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Summary: This is a brief presentation of the „Green House Center” from District of 

Arges, Romania. The Center intends to educate people from the area in the mentality of 

protection of environment and is a joint project including the Arges District Museum, 

Association of students, and the National Association of the Museums from Romania. 

The article is unveling the results of this center after two years of activity, with the 

impact in the local communities. 
 

 

Centrul pentru natură Casa Verde este un proiect iniţiat de Secţia de Ştiinţe ale Naturii a 

Muzeului Judeţean Argeş în anul 2008, proiect finanţat de Asociaţia Fondului Cultural Naţional, 

având ca parteneri Reţeaua Naţională a Muzeelor din România (RNMR) şi Asociaţia 

Internaţională a Studenţilor (AIESEC). 

 Având sloganul „Natura este prima noastră casă” ne-am propus ca obiectiv 

sensibilizarea şi creşterea interesului membrilor comunităţii pentru activităţile de conservare a 

mediului. Pentru atingerea acestui obiectiv  am creat un centru multifuncţional ce oferă 

programe educaţionale în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având drept grup ţintă copii 

şi adolescenţii.  

 

 O primă etapă a fost organizarea şi amenajarea Centrului pentru natură Casa Verde, 

achiziţionarea unor echipamente, a unor materiale didactice, decorarea sălii în care se desfăşoară 

activităţile. Un sprijin important a fost oferit de doamna profesoară Elena Stoica, care împreună 

cu elevii Cercului de pictură Culoare şi vis de la Corbeni, pe care îl conduce de mulţi ani, au 

realizat o frescă în interiorul Casei Verzi, în acest fel creând ambianţa necesară. 

 A urmat inaugurarea Centrului pentru natură, în luna octombrie a anului 2008, când am 

beneficiat de ajutorul doamnei Aurora Stănescu, responsabila departamentului de Activităţi 

                                                 
1 Muzeul Judetean Arges, Pitesti 

        
2
      Muzeul Judetean Arges, Pitesti 



            ECOS  22  -  2010 

 117 

muzeale a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din Bucureşti, care a realizat o activitate 

demonstrativă cu elevi ai Şcolii nr.11 din Piteşti. 

 De atunci Casa Verde a fost vizitată de peste 3000 de elevi şi adolescenţi din Judeţul 

Argeş, ce au participat la activităţi educaţionale interactive şi interdisciplinare având diverse 

tematici. 

 Preocuparea noastă permanentă a fost lansarea unor noi activităţi şi perfecţionarea 

activităţilor existente. La un moment dat activităţile noastre au ieşit în afara Casei Verzi şi s-au 

desfăşurat în aer liber, în Parcul Trivale, Parcul Ştrand, pe malul Râului Argeş, acolo unde 

puteam simţi pulsul naturii mult mai aproape. 

 

 Octombrie 2010 a fost pentru noi o lună a bilanţului. După doi ani de funcţionare 

Centrul pentru natură a fost vizitat de peste 3000 de elevi şi adolescenţi, cifră pe care, 

recunoaştem, nu speram la început că o putem atinge.  

 Considerăm proiectul nostru ca fiind o reuşită totală. Această reuşită se datorează în 

primul rând faptului că suntem o adevărată echipă: Lotrean Nicolae (muzeograf, specializarea 

arahnologie), Constantinescu Cristina (muzeograf, specializarea acarologie), Stancu Daniela 

(cercetător, specializarea botanică), Adrian Mestecăneanu (taxidermist, specializarea 

ornitologie), Chiriţoiu Magdalena (conservator, specializarea botanică), Măceşanu Reghina 

(conservator). 

 Dar pentru a avea o imagine cât mai reală a celor petrecute la Casa Verde pe parcursul a 

doi ani de funcţionare vom prezenta în continuare câteva date statistice (Fig.1, Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Ierarhizarea  activităţilor realizate la Casa Verde pe cicluri de şcolarizare 
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Prieteni necuvântători – 1 oră 

Arici – Pogonici – 1 oră 

Cele cinci simţuri – 1 oră 

Florile- parfum şi culoare – 1 oră 

Lumea insectelor – activitate în aer liber (Pădurea Trivale)- 1 oră 

 

Şcolari: 

Medii de viaţă -1 oră 

Lumea insectelor – 1 oră 

Bird-watching – activitate de observare a păsărilor în aer liber  

( Râul Argeş) – 2 ore 

Exploratorii pădurii - activitate în aer liber (Pădurea Trivale) – 2 ore 

Liceeni: 

Bird-watching – activitate de observare a păsărilor în aer liber (Râul Argeş) – 2 ore 

Dezbatere “Vânătoare - pro şi contra” – 1 oră 

Dezbatere “Organismele modificate -  genetic pro şi contra” – 1 oră 

 

Gradinita

49%
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35%
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16%

 
Fig. 2 - Ponderea participanţilor  în funcţie de vârstă 

Oferta de activităţi a Centrului pentru natură în momentul de faţă este următoarea: 

 

 În speranţa că v-am trezit curiozitatea vă invităm să treceţi pragul Casei Verzi şi să 

participaţi la activităţile noastre. Ne dorim ca acest Centru pentru natură să funcţioneze mulţi 
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ani de acum încolo şi să reuşească să educe generaţiile de copii şi adolescenţi în spiritul 

respectului şi grijii faţă de natură! 

 

 

Nu uitaţi sloganul Casei Verzi: „Natura este prima noastră casă”  

                                                          


