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 “ARIPI    PESTE   BĂRĂGAN –  EUROŞANSE   PENTRU   SUCCES” este un proiect  
ERASMUS +,  un proiect de mobilitate în domeniul  formării  profesionale (VET)  realizat de  Liceul 
Tehnologic „Iordache Zossima” Armăşeşti, care a fost evaluat de către ANPCDEFP cu un punctaj de 
97 de puncte, acest punctaj situându-ne pe locul trei la nivel naţional.  Proiectul este conceput în 
consorţiu, unitatea noastră şcolară fiind coordonatoare. Consorţiu este  format din alte două unităţi 
şcolare din regiunea SUD –MUNTENIA, respectiv  Colegiul Agricol „ Sandu Aldea” Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, si  Liceul Tehnologic Smeeni, judeţul Buzău, precum şi Escola Professional do Montijo- 
Associacao para a Formacao  Professional e Desenvolvimento do Montijo- Portugalia. 
      Proiectul “ Aripi peste Bărăgan- euroşanse pentru succes” răspunde nevoii de a îmbunătăţi 
nivelul de pregătire practică a formabililor VET din trei licee agricole partenere într-un consorţiu 
naţional VET în arii de competenţăcuprinse în cultura de specialitatea calificării pentru care ei se 
pregătesc. În proiect sunt implcaţi 61 de participanţi, 18 elevi clasa a XII-a şi 43 elevi clasa a XI-a, 
calificarea - technician veterinar, nivel 3, dintre care 70%  provin din mediul rural. 
 AFPDM  -   Associacao para a Formacao  Professional e Desenvolvimento do Montijo- Portugalia 
deţine experienţa în organizarea de plasamente de învăţare pentru persoane din alte ţări şi management 
de proiect, activează în cadrul programelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale finanţate de 
CE din anul 2004 . Cu AFPDM,  liceul nostru a colaborat în 2012- 2013 şi au implementat împreună 
proiectul LLP- LdV,  proiect Leonardo da Vinci –” Competenţe înalte pentru o agricultură durabilă” – 
proiect  apreciat că a fost un succes. 
  AFPDM  este o şcoală VET privată, autorizată de Ministerul Educaţiei din Portugalia şi 
patronată de către o asociaţie profesională VET creată prin parteneriat public - privat cu scop de 
formare a resursei umane  atât din zona Montijo, cât pe plan internaţional. 
      Proiectul cuprinde trei fluxuri de mobilitate din cele trei unităţi şcolare trimiţătoare, în 
Portugalia, oraşul Montijo denumit şi “ oraşul florilor”, oraş  situat la 17 km de capitala  Lisabona.  
Organizaţiile internaţionale unde îşi vor  executa practica de specialitate elevii, sunt RAPORAL, -
Racoes  de Portugal, SA Portugal, şi ALIGRUPO - Agrupamento de Produtores de  Suinos, CRL, 
organizaţii specializate pe  creşterea şi îngrăşarea porcinelor, două unităţi de producţie şi prelucrare a 
produselor animaliere care s-au implicat conştiincios în formarea elevilor, organizaţii reprezentative în 
domeniul creşterii animalelor şi prelucrării cărnii, cu experienţă, tradiţie şi performanţe la nivel 
naţional şi internaţional. 
      Cu implementarea şi derularea  acestui proiect ne propunem următoarele: 

- îmbunătăţirea competenţelor care sporesc perspectivele de carieră şi cresc angajabilitatea    
pentru un număr crescut de elevi; 
- acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice şi dobândirea unei experienţe de lucru  
relevante şi utile pentru cariera viitoare şi pentru angajabilitatea pe piaţa europeană a muncii; 
- consolidarea legăturilor la nivel naţional şi internaţional; 
- îmbunătăţirea pregătirii profesionale a elevilor şi creşterea performanţelor individuale ale 
acestora; 
- eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru şcoală; 
- formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor; 



- dezvoltarea  de noi  parteneriate cu alte unităţi de învăţământ, cu comunitatea locală şi   
continuarea relaţiilor existente; 
- încheierea a cel puţin un acord de parteneriat pentru fiecare calificare profesională; 

     În plan profesional, ne propunem ca participanţii din clasele a XI-a şi a XII-a, să obţină 
performanţe şi să-şi formeze abilităţi în calificarea Tehnician veterinar, în domeniul Biotehnologiilor 
modern  în creşterea animalelor. 
      În plan individual, rezultatele pe care ne aşteptăm să le obţină participanţii sunt: îmbunătăţirea 
capacităţii de comunicare într-o limbă străină de circulaţie internaţională, a cunoştinţelor referitoare la 
oportunităţile oferite agricultorilor şi tinerilor din UE  prin Politica Agricolă Comună, schimbarea 
atitudinii faţă de sectorul creşterii animalelor, dar şi capacitate mai bună de analiză critică şi evaluarea 
opiniilor în grup operând cu diferite procese specifice domeniului de producere şi prelucrare  a 
produselor animaliere într-un  mediu real de lucru. 
      La nivel local, proiectul contribuie la: 

- creşterea încrederii angajatorilor în calitatea şi relevanţa pregătirii profesionale pe care cele 
trei şcoli le asigură, iar aceasta va conduce la obţinere mai multor locuri de practică  în următorul an 
şcolar la agenţii economici relevanţi din regiune; 

- promovarea egalităţii de şanse pentru tinerii din mediul rural. 
       La nivel regional, proiectul acţionează pentru: 

- corelarea ofertei şcolilor cu nevoile de calificare a procesului de calificare profesională în 
scopul unei bune tranziţii de la şcoală la locul de muncă; 

- scăderea ratei şomajului  în rândul tinerilor prin îmbunătăţirea calificării forţei de muncă; 
- zootehnicizarea agriculturii în trei judeţe preponderent agrare -  Ialomiţa, Călăraşi, Buzău, prin 

introducerea biotehnologiilor moderne; 
- acoperirea nevoii de personal cu calificare medie din sectorul agricultură, unde este 

previzionată o creştere a numărului de locuri de muncă. 
      La nivel naţional, proiectul vizează: 

- revigorarea învăţământului tehnic agricol prin racordarea celor trei licee agricole partenere la 
piaţa reală a forţei de muncă şi realităţile din agricultura modernă europeană şi, utilizarea în formare  a 
strategiilor pedagogice centrate pe elev, a metodelor de evaluare moderne bazate pe rezultatele 
învăţării, a instrumentelor ECVET, Europass-ului, pentru a asigura transparenţa calificărilor, transferul 
şi recunoaşterea rezultatelor învăţării, a competenţelor dobândite; 

- atingerea ţintelor privind educaţia asumate de România pentru orizontul anului 2020; 
- asigurarea dezvoltării rurale durabile şi modernizarea economiei rurale, ştiut fiind faptul că 

zootehnia este o activitate de bază în mediul rural, iar agricultura este a doua ramură economică la nivel 
naţional. 
      Pe termen lung, obiectivul este reabilitarea sectorului de creştere a animalelor şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în spaţiul rural prin resurse umane bine pregătite profesional, tineri capabili să 
implementeze eficient bunele practici europene, tehnologiile moderne din domeniul creşterii 
animalelor, să-şi utilizeze competenţele şi expertiza pentru a dezvolta afaceri,  ferme de producţie  
moderne , cu sprijin financiar european. 
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