TITLUL Activității de bună practică

"Mândru să fiu fermier!"
Bifați prioritatea care poate fi asociată activității


Promovarea învățării la locul de muncă în parteneriat cu companiile
Stimularea inovării și antreprenoriatului
Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calității în învățământul profesional și
tehnic
Îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională
Orientare și consiliere în carieră
Formarea și consolidarea competențelor cheie (cel 8 domenii de competențe
cheie conform LEN nr.1/2011) și a altor competențe ca de ex.: dezvoltare durabilă,
prootecția mediului, etc.
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din ÎPT

1. Denumirea și adresa unității școlare de ÎPT, website
LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE ZOSSIMA” , comuna ARMĂȘEȘTI, str. Bisericii, nr. 35,
județul Ialomița
Website: www.liceul-zossima-armasesti.ro
2. Ținte și obiective specifice
Obiectivul general al programului este sprijinirea liceelor agricole pentru ca acestea să poată
oferi programe educaţionale relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe
formarea viitorilor fermieri și întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, cu accent pe
învăţarea practică și în strânsă cooperare cu comunitatea locală. Astfel, tinerii sunt
 pregătiți pentru oportunități economice
 expuși unor metode de învățare care conduc la o viață productivă.
3. Context și definirea necesității unei astfel de practici
Interesul comun pentru conectarea viitorilor absolvenți la piața muncii și la oportunitățile
economice pentru pregătirea profesională competitivă implică:
- îmbunătățirea practicii atât în cadrul facilităților liceului: ferma didactică ( sector vegetal,
ferma zootehnică);
- oportunități de eficientizare a activităților economice care decurg din practică ale liceului,
dar și în exterior, prin stimularea sprijinului comunității și dezvoltarea de parteneriate cu
agenți economici locali.
4. Descriere
"Mândru să fiu fermier!" este o campanie de informare care face parte din programul
LICEELE AGRICOLE - “HUB”-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȘI MIJLOCII,
derulat de World Vision România în cadrul unui consorțiu alături de 5 alte organizații
guvernamentale. Programul sprijină liceele agricole să ofere programe educaționale
relevante pentru economia locală, care să pună accentul pe formarea viitorilor fermieri și
întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, prin oferirea de oportunități de învățare din
practică și în strânsă cooperare cu comunitatea locală. În luna februarie 2017, 150 liceeni
din Armășești și Fierbinți au luat parte la o conferință în care s-au prezentat oportunitățile de

finanțare pentru tineri, care se regăsesc în ghidul realizat de catre World Vision - STARTUL
TAU ÎN AFACERI, Fonduri europene și guvernamentale destinate tinerilor.
Cu această ocazie s-a dat startul la înscrieri pentru cele 2 cercuri de Apicultura, cel din
Fierbinți, respectiv cel din Armășești. Alături de elevi au fost și profesorii, dar și apicultori,
care le-au povestit copiilor din experiența lor, cât este de simplu și de util este să investesti și
că toți au pornit de la un stup și au ajuns departe.

Conferințele au fost moderate de directorii celor două licee agricole d-na Stan Niculina , d-nul
Maftei Ion și de d-nul Nicolae Georgescu, responsabil de sectorul economic în ADP Ialomița
care au explicat copiilor faptul că dezvoltarea micilor afaceri rurale consolidează familiile,
sîdind în sufletul copiilor dragostea pentru pământ și roadele lui. Astfel tinerii satelor au
șansa de a-și clădi un viitor în satul natal și de a contribui la dezvoltare.
Elevii au fost încântați și dornici să afle cât mai multe despre felul în care pot avea propria lor
afacere. La final cei interesați au mai rămas la discuții și ulterior la înscrieri în cadrul cercurilor
de apicultură.

5. Dovezi ale succesului
Cercul de apicultură și-a început activitatea având ca scop instruirea teoretică și practică a
unui număr de 45 de elevi ai liceelor în domeniul apiculturii.

6. Resurse necesare
Liceele agricole : Liceul Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești și Liceul Tehnologic
Fierbinți asigură spațiul destinat desfășurării instruirii teoretice și practice a elevilor în
domeniul apiculturii.
Fundația ”WORD VISION ROMÂNIA” asigură suportul material pentru procesul de educație în
cadrul liceelor: 7 stupi și familii de albine, bluză cu mască și fermoar pentru fiecare elev,
afumător, centrifugă, rame, faguri.
7. Planuri de viitor

Astăzi ne confruntăm cu o acută lipsă de profesionalism în meseriile agricole, ceea ce face ca
statutul de agricultor sau fermier să fie considerat inferior și, deci indezirabil pentru tineri.
Campania ”Mândru să fiu fermie!” a fost concepută pentru veni în ajutorul liceelor agricole
astfel încât ele să poată oferi programe educaționale relevante pentru economia locală, care
să pună accentul pe învățarea practică, pe dezvoltarea de afaceri.
Inspectoratul Școlar Județean Ialomița împreună cu liceele : Liceul Tehnologic ”Iordache
Zossima” Armășești și Liceul Tehnologic Fierbinți vor face demersurile necesare înființării
unei specializări de apicultură în județul nostru.
8. Observații privind implementarea
Elevii au fost încântați de această oportunitate participând activ în cadrul cercului de
apicultură. Elevii sunt încurajați să continue drumul pe care au pornit și să învețe de la
albine despre hărnicie și răbdare pentru a reuși să aibă propria lor afacere.
9. Persoana de contact
Profesor Stan Niculina Director al Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești
gs_ag_armasesti@yahoo.com

