SERĂ DIDACTICĂ

DOMENIU: Educație pentru angajabilitate
LOCALITATE: ÎNTORSURA BUZĂULUI
DURATA IMPLEMENTĂRII: 12 luni
INIȚIATOR: Lavinia Boian
În calitate de Șef Birou Programe Proiecte, Strategii, Investiții al Primăriei Orașului Întorsura Buzăului,
rolul meu în acest proiect este de a realiza documentarea și de a urmării implementarea sa. Aparatul
de specialitate al Primărie Întorsura Buzăului, îți manifestă disponibilitatea de a activa în toate fazele
de realizare și implementare a prezentului proiect.

DESPRE PROIECT
UAT Întorsura Buzăului, reprezentată la cel mai înalt nivel de primarul localității, asumând principiile
dezvoltării durabile și nevoia de educație pe bază de competențe, dorește implementarea prezentului
proiect care presupune înființarea unei sere cu scop didactic, care să ofere învățământului tehnologic
și profesional baza materială esențială pentru o pregătire reală și de calitate.
Având în vedere spațiul deja amenajat în imediata vecinătate a unității de învățământ în acest scop,
sprijinul financiar în vederea achiziționării și instalării unei sere moderne, este esențial pentru
realizarea prezentului proiect, ca prim pas în dezvoltarea unei baze materiale suficiente și
corespunzător dotată.
Pe viitor se dorește achiziționarea și a altor spații de producție agricolă (sere, incubatoare), care vor
întregii baza materială existentă. Cadrul economic al regiunii este influențat de existența unor
probleme socio-economice majore datorate, declinului unor sectoare industriale reprezentative și
tradiționale (industrie constructoare de mașini și prelucrarea lemnului), care nu mai oferă locuri de
muncă nici la 10 % din oferta inițială, populația fiind nevoită în momentul de față să supraviețuiască
economic prin practicarea unei agriculturi de subzistență, tradițională în abordarea culturilor și a
tehnologiilor.
Având în vedere orientarea pe care ne-o dorim înspre turism și agricultură sustenabilă, orice
experiență tehnologică privind cultivarea plantelor în mediu controlat este nu numai utilă și benefică
ci chiar esențială pentru viitor.

SUSTENABILITATE
Sera didactică este primul pas în realizarea unei dotări mai largi și adecvate a învățământului
tehnologic și profesional. După acest prim pas în funcție de realizări și finanțări disponibile se dorește
trecerea de o suprafață mică de 300-500 mp, la suprafețe mai mari de până la 3000 mp.

CAUZĂ
Prin acest proiect dorim să realizăm asigurarea unei baze materiale adecvate pentru învățământul
tehnologic și profesional, pe ramura agricultură, care să ofere tinerilor și nu numai, oportunitatea unei
pregătiri reale, specifice și de calitate, astfel încât la absolvire să poată asuma și dezvolta propriile
afaceri în spiritul dezvoltării sustenabile și respectului pentru mediu și viață.
În acest moment deja este pregătit spațiul destinat instalării unei sere didactice, existând la nivelul
tuturor instituțiilor implicate din zonă (Primărie, Consiliu Local, Liceu Tehnologic) un real interes și
disponibilitate pentru implementarea unui astfel de proiect.

OBIECTIVE
Scop: Înființarea unei sere didactice, care să asigure baza materială necesară pregătirii de specialitate,
a elevilor și a adulților interesați, în domeniul agricol, care să-i familiarizeze cu tehnologiile actuale
folosite la nivel european pentru cultivarea plantelor și producția de hrană în mediu controlat.
O1. Facilitarea accesului la noile tehnologii și la o pregătire adecvată care să asigure tranziția mai
ușoară de la școală în mediul economic pentru absolvenții de învățământ agricol.
O2. Crearea unei baze de transfer de tehnologie pentru adulții care doresc înființarea unei afaceri de
profil.
O3. Asumarea la nivel de comunitate a progresului și a tehnologiilor înalte din diverse domenii ca bază
a dezvoltări ulterioare și creștere a competitivități economice.

BENEFICIARI DIRECȚI
Elevii liceului tehnologic Nicolae Bălcescu în număr de 126. Adulți din zonă care doresc familiarizarea
cu tehnologia în număr de 20 adulți per an. Întreaga zonă pe un orizont mai larg de timp prin asumarea
unei atitudini diferite față de producția agricolă.

IMPACT
Rezultatele pe termen scurt sunt:
- existența unui spațiu didactic adecvat pentru pregătire;

Rezultatele pe termen mediu sunt:
- asigurarea unei pregătiri practice adecvate pentru un număr de 126 de elevi;
- asigurarea unei surse de venit pentru unitatea școlară beneficiară a proiectului prin valorificarea
producției obținute;

- pregătirea gratuită a unui număr de 20 cursanți adulți per an în ceea ce privește producția agricolă
în mediu controlat;

Rezultatele pe termen lung sunt:
- asumarea unui alt statut social a celor care practică agricultura prin transferul de la o zonă
preponderent tradiționalistă la una a noilor tehnologii.

