei de ploaie. 

Grupul B a decis să folosească chirpici pentru a pune la punct o structură de irigare întocmită din sticle de plastic 

de 5 litri - iar în sesiunea următoare, întregul grup investigase deja proporțiile de apă și sol argilos necesare pentru 

a obține chirpici. Ideea și investigația au fost lucrate la clasă împreună cu dirigintele. 

În ambele grupuri, A și B, au fost unul sau doi elevi care au dat energie restului grupului. Cu toate acestea, a fost 

foarte interesant de observat că toți elevii din fiecare grup au dat idei, au discutat cele mai bune soluții, 

experimentând și reevaluând rapid și eficient cel mai bun mod de a merge mai departe - lucrând mereu în echipă, 

cu entuziasm și participarea creativă a tuturor. Au generat și testat idei și au prezentat automat soluții mai 

eficiente pentru fiecare dificultate întâlnită. 

Am fost uimită pentru că ei s-au consultat și mi-au explicat ideile, fără să le pun vreun moment la îndoială 

abilitățile, autonomia și coordonarea proiectului, care era doar al lor. Niciodată, în cei 30 de ani de învățământ, 

nu am observat un asemenea ritm de muncă, inițiativă, cooperare și entuziasm!!! 
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O secvență generală pentru o sesiune în grădină 

 

Tabel II - Un model general pentru o sesiune de două ore de „lucrat și învățat” în grădină. Această 

secvență poate fi utilizată cu modificări în funcție de obiectivele și timpul alocat activității.  

Cronologie Scopul Ce este de făcut? Timp necesar 

Sosirea Așezarea - 
Copiii sunt agitați pentru 
că există multe domenii 
de interes 

- Schimbați-vă încălțămintea și 
îmbrăcămintea într-una adecvată; 
- Oferiți timp liber de relaxare 
pentru alergat, mâncat sau 
conversație... 

15 min. 

Ce vom face azi? 
Planificarea 
sesiunii cu elevii 

Organizarea activităților 
zilei cu participarea 
elevilor și încorporarea 
sugestiilor acestora 

- Toată lumea se întâlnește – sunt 
propuse sarcini de rutină și sarcina 
zilei. 
- Acordați timp pentru 
împărtășirea ideilor, așteptărilor, 
dorințelor, întrebărilor, grijilor... 
- Repartizarea sarcinilor. 

15 min. 

Activități: ce 
obiectiv avem 
astăzi? 

Întreținere grădinii. 
Crearea oportunităților de 
învățare. 

- Formarea unor grupuri mici (2-4) 
- Sarcini de rutină (1) 
- Activitatea zilei (2) 
- Activități de desen (3) 
- Posibilități de interacțiune și 
sprijin de la egal la egal (4) 

15 min. (rutina) 
20 min. 
(activitatea) 
30 min. (desen) 

Ce am făcut 
astăzi? 
Reflecție și 
evaluare 

Participarea la evaluarea 
zilei 

- Discuție și reflecție (5). 
- Planuri pentru data viitoare. 
- Sarcini între sesiuni, dacă este 
cazul. 

15 min. 

Încheierea Încheierea sesiunii - Curățenia 
- Spălatul și schimbarea hainelor 
- Întoarcerea la clasă 

10 min. 

Activități:   

(1) Exemple de activități de rutină: Întreținerea îngrășământului; curățenia generală a grădinii de gunoaie; 

udare; repararea sistemului de apă; inspecția și întreținerea mulcirii... 

(2) Exemple de activități specifice: plantare, plivire, mulcire, sădire, recoltare. 

(3) Exemple de desen: înregistrarea observațiilor, documentarea proceselor, planificarea noilor activități, 

proiecte sau idei. Se poate extinde la documentarea senzațiilor și sentimentelor. (gândiți-vă la scopurile 

desenului: desen pentru percepție; desen pentru comunicare; desen pentru invenție; desen pentru acțiune) 

(4) modele de sprijin de la egal la egal (IO2) care să funcționeze ca inspirație și linii de direcție în acest sens 

(5) Discutarea și reflectarea – desenele pot fi folosite ca încurajări pentru a reflecta și rezolva probleme cu 

privire la subiectele de învățare și interacțiuni sociale și evenimente.  
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Planificarea cu ajutorul învățării bazate pe investigație 
 

Învățarea bazată pe anchetă poate fi implementată în cadrul grădinii în mai multe moduri 

(potrivit lui Turner et al., 2011): 

 Observația în timp (Exemple: dezvoltarea semințelor, creșterea plantelor, temperatura în 

grădina dvs.) 

Identificarea și clasificarea (Exemple: identificarea și clasificarea buruienilor, insectelor, 

păsărilor) 

Căutarea modelelor (Exemple: Căutați modele sistematice în grădina dvs.: ce tip de sol se 

potrivește cel mai bine pentru diferite plante, unele plante sau legume preferă locurile uscate 

sau umede, soarele sau umbra?) 

Cercetare (Exemple: studiați datele meteorologice istorice pentru grădina dvs., căutați 

recomandări pentru legume, fructe sau plante potrivite pentru topografia sau locația grădinii 

dvs.) 

Testare corectă (Exemple: mențineți cât mai mulți parametri de plante/legume constanți 

și modificați sistematic câte un parametru la un moment dat - pentru a explora, de exemplu, 

efectul cantității de apă asupra unei anumite plante care crește în același pat înălțat, primind 

aceeași cantitate de lumină și apă. Comparați creșterea aceleiași plante în țări diferite. 

 

Când proiectați sarcini științifice bazate pe investigație, este important să aveți în vedere 

modul în care veți proiecta ancheta. Cât de deschise sau închise ar trebui să fie sarcinile? Elevii 

vor urma doar o rețetă (câteva grade de libertate) sau ei înșiși proiectează majoritatea sarcinilor 

ca pe un proiect complet: formularea ipotezelor, elaborarea metodelor de eșantionare, 

colectarea datelor și discutarea rezultatelor legate de literatură sau de alte rezultate. Scopul 

predării optime a științelor bazate pe investigație este de a forma elevii în vederea gestionării 

mai multor grade de libertate pe măsură ce cresc și se formează, ajungând să fie capabili să 

gestioneze toate gradele de libertate într-un fel sau altul când părăsesc școala. 

 

Tabel I - Un model simplificat al gradelor de libertate în creștere în învățarea prin investigație (Knain & 

Kolstø, 2011) 

Grade de libertate Problemă Metodă Rezultate 

0 Dat de profesor Dat de profesor Dat de profesor 

1 Dat de profesor Dat de profesor Realizat de elev 

2 Dat de profesor Realizat de elev Realizat de elev 

3 Realizat de elev Realizat de elev Realizat de elev 
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Pentru mai multe citiri despre investigație și modele pentru grade de libertate, vezi Fradd, 
Lee, Sutman și Saxton (2001). 
 

Provocările care apar atunci când lucrăm cu învățarea bazată pe investigație (ÎBI) sunt 
bine descrise în literatură. În urma investigațiilor din proiectul PRIMAS sunt descrise trei grupe 
de obstacole care ar putea împiedica ÎBI: „probleme tehnice, probleme politice și probleme 
culturale” (Primas, 2013). Exemple ar fi factori, inclusiv pluralismul în contextul profesorului, 
rolurile și practica, precum și pluralismul în mediul din jurul profesorilor, inclusiv sistemul școlar, 
manualele, curriculumul, sistemul de evaluare/examen și rolurile părinților. Toți acești factori pot 
crea obstacole care împiedică ÎBI optim.  
 

Pe baza experienței și a literaturii noastre, se recomandă ca profesorii să implementeze 
și să planifice cu atenție un cadru de sprijin stabil în jurul activităților bazate pe investigație încă 
de la început (Knain și Kolstø, 2011; 2019; Bjønnes și Knain, 2018 și Bjønnes și Kolstø, 2015). 
Cadrul de sprijin poate fi redus treptat, pe măsură ce elevii devin mai formați și calificați în modul 
de lucru bazat pe știință. 
 

A avea un cadru clar este un lucru util la început. Pe de altă parte, este important ca 
studenții să aibă un anumit grad de libertate și autonomie, precum și posibilitatea de a face 
propriile alegeri, de a folosi abilitățile și cunoștințele individuale și de a se simți apropiați de 
proiectele lor (vezi Caseta 2). Cu toate acestea, cadrul trebuie format și combinat cu 
supravegherea învățătorului și rolul acestuia de mentor cu experiență, punând întrebări mai 
degrabă decât oferind răspunsuri finale. O modalitate de a face acest lucru este alternarea 
sistematică între libertate și un cadru stabil pe măsură ce se desfășoară proiectul. 
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Planificarea activităților de desen 
 

Activitățile de desen au mai mult succes dacă copiii au un loc în care să se așeze și să 

deseneze confortabil și în liniște. 

Desenul poate fi inițiat printr-o solicitare care reprezintă o provocare și oferă spațiu propriilor 

observații și obiective. 

Alocați timp pentru a discuta despre obiect/subiect înainte de a vă implica în procesul de desen 

– verbalizarea propriilor observații, obiective și dorințe ale copilului va aduce beneficii procesului. 

 

Unii copii vor avea nevoie de mai mult sprijin și încurajare în timpul desenului – învățătorul 

trebuie să fie atent pentru a putea forma toți elevii în timpul procesului și, eventual, să formeze 

sau să ofere șansa sau să ofere un exemplu de mentorat de la egal la egal, între elevi. 

Pentru a avea succes, activitățile de desen necesită timp și liniște atât pentru învățător, 

cât și pentru elevi. 

Modalitățile de desen sunt „diferite instrumente de învățare” 

 

În funcție de obiectivele activității de desen, vor fi adecvate diferite solicitări și diferite 

modalități de desen. Aici amintim câteva, în linii mari: 

Exerciții de desen de încălzire – aceste exerciții de desen nu vizează neapărat conținut științific. 

Sunt sarcini simple de desen care ar trebui să fie accesibile tuturor elevilor și concepute pentru a 

crea momente de concentrare și relaxare. Este un bun instrument de sprijinire a elevilor în 

tranziția de la mediul clasei la exterior, unde atât de mulți stimuli se află în concurență pentru 

atenția copiilor. Desenul de încălzire poate fi, de asemenea, folosit pentru a pregăti elevii pentru 

sarcini de desen mai incitante, cum ar fi observația și cooperarea. 

Desen de observație - sprijină copiii să încetinească ritmul de lucru, să observe cu atenție și să 

învețe cum să rețină ceea ce văd de fapt, mai degrabă decât cum percep ei lucrul respectiv. Prin 

observația detaliilor, copiii vor înțelege mai bine și vor fi provocați să pună întrebări mai departe. 

Desenul în serie – ajută la documentarea proceselor și sprijină înțelegerea de către copii a 

secvențelor de evenimente. Acest tip de desen este foarte util pentru a revizui procedurile 

învățate și pentru a împărtăși cunoștințe despre experiențele avute. Desenul în serie este, de 

asemenea, util pentru a sprijini învățarea și investigarea fenomenelor și conceptelor naturale 

care includ o componentă temporală (de exemplu, ciclurile de viață, germinația și creșterea, 

ofilirea, schimbările de vreme, printre altele).  

Desen pentru planificare – Sprijină gândirea și reflecția asupra modului în care lucrurile pot arăta, 

pot fi construite sau realizate. Acest tip de desen îi ajută pe copii să-și organizeze gândurile sub 
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formă de sarcini de rezolvare a problemelor și să-și comunice viziunea. Le permite copiilor să își 

facă ideile vizibile și facilitează discuțiile și negocierea pentru găsirea soluțiilor cele mai bune.   

Desen de imaginație – Valorifică creativitatea copiilor și creează conexiuni vizibile între amintirile 

și cunoștințele copiilor. De asemenea, sprijină copilul în generarea noilor conexiuni și idei, 

accesând cunoștințele intuitive. Desenul imaginativ poate oferi, de asemenea, o perspectivă 

asupra afectului și experiențelor copiilor.  

Desenul colaborativ - Acesta este un tip de desen în care copiii colaborează la creația desenului 

final. Procesul de desen colaborativ oferă ocazia negocierii semnificației și reprezentării, 

dezvoltând învățarea prin cooperare și oferind spațiu pentru sprijinul direct de la egal la egal 

(IO2). Atunci când este bine dirijată, este una dintre practicile mai incluzive de desen, promovând 

competențe de cooperare, perspectivă, proprietate comună și responsabilitate comună (a se 

vedea cazurile din anexele 1 și 2) Figura XIII 

 

 

Materiale pentru desen 
 

- Caiet de desen personal, aflat în posesia fiecărui copil: în mod ideal, format A4, cu copertă 

cartonată, legat normal (fără spirală), foaie velină, adecvată pentru desen (100- 130 g); 

- Format de hârtie mai mare pentru desene cooperative și alte proiecte; 

- O varietate de tipuri de hârtie (varietate de greutăți, texturi și culori); 

- Creioane din grafit cu diferite nivele de duritate (de la 2B la 8B); 

- Pasteluri moi; 
- Creioane cerate; 

 
- Cărbune; 

- Markere (de grosimi diferite); 

- Acuarele și pensule; 

- Gume de șters; 

- Acuarele de pictat cu degetul 
Notă: Această listă nu este în niciun caz exhaustivă, ci mai degrabă indicativă pentru alegerea materialelor 
care vor permite o mare parte a lucrărilor propuse; materialele pot fi adaptate în funcție de 
disponibilitatea materialelor în școală și de scopul desenelor. De exemplu, poate fi plăcut să folosiți 
materiale reciclate pentru a crea desene sau picturi murale (ziare vechi, reviste, material organic din 
grădină etc.) 
 

 

 

Documentarea învățării și conexiunilor – jurnalul învățătorului  
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În mod ideal, doi învățători vor lucra împreună cu copiii (cel puțin în faza pilot) pentru a 

asigura o documentare bogată a sesiunilor de învățare pentru dezvoltarea ulterioară. 

Documentația ar trebui să includă note de teren și o scurtă reflecție, inclusiv planuri pentru viitor, 

și este cel mai bine elaborată imediat după sesiune, înainte ca „agitația cotidiană” să preia 

controlul (vezi Caseta 3 pentru un exemplu). Dacă lucrați împreună, această reflecție se poate 

face într-o ședință de debriefing rapid imediat după sesiune, când toate ideile sunt proaspete. 

Documentația poate include și fotografii, desene, sau înregistrări audio și video ale activităților. 

În acest caz, trebuie obținută autorizația de la părinți, astfel încât materialul să poată fi utilizat în 

scopul proiectului. 

Dacă învățătorii care desfășoară munca cu copiii în grădină nu sunt diriginți, implicarea 

coordonată a diriginților va potența învățarea și beneficiile generale pentru copii. În exemplul 

oferit în Caseta 3., puteți citi notele învățătorului de la activitățile din grădină și modul în care 

aceasta transmis dirigintelui informațiile despre interesele elevilor și întrebările acestora din 

sesiunile de activități din grădină. Acest lucru a dus imediat la un plan de explorare ulterioară a 

conținutului științific, în sala de clasă. Acest lucru oferă posibilitatea învățării autentice (Donovan, 

Bransfrod & Pelegrino, 1999) și în sala de clasă. 

Jurnalul învățătorului este important pentru desfășurarea sesiunilor de învățare în 

grădină și, prin urmare, pentru îmbunătățirea procesului de învățare al elevului și creșterea 

potențialului grădinii ca arenă de învățare. Documentația reprezintă, de asemenea, un element 

extrem de important pentru comunicarea rezultatelor proiectului și pentru a crea impact în 

școală și în comunitatea mai largă. 
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ANEXA I: Explorarea științei în grădina de permacultură – 

exemple din practică 
 

Această secțiune este o compilație de exemple din practică, dezvoltate în diferitele școli 
care pilotează activitățile propuse în acest ghid. Aceste exemple sunt modificate la nivel minim și 
nu sunt standardizate sau reduse la planuri de lecție. Scopul este de a arăta modurile variate în 
care învățătorii s-au susținut în acest ghid, cum au lucrat cu copiii, cum și-au reflectat și 
documentat munca și o previzualizare a rezultatelor. Sperăm că această secțiune va fi de ajutor 
și va inspira alți învățători care vor începe să folosească acest ghid în practica lor. 
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Planificarea grădinii (UI 1)  
Școala Gimnazială Kelenvölgyi, clasa I (Budapesta, Ungaria) 

 

Jurnalul învățătorului 

Astăzi am început să planificăm patul înălțat cu copiii din clasa I. 

În primul rând, am învățat despre conceptul de paturi înălțate de grădină. Mulți dintre 
copii locuiesc într-o casă cu grădină, așa că unii și-au împărtășit deja experiențele cu colegii lor. 
Am considerat acest lucru foarte util, deoarece învățarea de la egal la egal este extrem de 
importantă în viața copiilor. 

Am planificat viitorul amplasament al plantelor. Am discutat despre activitățile necesare 
în viitor pentru pregătirea solului. Am hotărât, împreună cu elevii, că vom avea nevoie de mai 
multe instrumente. De asemenea, trebuie pregătiți pentru următoarea sesiune. 

Copiii au documentat totul în jurnalul de desene din grădină. De asemenea, am convenit 
cu grupa de elevi că vom desena tot ce se petrece și fiecare pas în parte, de la proiectare până la 
implementare. Modificările vor fi consemnate și sub formă de desen. 

În curtea școlii, copiii au început imediat să-și bage mâinile și degetele în pământ. Am 
văzut că desfășurarea activității în sine va fi preferata acestei grupe de vârstă, mai mult decât 
planificarea. Mi-am dat seama că trebuie să planific mai multe activități pentru următoarea 
sesiune. 

Copiilor le-a plăcut foarte mult procesul de planificare prin desen, au fost bucuroși să 
deseneze cum ne vom pregăti și vom organiza paturile înălțate. De asemenea, au desenat cu 
îndemânare instrumentele de care vom avea nevoie în timpul implementării. 

 

                 

În legătură cu planificarea, am mai discutat cu copiii posibilitatea creșterii puieților în 
perioada de primăvară timpurie. Am început și noi pregătirile pentru asta. În spiritul reciclării, 
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vom colecta ambalaje de iaurt, smântână și alte produse lactate, în care vom putea sădi semințele 
ulterior. 

 

Planificarea grădinii 

Cronologie Obiective Activități Durata 
Sosire, 
introducere 

Locul de desfășurare, clarificarea 
obiectivelor activității, numirea 
grădinii 
Tündérkert (Grădina zânelor). 
Conceptul de pat înălțat de grădină 

Asigurarea îmbrăcăminții potrivite 
pentru vreme 
„Încălzirea” prin joc. 

15 
minute 

Prezentarea 
paturilor 
înălțate 
Discutarea 
experiențelor 
anterioare 

Alegerea patului înălțat 
Cum putem folosi patul? Ce am 
putea produce/planta în el? 
Ascultarea și discutarea ideilor 
copiilor, planificarea în grup. 

Împărtășirea ideilor, ascultarea și 
discutarea experiențelor 
anterioare. Răspunsul la întrebări 
și împărțirea sarcinilor. 

15 
minute 
 

Prezentarea 
jurnalului, 
planificarea 
pregătirii și 
distribuirii 
patului 

Prezentarea modului de utilizare a 
caietului de desen, planificare prin 
desen în funcție de vârsta copiilor. 
Crearea oportunităților de 
învățare. 

Dezvoltarea activităților de rutină 
(stabilirea responsabililor, 
clarificarea sarcinilor acestora) 
Afânarea solului, discuții despre 
echipament, documentarea 
procesului de plantat prin desen. 
Pregătirea planului patului înălțat, 
pregătirea unui desen creativ. 

10 
minute 
 
20-25 
minute 

Reflecție și 
evaluare 

Evaluarea activității împreună cu 
elevii. 

Planificarea următoarei activități. 
Discutați despre desenele și 
planificările celorlalți. 

15 
minute 

Încheiere Încheierea activității Curățarea și spălarea, îmbrăcarea. 5-10 
minute 
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Pregătirea paturilor (UI 2)   
Școala Gimnazială Kelenvölgyi, clasa I (Budapesta, Ungaria) 

 

Jurnalul învățătorului 

Copiii așteptau cu nerăbdare să lucreze în grădină. Înainte de sesiune, ei au hotărât cu ce 
unealtă ar dori să lucreze fiecare. 
 

                                     

          

Am început munca în grădină prin cunoașterea uneltelor (cazma, sapă, greblă). Printre ei 
erau și copii mici care nu ținuseră încă unelte de grădină în mână. Am discutat ce instrument 
trebuie folosim pentru ce scop și cum pot fi folosite în siguranță (fără accidente). 

Mi-a făcut plăcere să observ că studenții s-au ajutat unii pe alții reciproc de mai multe ori 
în timpul lucrului din grădină și că au împărtășit experiențe unii cu alții. În timpul sesiunii, am 
conștientizat copiii cu privire la importanța afânării solului și să înlăturarea rădăcinilor buruienilor 
ce pot apărea. Structura solului a fost observată înainte și după afânare. Am mai discutat și în ce 
condiții poate ajunge apa mai eficient la rădăcinile plantelor. Micii mei elevi au putut, de 
asemenea, să-și rezume observațiile la sfârșitul sesiunii. 

S-a întâmplat de mai multe ori ca copiii să înceapă să sape gropi în timpul afânării solului. 
Le-am arătat cum pot nivela solul, astfel încât să poată pregăti mai eficient paturile pentru 
semințele plantelor. Cu toate acestea, acest lucru nu a mers întotdeauna bine. 
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Am pregătit și cutiile de plastic pentru semănat în clasă, pe care le-am strâns în ultimele 

câteva săptămâni. Copiii au umplut aceste cutii mici cu pământ. 

Le plăcea să documenteze sarcinile pe care le-au efectuat împreună în timpul desenului 
pe baza observațiilor și experiențelor lor. 
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Pregătirea patului înălțat 

Cronologie Scop Activități Timp 
Sosire, 
introducere 

Locul de desfășurare, clarificarea 
scopurilor activității, curtea școlii – 
sala de clasă 

Sosire, introducere 15 
minute 
 

 
Discutarea 
experiențelor 
anterioare 

Pregătirea pământului din patul de 
flori. 
Prezentarea uneltelor, cum să le 
utilizăm fără a ne accidenta. 
 
Ascultarea ideilor copiilor, discuții și 
planificare de grup 

Idei, ascultarea și discutarea 
experiențelor anterioare. 
Răspunsul la întrebările puse și 
împărțirea sarcinilor. 

15 
minute 
 

 
Pregătirea 
pământului 
patului 
 
Documentarea 
activităților prin 
desen 

Prezentarea tehnicilor de afânare a 
solului, moduri de implementare și 
practică. 
 
Pregătirea solului și documentarea 
procesului prin desen. Desen de 
observație, ca metodă 
implementată. 
 
Crearea oportunităților de 
învățare.  

Activități de rutină (pregătirea 
uneltelor, alocarea, sortarea, 
igienizarea acestora). 
Documentare detaliată a afânării 
solului, plivirii și utilizării 
instrumentelor; documentare 
prin desen. 
 
Pregătirea plantației de interior, 
pregătirea cutiilor de plastic, 
pământului și semințelor în sala 
de clasă. 

10 
minute 
 
 
 
 
 
 
20-25 
minute 

Reflecție și 
evaluare 

Evaluarea sesiunii împreună cu 
copiii. 

Planificarea următoarei sesiuni 
împreună cu copiii. Discutați 
despre desenele și planificările 
celorlalți. 

15 
minute 

Încheiere Încheierea activității Curățenia și spălarea, 
îmbrăcarea. 

5-10 
minute 
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Începerea unui nou compost (UI 3)  
Grupul Școlar Dom Carlos I, (Sintra, Portugal) 

 
 

   
 
      

Am început această activitate prin ridicarea deșeurilor alimentare compostabile de la 
cantina școlii. 

Deoarece cada de compost produs cu ajutorul râmelor era deja plină cu deșeuri de 
compost pe care le adusesem de acasă, am decis că vom începe compostarea la rece pe jos. În 
primul rând, a trebuit să decidem unde îl vom plasa. Un student a sugerat că cel mai bine ar fi să 
fie aproape de cadă și tot procesul de compostare ar fi în aceeași zonă. Am discutat dacă locul 
avea condițiile necesare pentru compostare și toată lumea a fost de acord că avea umbră și spațiu 
după caz. 

Am desenat un dreptunghi pe podea și le-am rugat elevilor să-l împartă în 3 părți egale. 
Deoarece nu aveam un centimetru, i-am întrebat cum vom rezolva această problemă. 
Una dintre eleve și-a amintit imediat că puteam afla câți pași are lungimea dreptunghiului și s-au 
numărat 12 pași. 

Le-am explicat că spre deosebire de compostul produs cu ajutorul râmelor, în această 
situație a trebuit să avem spațiul împărțit în 3 părți egale pentru a începe să folosim doar una 
dintre părți pentru deșeuri. 

Au discutat între ei cum aveau de gând să facă acest lucru și au convenit că este nevoie 
de o operație matematică. Unii copii și-au dat seama că trebuie să împartă totalul la 3, iar alții au 
avut mai multe dificultăți. Le-am sugerat să se așeze și să consemneze calculele necesare în 
jurnalul de teren. 

Elevii s-au ajutat reciproc să înțeleagă calculele și au găsit rezultatul. Cu acest rezultat, ei 
au măsurat în pași fiecare dintre cele 3 părți și au așezat bețișoare care împart fiecare parte. 
Au pornit compostorul la rece punând reziduuri de compost într-una din cele trei părți. I-am 
întrebat pe elevi de ce am avea nevoie de 3 părți și am putut discuta și înțelege de ce. 
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În acea zi am vorbit cu dirigintele pentru a continua calculele și a converti pașii în 
măsurarea centimetrilor. Cu aceste calcule matematice ei pot determina perimetrul și aria 
dreptunghiului, precum și a fiecăreia dintre cele trei părți. 
  
Cum am planificat? 
 

Am planificat alcătuirea unei grămezi de compost rece. Am verificat dacă există vreun 
spațiu unde as putea așeza un dreptunghi cu 1,30m/0,50m; care este la umbră și ușor accesibil.  
 
Cum am desfășurat activitatea? 
 
I-am informat pe elevi despre necesitatea de a forma un dreptunghi pentru a așeza grămada de 
compost. 
Am explicat de ce este necesar să împărțim dreptunghiul în 3 părți. 
Am discutat de ce este necesar să avem un loc umbrit și au aflat că cel mai bun loc ar fi lângă 
compostul produs cu ajutorul râmelor. 
A trebuit să rezolvăm problema cum de a împărți un dreptunghi în 3 părți egale și au decis să 
folosească pașii ca unitate de măsură. 
S-au făcut calcule pentru a găsi măsura corespunzătoare unei treimi din lungimea totală a 
dreptunghiului. 
Le-am sugerat elevilor să documenteze acest calcul și să deseneze compostorul pe care l-am 
început. 
 
Cum îmi sprijin activitatea? 
 
Am sprijinit planificarea și practica activității mele pe proiectul ghidului (cadru de cercetare 
științifică prin desen în grădinile de permacultură) (pagina 19) 
 Mai jos este rezumatul a temelor explorate cu această activitate și ce vom explora în viitorul 
apropiat în timp ce construim și întreținem compostul. 
 
Activități practice: Colectați deșeurile alimentare; Amestecați compostul săptămânal și 
reconstruiți straturile; Verificați nivelul de umiditate al compostului; Verificați viețuitoarele care 
apar în zonă: muștele și țânțarii indică multă umiditate; păduchii de lemn, gândacii-biluță și 
furnicile indică o umiditate insuficientă. 
Activități de desen: Desenați viermii găsiți în compost; trageți viermii în mișcare; Desenați ceea 
ce credeți că se întâmplă cu resturile alimentare din compost; Realizați și ghid de instrucțiuni 
pentru îngrijirea compostului (desen cooperativ). 
 Linii de investigație: - Ce se întâmplă cu resturile alimentare pe care le adăugăm în compost?–- 
Ce au nevoie râmele pentru a se dezvolta?–- Cum se mișcă râmele?–- De ce diferitele organisme 
indică niveluri diferite de umiditate în compost? 
Concepte științifice: - toate organismele au nevoie de umiditate, lumină, hrană și temperatură; - 
Mișcarea viețuitoarelor 
Competențe: Observație; testarea ipotezelor prin experimentare, argumentare, calcule 
matematice. 



NUMĂRUL ACORDULUI DE FINANȚARE — 2019-1-PT01-KA201-060821 —  

45 

 

Producerea compostului (UI 3) – reciclarea resturilor de acasă 
Scoala Gimnazială nr.28, București 

 

 Jurnalul profesorului 

 

Producerea de compost pentru îmbogățirea solului este una dintre activitățile inerente în 

permacultură. Compostarea este un proces care are ca scop transformarea materiei organice în material 

hrănitor. 

Elevii au colectat resturile organice din gospodăriile proprii și din livada școlii. Sub supravegherea 

profesorului de biologie (și a altor membri ai echipei de proiect), elevii au făcut compost produs cu ajutorul 

râmelor. 

Pentru producerea și îngrijirea compostului, am folosit Ghidul de întreținere a grădinii organice 

(IO5) care ne-a fost oferit în timpul sesiunilor de formare. 
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Semănarea (UI 4) – Pregătirea terenului pentru învățarea prin investigație 
Școala Generală Kelenvölgyi, clasa I (Budapesta, Ungaria) 

 

Partea 1. Semănarea  

Jurnalul învățătorului 

 

 

 

Am semănat semințele cu copiii astăzi. De asemenea, am plantat semințe în cutii pregătite 
în prealabil în patul grădinii și în sala de clasă. Le-am arătat copiilor cum să facă un șanț în care 
vor fi aruncate semințele. 

Toți au ajutat la semănarea semințelor. Au acoperit cu entuziasm semințele cu pământ. 
În unele locuri s-a pus mult pământ peste semințe. Le-am dat de înțeles faptul că planta se poate 
întoarce spre lumină mai încet în acest caz. 
 

Am marcat șanțurile în care am semănat semințe. Am semănat în patul nostru grâu, 
pătrunjel, sfeclă roșie și spanac maghiar și portughez. Aceleași semințe au fost semănate și în 
cutii așezate în clasă. Copiii au făcut găuri cu degetele în pământul pus în cutie și apoi au pus 
semințele în el. 

Semințele semănate atât în cutiile interioare, cât și în paturile exterioare au fost udate. 
Am convenit să observăm unde germinează plantele mai devreme. Am discutat despre condițiile 
de germinare. Cu toate acestea, au fost copii care au spus că plantele germinează mai devreme 
în aer liber, în ciuda faptului că aerul încă mai îngheață noaptea. 

Am căzut de acord cu copiii că vom compara, ulterior, ipotezele lor cu observațiile. Vom 
documenta toate acestea și sub formă de desen. 
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Ne-am făcut un program: când și cine udă semințele germinate. 

Planificarea lecției mele 
 

Semănatul răsadurilor 

Cronologie Scop Activitate Durată 
Sosire Locul de desfășurare, clarificarea 

scopului activității, Tündérkert 
(Grădina Zânelor), sala de clasă 

Îmbrăcarea în funcție de 
vreme, „încălzire” prin joc 

15 minute 

 
Discutarea 
experiențelor 
anterioare 

Cunoașteți semințele. 
Discutați despre condițiile de 
germinare (apă, temperatură) și 
vremea la începutul primăverii. 

 
Ascultarea ideilor copiilor, 
discutarea lor, planificarea 
împreună. 

Ascultarea și discutarea 
ideilor, experiențelor 
anterioare. 
Răspunsuri la întrebări, 
repartizarea sarcinilor. 

15 minute 
 

 
Semănat (în 
paturi – în cutii 
pregătite) 

 
Înregistrarea 
prin desen a 
activităților 

 
Alcătuirea șanțurilor, aruncarea 
semințelor, acoperirea. Marcarea 
liniilor de semănat. 

 
Puneți semințele în cutiile pregătite 
în clasă și marcarea acestora. 
 
Înregistrarea semănării prin 
utilizarea instrumentului de desen 
bazat pe observație. 
 
Crearea de posibilități de învățare. 

Activități de rutină 
(pregătirea uneltelor, 
distribuirea, organizarea, 
curățarea)  
 
Documentarea semănării prin 
desen. 

10 minute 
 
20-25 
minute 

Reflecție și 
evaluare 

Evaluarea activităților cu copiii. Planificarea următoarei 
sesiuni împreună cu copiii. 
Discutați despre desenele și 
planificările celorlalți. 

15 minute 

Încheiere Încheierea lecției Strângerea instrumentelor, 
spălarea, îmbrăcarea. 

5-10  
minute 

 
 

Partea I -  Urmărirea și îngrijirea răsadurilor – (10 – 24 martie) 

Jurnalul învățătorului 

Am monitorizat continuu dezvoltarea puieților încă din ziua semănatului. 
Am discutat despre aceste experiențe cu copiii la încheierea lecțiilor. După aceea, și-au 
documentat, sau mai degrabă, și-au desenat experiențele în jurnalele de desen. 
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Conform așteptărilor majorității elevilor, semințele semănate în grădina din aer liber nu 

au germinat încă. Semințele plantate în clasă au germinat și sunt acum plante mici. Primele două 
săptămâni au fost foarte spectaculoase, schimbarea fiind vizibilă aproape la fiecare 2-3 ore. Acest 
lucru a captat și a stârnit interesul copiilor într-un mod extraordinar. 
 

Din păcate, unele semințe nu au germinat, așa că vom încerca din nou sădirea mai târziu. 
Printre ele se aflau și puieți, care au pierit în weekend. Probabil că au primit prea multă apă. Am 
vorbit și cu copiii despre asta. De asemenea, s-a constatat că nu trebuie să exagerăm cu îngrijirea 
lor. 
 

Cred că documentarea sub formă de desen este o metodă bună, deoarece pe lângă 
oportunitatea de a dezvolta mai multe competențe în acest proiect, desenul este într-adevăr 
adecvat grupei de vârstă cuprinse între 6-7 ani. 
  

În orice caz, vom continua să observăm și să îngrijim plantelor în următoarele săptămâni 
și luni. 
 
 
 
 
 
Partea 2 – Urmărirea și îngrijirea răsadurilor 
 

Cronologie Scop Activitate Durată 

Sosire Locul de desfășurare, 
clarificarea scopului activității, 
Tündérkert (Grădina Zânelor), 
sala de clasă 

Îmbrăcarea în funcție de 
vreme, „încălzire” prin joc 

15 
minute 

Discutarea 
experiențelor 
anterioare 

Discutați despre condițiile de 
germinare (apă, temperatură) și 
vremea la începutul primăverii. 
 

Ascultarea și discutarea 
ideilor, experiențelor din 
etapa semănatului. 

15 
minute 
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Ascultarea ideilor copiilor, 
discutarea lor, planificarea 
împreună. 

Răspunsuri la întrebări, 
repartizarea sarcinilor legate 
de îngrijirea plantelor. 

 
Îngrijirea 
plantelor, 
observarea 
schimbărilor 
 
Înregistrarea 
activităților prin 
desen 

 
Înregistrarea plantelor care 
cresc prin desen, în principal 
prin utilizarea instrumentului de 
desen bazat pe observație 
 
Crearea de posibilități de 
învățare. 

Activități de rutină 
(pregătirea instrumentelor, 
distribuirea, organizarea, 
aranjarea...) 
Documentarea plantelor în 
creștere prin desen. 
Compararea experiențelor – 
semănat în paturile grădinii 
și în cutiile din sala de clasă. 

10 
minute 
 
20-25 
minute 

Reflecție și 
evaluare 

Evaluarea activităților împreună 
cu copiii. 

Planificarea următoarei ocazii. 
Vizualizarea și discutarea 
desenului celorlalți. 

15 
minute 

Încheiere Încheierea lecției Strângerea instrumentelor, 
spălarea, îmbrăcarea. 

5-10 
minute 
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Semănarea și îngrijirea puieților (UI 4)  
(Școala Gimnazială nr.28, București) 

 

Jurnalul învățătorului 
 

Elevii (9-10 ani) au plantat niște semințe cu ajutorul învățătoarei, iar ceilalți studenți (cu vârste 

cuprinse între 12-14 ani) au fost rugați să planteze ei înșiși niște semințe acasă (din cauza restricțiilor 

Covid-19). 

Elevii au semănat semințele unor legume în recipiente reciclabile, au observat etapele germinării, 

au oferit factorii de mediu necesari germinării, creșterii și dezvoltării plantelor (temperatură, umiditate, 

lumină) și au făcut fotografii. 

Derularea experimentului de germinare a semințelor de fasole în recipiente transparente a permis 

urmărirea formării organelor vegetative: rădăcină, tulpină, frunze (în faza de plantule). Aceste observații 

au fost explorate și prin desenarea altor specii (desenul de imaginație).  
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Plantarea (UI 5) – procesul de planificare al plantării 
Școala Gimnazială Kelenvölgyi, clasa I (Budapesta, Ungaria) 

 
Jurnalul învățătorului 

                                       

    

 
În sesiunea de astăzi, am planificat cum să plantăm plantele în paturile înălțate. Am 

discutat cu copiii ce plante vom semăna și cum să le așezăm. 

S-a vorbit și despre când ar fi adecvat să pregătim pământul pentru plantare. Am convenit 
că îl vom pregăti pentru următoarea sesiune. 

După cum am planificat în sesiunea anterioară (noiembrie), am continuat să colectăm 
cutiile de plastic necesare pentru plantarea în interior. Am discutat din nou importanța reciclării 
și reutilizării plasticului. 

În timpul amenajării patului înălțat, copiii și-au desenat cu entuziasm plantele ce urmează 
a fi semănate. 

 

Data viitoare, trebuie să iau semințele, ca să putem studia descrierile plantelor și să 
învățăm procesul - când semănăm și cum vom avea grijă de răsaduri. 

Am observat că elevii au început deja să lucreze la plante. I-am convins că pașii nu pot fi 
săriți, pentru că dacă nu pregătim solul în mod corespunzător, plantele noastre nu se vor putea 
dezvolta corespunzător. 
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Planificarea curții – planificarea plantării 

 

Cronologie Scop Activități Timp 
Sosire, 
introducere 

Locul de desfășurare, 
clarificarea obiectivelor 
activității, denumirea 
grădinii 

Sosire, introducere 15 minute 

 
Discutarea 
experiențelor 
anterioare 

Planificarea plantelor 
care urmează să fie 
plantate în patul înălțat. 
 
Ascultarea ideilor 
copiilor, discuții de 
grup, planificarea la 
comun. 

Idei, ascultarea și discutarea 
experiențelor anterioare. 
Răspunsul la întrebările ridicate și 
împărțirea sarcinilor. 

15 minute 
 

Planificare prin 
desen 
Planificarea 
pregătirii și 
distribuirii 
patului 

Folosirea unui jurnal de 
desen este o metodă 
adecvată vârstei pentru 
a planifica împreună cu 
copiii. 
Crearea oportunităților 
de învățare. 

Activități de rutină (pregătirea 
uneltelor, alocarea, sortarea, 
curățenia). 
Documentație detaliată despre 
afânarea solului, plivitul, discuții 
despre instrumentele și 
planificarea și desenatul acestui 
proces. 
Realizarea unui desen al patului. 
Planificarea utilizării sticlelor 
reciclate pentru plantare. 

10 minute 
 
 
20-25 minute 

Reflecție și 
evaluare 

Evaluarea sesiunii 
împreună cu copiii. 

Planificarea în grup a următoarei 
lecții. 
Discutați despre desenele și 
planurile celorlalți. 

15 minute 

Încheiere Încheierea activității Curățenia, spălarea, îmbrăcarea. 5-10 minute 
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Planificarea grădinii în școala noastră (UI 1) – măsurarea și planificarea 

asociațiilor 
Școala Gimnazială nr. 28 (București) 

 

Jurnalul învățătorului 

 

Misiunea copiilor este să cunoască și să se familiarizeze cu zona grădinii, să facă măsurători și să deseneze 

pe hârtie un contur al grădinii. 

  

Elevii desenează harta patului (șanțuri înălțate) în funcție de compatibilitatea dintre plante, pH-ul solului. 

Mai mult, au avut în vedere distanța dintre plante, protecția plantelor și polenizatori. Unii elevi au desenat 

planul grădinii folosind creioane colorate; alţii l-au realizat folosind calculatorul. Majoritatea elevilor au 

realizat planurile grădinii în conformitate cu cerințele enumerate mai sus. 
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Plantând fasolea verde (UI 5) – elemente de implicare 
Grupul Școlar Dom Carlos I (Sintra, Portugalia) 

 

 

 
 

Am o grupă de clasa a V-a cu 6 fete și 3 băieți, unde majoritatea elevilor au cerințe 
educaționale speciale (CES). 

După ce au sosit, am vorbit despre sarcinile propuse pentru a fi îndeplinite în ziua 
respectivă, plivitul și plantarea fasolei verzi și a sfeclei. Fetele au fost entuziasmate, dar băieții nu 
au participat la conversație, menținând o atitudine detașată de conversația pe care o purtam. 

Uneltele pentru a începe lucrul au fost distribuite ambelor grupe și am indicat paturile 
unde ar trebui sa planteze. Fetele și-au început imediat sarcina, deși au dat dovadă de un anumit 
nivel de dezorganizare. Băieții au dispărut și chiar dacă i-am chemat înapoi, nu au venit. M-am 
hotărât să încep să lucrez eu, așteptându-mă să mă imite. Cu toate acestea, această tehnică nu a 
funcționat pentru că băieții m-au ignorat și au dispărut din nou. 

M-am dus să văd unde plecaseră și am constatat că nu erau nici împreună și nici nu făceau 
nimic. L-am întrebat pe unul dintre ei unde a mers și ce a vrut să facă, dar nu mi-a răspuns. Ceilalți 
doi băieți rătăceau și ei fără să pară a avea vreun scop. 

I-am chemat înapoi și intuitiv mi-am dat seama că trebuie să le dau sarcini foarte scurte. 
De îndată ce au cules niște buruieni, am spus că putem începe să plantăm fasolea verde. Aceste 
plante mici sunt foarte frumoase, iar acest lucru părea să îi influențeze. Am reflectat asupra 
distanțelor corespunzătoare între fiecare plantă și, în scurt timp, au fost plantate cele 6 plante. 

Ceea ce mi-a atras atenția a fost că acești băieți aveau o privire atât de detașată și 
împrăștiată... fără prezență. 

Între timp, fetele au terminat de plantat 12 plante de fasole verde. După ce s-au spălat pe 
mâini, s-au așezat la masă să deseneze. 

În timpul conversației individuale despre desenele fiecăruia am fost foarte surprins când 
am văzut desenul unuia dintre băieți. 
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Designul a fost meticulos și precis, iar desenul fusese făcut cu implicare. Am fost 
surprinsă pentru că acest lucru contrasta profund cu comportamentul pe care îl manifestase 
mai devreme, de atitudinea dezinteresată și lipsa de entuziasm. 

 

 
  
 
Cum am coordonat activitatea? 
 

Înainte de a planta fasolea verde, am informat elevii despre nevoile de lumină și umiditate 
ale acestei plante fiind foarte asemănătoare cu cele ale căpșunilor, în asociație în acest pat 
înălțat. 

Am discutat, de asemenea, cât de repede crește fasolea verde și căpșunile, și dacă 
creșterea fasolei verzi ar afecta nevoia de lumină și spațiu a căpșunilor. 
Am ajuns la concluzia că viteza de creștere și înălțimea atinsă de fasolea verde nu ar dăuna 
căpșunilor. 

Le-am sugerat elevilor să înregistreze activitatea prin desen. Unii au desenat plantele, iar 
alții au desenat harta patului înălțat, reprezentând plantele sădite. 

Pe durata procesului de desen, am pus întrebări mărunte despre documentațiile pe care 
le-au făcut cu privire la spațiul rămas între plante, adâncimea la care au fost plantate, forma, 
mărimea, nervurile, culoarea etc., în funcție de situația fiecărui desen. 
 
Cum am planificat? 
 

Am planificat să sădesc 6 plante de fasole verde într-un pat de plantare unde erau deja 
sădite 12 plante de căpșuni. 

Am verificat în ghidul de permacultură: - fasolea verde și căpșunile sunt plante însoțitoare 
și ambele pot fi în asociație în același pat de plantare; - fasolea verde și căpșunile au aceeași 
nevoie de soare și apă; - căpșunile ating, de obicei, 10 până la 30 cm înălțime, iar fasolea verde 2 
sau 2,5 m înălțime; distanța dintre plantele de căpșuni poate fi de 20 până la 35 cm și fasolea 
verde de 60 până la 70 cm. 
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M-am sprijinit pentru planificarea și practica activității mele prin „Ghid pentru 

dezvoltarea conceptelor științifice în grădina de permacultură prin desen” (pagina 20), folosind 
elementele explicate în unitatea de investigație despre plantare. Vă prezint mai jos un rezumat 
al concretizării plantării, explorate prin această activitate. 

 
Activități practice:  - Calcularea distanței adecvate dintre plante în funcție de nevoile plantelor 
de soare și apă și în funcție de creșterea plantelor; - Planificarea si plantarea dupa principii de 
consociere; 

Activități de desen:  Desenați harta patului reprezentând plantele plantate, reprezentând 
spațiul dintre plante. Desenați planta 
 
Linii de investigație: Plantele au nevoie de lumină, apă, nutrienți și spațiu: - Cât de repede cresc 
plantele: cresc toate plantele cu aceeași viteză? 
 
Concepte științifice: - Creșterea plantelor - Anatomia plantelor 
 
Competențe: observație; măsurarea distanțelor și a zonelor; estimare și predicție pe baza 
informațiilor; planificare; luarea deciziilor; 
 
Explorarea ideilor: Explorați modalități de măsurare a creșterii plantelor și evaluați cele mai 
bune modalități de a face acest lucru (creșterea rădăcinilor, creșterea frunzelor, creșterea 
tulpinii...). 
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Plantarea în aer liber (UI 5)  
Școala Gimnazială nr. 28 (București) 

  

Jurnalul învățătorului 

 

În aprilie am plantat bulbi de ceapă și usturoi, tuberculi de cartofi, semințele unor legume 

(morcovi, mazăre, ridichi, sfeclă roșie, spanac baby, dovleac, floarea soarelui, fasole). Am luat în 

considerare și compatibilitatea plantelor. 

Elevii au fost încântați să vadă cum arată semințele. Plantarea a fost făcută mai târziu din cauza 

condițiilor meteorologice nefericite. Paturile erau acoperite cu mulci (făcute din paie). 

În luna mai, am plantat și răsadurile elevilor (ardei, castraveți, roșii, căpșuni) și câteva ierburi 

(precum cimbru, leuștean, pătrunjel, țelină și mentă). De asemenea, am plantat plante polenizatoare: 

tagete, petunii, salvie de grădină, verbena. 

 
 

Plantarea răsadurilor în paturile înălțate conform principiilor permaculturii necesită 

planificare și reflecție asupra speciilor de plante și unde respectivele specii de plante ar trebui 

puse în pat în funcție de nevoile și consociațiile plantelor.  
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Recolta (UI 8) – Festivalul Legumelor 
Scoala Gimnazială nr. 28 (București) 

 

Jurnalul învățătorului 

 

Proiectul de înființare a unei grădini de legume care respectă principiile permaculturii are un 

impact pozitiv asupra multor studenți, care doresc cu nerăbdare să participe la activități. 

De asemenea, unii părinți și-au anunțat participarea, rolul lor fiind achiziționarea de materiale 

(semințe, instrumente de analiză a pH-ului solului, umiditatea, temperatura solului) precum și în 

desfășurarea activităților cu elevii (diseminare de informații, realizarea de chestionare, discuții la masă 

rotundă)., etc.).  
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Recolta (UI 8) – Învățarea despre rădăcini și fructe și tulpini 
Grupul Școlar Alfornelos (Portugalia) 
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Recoltarea morcovilor (UI 8) – Desen în cooperare 
Grupul Școlar Dom Carlos I (Sintra, Portugalia) 

 
Jurnalul învățătorului 

 
Astăzi am cules morcovii și elevii și-au făcut documentația într-un desen în cooperare. 

 
„Fiecare are părerea lui despre morcovi” 
„A fost foarte interesant să văd diferite forme de morcovi” 
„Desenele au fost îmbunătățite prin participarea noastră, a tuturor” 
„Mi-a plăcut cum arată desenul după ce desenăm cu toții. Este ca o surpriză” 
 

(impresiile exprimate într-o conversație după activitate). 
 

 

 
I-am împărțit pe elevi în două grupe și în fiecare grupă erau câte doi elevi cu Cerințe 

Educaționale Speciale (CES). 
Elevii au desenat morcovi timp de 2 minute și apoi și-au schimbat locurile, trecând la 

următorul desen până au ajuns la locul inițial al fiecăruia. Când fiecare elev a revenit pe locul care 
a considerat că a ajuns înapoi la „desenul lor”, majoritatea au acceptat modificările făcute de 
fiecare coleg, însă unii au avut dificultăți în a face față schimbărilor făcute de elevii CES. Elevii CES 
care au participat au avut o bună observației a modificărilor, dar diferențele dintre ei erau vizibile.  

Până la urmă am putut să vorbim și să integrăm o viziune mai deschisă despre 
documentația făcută împreună de întreg grupul. Fiecare desen este de fapt o lucrare și o expresie 
a morcovilor care integrează viziunea întregului grup. 

L-am întrebat pe fiecare elev cum s-a simțit în legătură cu această provocare și celor mai 
mulți dintre ei le-a plăcut și s-au distrat (a se vedea impresiile de mai sus).„ 

Unii au exprimat că nu le-a plăcut experiența pentru că au simțit că desenul lor a fost 
stricat de ceilalți. Ei ar fi dorit să-și facă propriul desen. 
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Am decis că săptămâna viitoare voi propune o experiență diferită în încercarea de a 

atenua conflictele apărute de data aceasta și de a promova învățarea prin cooperare: 1) observați 

și împărtășiți observațiile unul altuia lucrând în perechi; 2) faceți un desen individual al 

morcovului; 3) discutați despre rezultat referitor la particularitățile desenului colegului de lângă 

voi; 4) faceți un desen în cooperare a aceluiași morcov. 
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ANEXA II.  Yard4All  - momente care ne-au inspirat 
  

 

Salata – învățarea și cooperarea prin desen  
Grupul Școlar Alfornelos (Portugalia) 

  

În această activitate, copiii au observat legumele și au desenat salata, adăugând pe rând 
câteva detalii în plus. Mai întâi au desenat niște linii și după aceea, au început să îmbogățească 
desenul în ceea ce privește umbrele. Pentru această activitate, copiii au folosit niște creioane 
speciale cu nuanțe diferite. 

Această tehnică de desen se bazează pe observație și promovează cooperarea și 
creativitatea, deoarece se realizează în mai mulți pași, fiindcă participanții contribuie cu 
percepțiile lor proprii asupra a ceea ce văd și observă. 
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Această lucrare a fost realizată la clasa I, de la EB1 Santos Matos. Copiii au între 6 - 7 ani. A fost 
un experiment de desen cooperativ cu copii mici. 
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Poezie scrisă de un elev al clasei a VIII-a B 
Școala Gimnazială nr.28 (București) 

 

 
Grădina de legume 

Rânduri, rânduri se ridicau toate în linie 

Ca niște pioni aliniați! 

Răsaduri mici 

La fel ca frații, 

Stau în curți, 

Jucându-se cărți.  

  

Și soarele de primăvară strălucește puternic 

Le mângâie, aducându-le lumină 

Și clorofilă – până la prânz 

Toate vor fi hrănite, foarte curând. 

  

Salata verde o văd deja? 

Este Lactuca sativa, pe deplin crescută și gata? 

Lângă Pisum sativum mai stă în picioare? 

Doar o neînțelegere oarecare. 

Ai ghicit cum 

Am ințeles acum? 

Ha, sunt în largul meu! 

Știu că aceasta este doar mazăre! 

  

Uite! În brazdă 

Uite, cum se face gazdă 

Arpagicul plin de amărăciune 

Mâine nu vom avea altul 

Pentru că toate vor trece, în curând - mâine! 

Arpagicul a devenit ceapă 

Și uite cum prosperă toți 

Puietul mic, încolţeşte! 

Păstăi mari, dar umede - nimeni nu se îndoiește. 

  

Dar încă nu înțeleg de ce se numește – hrean (n.t. horseradish – ridiche de cal) 

Făcând o familie cu ridichea. 

Cu toate acestea, nu există nici un cal, doar un nume. 

Dar capetele lor sunt toate la fel. 

Capul nu e mare și rotund, 

Dar se află în pământ! 

Acolo au răsărit și câteva cuiburi, poate noi 

Legături abundente de măcriș, poate câteva 

Și al răbdării doc 

A crescut pe bloc 

Sănătos și pe furiș 
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Și în curte, ce să spun, ah, doar un cuvânt sau două. 

Toate pentru tine. 

Trofeul a mers la garduri vii 

Arătând elegant, 

și ponosite dar șic 

Înghițind legume de mult timp! 

 

 
 

"Regele legumelor", lucrare realizată de un elev din clasa a V-a C 
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