
   
  

 Dragi copii și părinți,  

   

Universitatea Copiilor vă invită în data de 1 iunie, în intervalul orar 10:30-13:00, în 

campusul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (Bd. 

Mărăşti nr. 59) la Atelierul „Micul Horticultor”. 

   Așa cum v-am obișnuit, atelierul este interactiv și îi va purta pe micii studenți în serele 

de cercetare ale Facultății de Horticultură, unde vor avea posibilitatea să facă fotografii. Însoțiți 

fiind de doamna inginer horticultor Ileana Cristache, micii cercetători vor învăța lucruri 

interesante despre tainele botanicii. 

 Mai apoi, grupul va fi împărțit, iar cei mai mici (7-10 ani) vor participa la un atelier de 

pictură, unde ne vor putea împărtăși, prin intermediul artelor plastice, perspectiva lor unică 

asupra plantelor pe care aceștia le-au observat în seră. La final, ne vor putea împărtăși 

experiențele lor într-un concurs de spus povești. 

Cei mai mari (11-13 ani) vor lua parte la un atelier de comunicare și dezvoltare personală 

prin joc, asemănătoare cu cele pe care le practică actorii.  

Pentru că talentul merită împărtășit, lucrările și fotografiile realizate de copii în cadrul 

acestui atelier vor fi expuse în ziua de 5 iulie, la deschiderea stagiunii de anul acesta, UniCo 

Intensiv la care vă vom invita cu căldură să participați.  

Vă puteți înscrie prin simpla completare a unui formular, pe care îl puteți găsi 

aici. Data limită de înscriere este 31 mai 2021.  

Prin programele sale, Universitatea Copiilor dorește să prezinte noilor generații o altfel 

de școală și să îi familierizeze pe copii cu mediul academic. Acest lucru contribuie la 

dezvoltarea lor și îi va ajuta pe viitor în alegerea cu încredere și entuziasm a carierei pe care și-

o doresc. 

Universitatea Copiilor din România este unul dintre partenerii proiectului PHERECLOS 

- Parteneriate pentru căi de învățământ superior și implicare științifică în clustere regionale de 

școlarizare deschisă. Datorită implicării și experienței noastre în lucrul cu tinerii și copiii, 

proiectul sprijină reducerea limitelor instituționale și de colaborare dintre universități și 

societatea mai largă.  

Pentru mai multe informaţii despre Universitatea Copiilor și proiectul PHERECLOS, 

puteți accesa siteul http://unico.org.ro/ sau pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/unicoromania. Vă invităm și pe canalul nostru de YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCriw_SQqUwBkQSv0uxMYaQ.    

Vă așteptăm cu drag! 

 

 Laura Cristea  

Președinte  
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