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Scopul proiectului este: dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale elevilor  din 
invatamantul profesional si tehnic, domeniul  agricultura,  prin compararea 
modului de organizare a fermelor  agricole in spatiul european unde isi 
desfasoara practica colegii lor din alte tari. 
 
Obiectivele proiectului sunt: 
- Analiza de către 84 de elevi a modului de organizare si functionare a fermelor 

agricole din spatiul european 
 

- Formarea la 84 de elevi a competențelor antreprenoriale pentru  deschiderea 
unei  ferme in domeniul agricol la finalizarea studiilor 
 

- Eficientizarea  de catre 10 profesori a modului de organizare a practicii in 
colaborare cu agentii economici din zona dupa modele studiate in timpul  

schimbului de bune practici 
 
- Elaborarea unui curs de desfasurare a practicii elevilor la agentul economic 

care sa vizeze atingerea competentei cheie – tranzitia de la scoala la locul de 
munca  dintr-o perspectiva global europeana  
 



PARTENERI ÎN PROIECT  
 

BULGARIA - "Stefan Tsanov" -  ПГЗ "Стефан Цанов 
 adresa - ул. "Марин Боев" №5,  Кнежа city, Pleven region  , Bulgaria 
  
 
 ITALIA - Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda"  
 adresa: VIALE ALGHERO N 21, BOSA city,  Sardegna Region, postal code 08013,  Italy 
  
 
TURCIA- Cavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  
adresa - Meydan Mahallesi Mustafa Ertaş Caddesi No:8, Çavdarhisar city,  Çavdarhisar 
region, Turkey 
  
 
ROMANIA- Liceul Tehnologic ” Nicolae Balcescu” 
adresa –str. Dumitru Iov nr. 167, oras Flamanzi, judetul Botosani, Romania 
  
PERIOADA DE DESFĂȘURARE – 1 septembrie 2016 – 28 februarie 2018 



 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE CU ELEVII ÎN CADRUL PROIECTULUI 
 

-MARTIE 2017 – Scolile partenere din Italia, Turcia si Bulgaria    vor trimite cate  7 
elevi si un cadru didactic insotitor pentru schimb de bune practici in Romania, timp de 
5 zile.  
-MAI 2017 – Scolile partenere din Romania, Italia si Bulgaria   vor trimite cate 7 elevi 
si un cadru didactic insotitor pentru schimb de bune practici in Turcia, timp de 5 zile. 
-IUNIE 2017 - Scolile partenere din  Romania,   Italia si Turcia  vor trimite cate 7 elevi 
si un cadru didactic insotitor pentru schimb de bune practici in Bulgaria, timp de 5 
zile.  
-SEPTEMBRIE 2017 -  Romania, Bulgaria si Turcia    vor trimite cate 7 elevi si un 
cadru didactic insotitor pentru schimb de bune practici in Bulgaria, timp de 5 zile. 
   



SCHEMA DE LUCRU ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR  TRANSNAŢIONALE DE 
ÎNVĂŢARE/FORMARE/PREDARE 

- ziua 1 –  Mesajul de bun venit și primirea oaspeților noștri, vizitarea școlii gazdă, întâlnirea 
cu managerul școlii (dezbatere și masa rotundă privind importanța proiectului pentru școlile 
noastre), vizitarea  orasului si acomodarea cu spatiul nou, vizitarea  Primariei si intalnire cu  
primarul care va prezenta importanța agriculturii pentru dezvoltarea economică a zonei. 
- zilele 2, 3 si 4 - analiza modului de organizare a functionare a societatilor agricole din 
zona. La fiecare dintre acestea vor avea loc dezbateri cu antreprenorii privind avantajele si 
dezavantajele dezvoltarii unei afaceri in domeniul agricol, activitatile pe care le intreprind, 
documentele ce trebuie intocmite pentru buna desfasurare a activitatii firmei, amenintarile si 
oportunitatile pe care le ofera o astfel de afacere. Totodata se vor intocmi scenarii privind o 
zi si un an de munca, care sunt activitatile de rutina si cele esentiale pentru o afacere de 
succes. 
- ziua 5 –  va cuprinde mese rotunde cu reprezentantii Grupurilor de actiune locala sau 
organizatii non guvernamentale ale agricultorilor cu care se vor dezbate  oportunitatile 
oferite dezvoltarii agriculturi prin fonduri europene in programul 2014-2020, oportunitatile 
oferite agricultorilor pentru a-si dezvolta propriile ferme coroborate cu observarea modului 
de functionare a altor ferme didactice din cadrl altor scoli sau a universitatilor cu dezbateri 
privind importanta continuarii studiilor si a pastrarii in activitatea viitoare a meseriei invatata 
in scoala. 



  
Activitatea transnaţională de învăţare/formare/predare 

(schimb de bune practici din domeniul agriculturii în orașul Flămânzi, 
județul Botoșani),  în cadrul proiectului „FUTURE ENTREPRENEURS 
FOR AGRICULTURE TRAINED IN EUROPE”, nr. 2016-1-RO01-KA202-

024580, Programul Erasmus+, Acţiunea cheie 2, Parteneriate 
strategice – Formare profesională (VET)  

27-31.03.2017 
Mesajul de bun venit și primirea oaspeților, realizarea  intercunoașterii de către 
elevii din cele trei delegații și elevii Liceului tehnologic ”Nicolae Bălcescu” 



Dezbatere împreună cu primarul localității asupra rolului agriculturii în 
dezvoltarea economică a acesteia 



Analiza modului de organizare și funcționare a societății agricole SC 
ELLY FOOD TRADITIONAL SRL ce se ocupă cu creșterea bovinelor și 
prelucrarea laptelui.  



Analiza modului de organizare și funcționare a două întreprinderi individuale 
de creștere a oilor (stâni) din zonă și evidențierea orarului de muncă pentru o 
zi și pentru un an în această activitate 



Analiza modului de organizare a unei întreprinderi individuale de creștere a bovinelor 
și ovinelor dezvoltată pe bază de fonduri europene absorbite de către foști elevi ai 
școlii prin măsura   112- INSTALAREA TINERILOR FERMIERI din  Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală. 



Analiza modului de organizare a unei întreprinderi individuale de cultivare a 
legumelor dezvoltată de către aceeași familie tot cu fonduri europene pentru tinerii 
fermieri. Dezbatere asupra modului de comercializare a produselor pentru 
obținerea celui mai bun preț și a documentației necesare pentru deschiderea unei 
asemenea afaceri 



Analiza modului de organizare a  trei mici ferme horticole specializate in obținerea 
legumelor în solarii, realizate pe baza de fonduri europene pentru ferme de 
semisubzistență. 



Analiza modului de organizare a fermei horticole specializate în cultivarea viței de vie SC AVI 
COOPER SRL cu evidențierea liniilor tehnologice de cultivare a viței de vie și recoltare  



Analiza modului de organizare a unei ferme locale ce se ocupă cu obținerea de 
produse cerealiere  



 
REUNIUNI DE PROIECT 
 
 
1. FLĂMÂNZI (ROMÂNIA) – 09.12.2016 – 10.12.2016 
OBIECTIVELE REUNIUNII DE PROIECT: 
- Prezentarea specificului țării, localității și a școlii fiecărui parter 
pentru a fi obiect de sprijin în pregătirea lingvistică și culturală a elevilor 
participanți la proiect; 
- definitivarea modalităților de implementare a proiectului;    
- stabilirea de comun acord a criteriilor de selecție;  
- stabilirea numărului de ore de pregătire culturală, pedagogică si 
lingvistică;  
- pregătirea tuturor elementelor necesare pentru monitorizarea si 

evaluarea proiectului; 
 

2. BOSA (ITALIA) – NOIEMBRIE 2017 
OBIECTIVUL REUNIUNII DE PROIECT: elaborarea unui curriculum În dezvoltare 
locala   in baza experienței acumulate pe baza schimbului de experiența, 
curriculum ce va putea sta la baza organizării  stagiilor de practică ce au ca rol 
formarea competențelor antreprenoriale ale elevilor din învațământul 
profesional și tehnic 
 



Impactul preconizat al proiectului asupra celor 84 de elevi  participanți la schimbul de 
bune practici  este: 
-formarea de competențe antreprenoriale  în domeniul agricol 
-cresterea motivației intrinseci de a finaliza studiile si a obține certificatul de calificare nivel 
4 si continuarea studiilor într-o facultate pe domeniul agricol 
-pregatirea ca cetățeni responsabili ai țărilor lor si a Uniunii Europene 
-dezvoltarea competentelor lingvistice 
-adaptarea la situații noi și întărirea capacității de orientare în spații noi întâlnite 
- adaptarea la un program de lucru  intens și structurat pe mai multe domenii  
-recunoașterea nevoiei de adaptare la o societate multiculturală, diversă din punct de 
vedere economic, religios și  lingvistic 
-dezvoltarea spiritului empatic și de echipă 
-recunoașterea importantei asocierii și a avantajelor de a face parte dintr-o organizație 
non-guvernamentala sau sindicat 
-formarea concepției de necesitate de accesare de fonduri europene sau guvernamentale 
pentru dezvoltarea unei societăți comerciale 



Impactul  preconizat asupra instituțiilor partenere în proiect va fi următorul: 
-atragerea către domeniul de calificare agricultura a unor elevi bine pregătiți în ciclul 
gimnazial, care să considere aceasta calificare o oportunitate și nu o soluție pentru 
continuarea studiilor 
-dezvoltarea de noi parteneriate în spațiul european care să deschidă noi orizonturi și 
pentru alte calificări din cadrul școlii (fabricarea produselor din lemn, ecologie și 
protecția mediului) 
-creșterea ratei de retenție a elevilor din calificarea agricultură 
-creșterea atractivității activităților extracurriculare prin implementare de proiecte pe 
platforma eTwinning 
-utilizarea unui curriculum în dezvoltare locală ieșit din tiparele clasice, atractiv 
pentru elevi și cu un mare spirit de noutate în privința antreprenoriatului agricol 
-întarirea colaborării dintre școala si Grupul de acțiune local  din zonă  pentru 
implementare de proiecte comune privind pregătirea forței de muncă din zonă în 
domeniul agriculturii sau în alte domenii 



Asupra cadrelor didactice din școlile partenere impactul va fi relevat de următoarele 
aspecte: 
- Creșterea eficienței actului educațional civic prin îndrumarea elevilor în 
proiecte cu parteneri europeni 
- Elaborarea de materiale didactice privind rolul agriculturii în societatea 
contemporană folosind exemplele de bună practică din cadrul proiectului 
- Stimularea creșterii numărului de proiecte cu parteneri europeni prin 
intermediul programului Erasmus 



La nivelul comunității, proiectul este relevant prin următorul impact preconizat: 
- Reducerea numărului de elevi care părăsesc de timpuriu școala după 
terminarea învățământului obligatoriu devenind șomeri sau muncitori necalificați care 
nu aduc o plus valoare societății 
- Transmiterea unui impuls pozitiv școlilor din zona pentru a accesa programul 
Erasmus in vederea dobândirii de noi competente de către elevii lor, benefice pentru 
școala și societate 
- Determinarea si a altor profesori  din zona de a folosi platforma eTwinning 
pentru  proiecte si programe cu parteneri din spațiul european 
- Oferirea antrepenorilor din zonă  de exemple de bună practică privind modul 
de organizare și funcționare a fermelor agricole din alte  țări ale spațiului european 
- încurajarea staffului Grupului de acțiune locală de a implementa proiecte 
Erasmus pentru calificarea tinerilor șomeri din zonă in activități ce pot determina 
deschiderea de noi firme sau oferirea de personal calificat firmelor din zonă 



La nivel regional național și european  proiectul va avea următorul impact: 
- Evidențierea importanței dezvoltării spiritului antreprenorial al tinerilor 
pentru dezvoltarea socio-economică a zonei 
- Evidențierea exemplelor de buna practică privind colaborarea între 
întreprinzătorii agricoli și primarii pentru creșterea economică a localităților 
- Folosirea programelor Erasmus si a platformei eTwinning ca mijloc de 
transmitere a valorilor europene comunităților care fac parte din aceasta 
- Atragerea tinerilor pentru a desfășura activități în domeniul agricol pentru 
dezvoltarea comunităților din care fac parte 



Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele acțiuni: 
- Implicarea reprezentanților școlilor participante în proiect în grupurile de 
acțiune locală a localităților din care fac parte pentru implementarea de proiecte 
Erasmus  privind recalificarea șomerilor din zona sau dezvoltarea aptitudinlor 
antreprenoriale pe sectoare ce pot determina dezvoltarea economica viitoare a zonei 
- Elaborarea de alte proiecte folosind programul Erasmus sau alte tipuri de 
fonduri europene pentru învățământul profesional și tehnic din școlile participante la 
proiect pentru dezvoltarea competențelor profesionale, antreprenoriale și civice ale 
elevilor 
- Utilizarea platformei eTwinning și pentru alte tipuri de proiecte între școlile 
participante la proiect folosindu-se întâlnirile virtuale și între alte categorii de elevi cu 
rolul de a îmbunătăți competențele lor profesionale, civice și interpersonale. 
- Punerea la dispoziția profesorilor din învățământul profesional și tehnic – 
domeniul agricultura a curriculumui în dezvoltare locală realizat în cadrul proiectului 
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