
 

  

Ţara Plăntăcioşilor  

 

Primvăra anului 2019 a adus un nou proiect în curtea Şcolii 

Gimnaziale „Grigore Moisil”. Este vorba despre Ţara Plăntăcioşilor, 

proiect realizat cu sprijinul Institutului de Cercetare în Permacultură 

din România, în cadrul programului de finanţare „Creştem 

Grădinescu”, sponsorizat de Kaufland, România. 

Prin intermediul acestui proiect dorim să promovăm principiile 

permaculturii: grija faţă de Pământ, grija faţă de Oameni şi 

împărţirea echitabilă a surplusului.  

Deoarece viitorul planetei noastre depinde de o schimbare a 

conştiinţei, în care oamenii şi resursele naturale nu mai sunt exploatate fără a se lua în 

considerare impactul pe termen lung, sprijinirea celor mici, ca încă din copilărie să dezvolte o 

relaţie de sensibilitate, compasiune şi cooperare între noi şi lumea natural, este un pas crucial în 

generarea acestei noi conştiinţe. 

Grupul ţintă e format din 150 de elevi, din cinci clase: o clasă I, o clasă a II-a, o clasă a III-a, o 

clasă a IV-a şi o clasă a VI-a.   

Grădina va îndeplini următoarele funcţii: cultivare legume şi plante aromatice, cultivare seminţe 

şi răsaduri, cultivare plante decorative, cultivare arbuşti cu fructe comestibile, adăpost pentru insecte 

(hotel pentru insecte), managementul deşeurilor, zona de studiu şi cercetare, zonă de recreere, zonă 

pentru evenimente. 

 Implicarea copiilor în activităţi experimentale, în contact direct cu natura, face învățarea practică 

şi vie, captivantă, motivantă şi fascinantă.   

În urma participării în cadrul acestui proiect 

elevii vor gestiona mai atent resursele de hrană, vor 

acorda atenţie managementului deşeurilor, vor 

cunoaşte speciile de plante crescute în grădină, îşi 

vor dezvolta aptitudinea de a observa, vor fi capabili 

să recunoască ce calitate au produsele pe care le 

cumpără şi le consumă, îşi vor dezvolta simţurile 



 

  

legate de alimente, în special gustul şi mirosul, crescând şi diversificându-se numărul fructelor şi 

legumelor pe care le vor consuma, îşi vor dezvolta aptitudinile sociale precum comunicarea, abilitatea 

de a lucra în echipă, simţul comunităţii aprecierea celorlalţi şi a opiniilor acestora, deschiderea, 

curiozitatea, gândirea critică, răbdarea şi flexibilitatea. 

 

Autor articol, prof. înv. primar Nica Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


