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EDUCAȚIE ȘI COMUNITĂȚI SUSTENABILE 

 

Bună!  

Eu sunt fermierul TAMI, prietenul 

copiilor și consilierul adulților. 

 

  În cele ce urmează te invit să sprijini un proiect 

conceput cu specialiștii Universității de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București, 

proiect menit să trezească interesul copiilor din școlile noastre pentru cultura 

plantelor prin tehnologii inovative.  

 

Sera din curtea școlii 

       Prin amplasarea unei 

sere interesante într-o zonă 

vizibilă din curtea școlii și prin 

folosirea unor metode de lucru 

interactive se poate crea o 

atmosferă atractivă în jurul 

acestui subiect. De asemenea se 

poate asigura implicarea unui 

număr mare de copii din 

cadrul școlii și implicit 

acumularea unor cunoștințe și 

deprinderi utile . Nu în ultimul 

rând,  copiii implicați își pot descoperi din timp aptitudini de care vor ține 



 

 

 

 

Cont BCR: RO48RNCB0055007066790001                                                                       www.sostarafagarasului.ro 

 

seama în orientarea profesională de mai târziu. Sera DIDACTICA se 

amplasează într-o zonă vizibilă pe traseul de acces în școală. În acest fel atât 

elevii implicați în experiment cât și ceilalți vor fi în fiecare zi conectați la 

această activitate. 

     În funcție de locul de amplasare, de numărul de elevi implicați și de 

condițiile din fiecare școală, se pot utiliza diverse tipuri de culturi în sera 

DIDACTICĂ. Modul de abordare depinde foarte mult de factorii locali și de 

dorințele utilizatorilor.  

 

Ce ne propunem? 
       Realizarea unui prototip de seră DIDACTICĂ independentă energetic 

care să joace rolul de proiect pilot și care să cuprindă cât mai multe idei 

inovative, de la modul de  menținere a temperaturii și umidității în interior, 

la tipurile de culturi ce pot fi alese de utilizatori.  

       Prototipul va face parte din ”Centrul demonstrativ de tehnologii 

inovative pentru copii și tineret – ESCC” și va sta la dispoziția 

vizitatorilor pentru documentare și instruire.   

 

Ce dorim să  realizăm prin prototip și proiect? 
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- Un sistem energetic independent cu energie solară și geotermală 

- Sisteme pentru culturi verticale în PET-uri reciclabile (aprox. 300 PET) 

  

 
 

- Un sistem de permacultură în cutii de lemn  

 

- Un sistem de culturi pe film nutritiv (aquaponice/hidroponice) 
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- Un sistem de culturi pe substrat mineral 

 

- Sisteme inteligente de monitorizare și control a temperaturii și 

umidității 

- Sisteme video de urmărire a evoluției plantelor pentru uz didactic 

- Conceperea unor ghiduri horticole pe tipurile de culturi utilizabile în sera 

DIDACTICĂ 
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- Conceperea unor ghiduri de reciclare a materialelor (PET-uri, bidoane 

etc.), folositoare  în exploatarea serei  

- Conceperea unor ghiduri pentru compostarea resturilor biologice și 

utilizarea compostului în cultivarea plantelor din sera DIDACTICĂ 

- Promovarea conceptului și sistemelor enumerate în cât mai multe școli, 

pentru a fi cunoscute și utilizate și în alte ipostaze inclusiv la domiciliu 

 

Cum poți susține proiectul? 

 

- Devenind partener al proiectului cu implicare 

directă în realizarea prototipului, a sistemelor, a 

ghidurilor descrise sau partener media 

- Devenind sponsor al conceptului Educație și 

comunități sustenabile (www.sostarafagarasului.ro ) 

            

                    Vă mulțumesc pentru că ați avut 

 răbdarea de a citi tot materialul.  

 

 

 

Acum merg cu copiii să ne jucăm puțin. 

       Zi frumoasă! 

                TAMI 

http://www.sostarafagarasului.ro/

