Creștem prin educație agricolă
Asociația Părinților - Liceul Tehnologic Agricol Beclean a aplicat
în acest an pentru un proiect lansat în cadrul programului „Creștem prin
Educație Agricolă”, finanțat de Romanian - American Foundation și
implementat de un consorțiu de organizații format din Fundația World
Vision România, Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, Junior
Achievement România, și Centrul Român de Politici Europene.
Educația agricolă reprezintă procesul de conștientizare a
absolventului ca alternativă de carieră și de formare a competențelor necesare întemeierii și
dezvoltării afacerilor în agricultură.
Proiectul nostru intitulat „Și noi putem fi pricepuți și harnici!” se adresează absolvenților de
clasa a VIII-a, având ca scop atragerea acestora spre a urma cursurile Liceului Tehnologic Agricol
Beclean, dezvoltându-și competențele și abilitățile de a practica activitățile agricole și/sau din domenii
conexe. Printre activitățile propuse și derulate de partenerul responsabil, Liceul Tehnologic Agricol
Beclean, se numără: Activitatea de inițiere a proiectului de promovare a învățământului agricol,
Caravana promovării învățământului agricol, Ce înseamnă să fii fermier?, Îmi doresc să devin
fermier, Finalizarea proiectului de promovare a învățământului agricol.
Din fondurile alocate am achiziționat materiale promoționale
(tricouri personalizate, brelocuri și pixuri personalizate) și ne-am
deplasat în 17 școli gimnaziale aparținând bazinului școlar Beclean.
Deplasarea în școli s-a făcut cu 5 elevi ambasadori ai Liceului
Tehnologic Agricol Beclean, din clasele a X-a A, a XI-a B și a XII-a B.
Tot din banii primiți am realizat un banner și pliantele necesare
promovării învățământului Liceului Tehnologic Agricol Beclean.
La prezentare s-au folosit materiale proprii, cât și materiale
furnizate de fundația „Creștem prin Educație Agricolă”, de exemplu:
filmele animate despre „Cum să-ți cucerești satul”, „Agricultura: în
centrul vieții noastre”, 2 filme pentru Tik Tok – „Secretul pâinii” și
„Secretul văcuțelor: de la iarbă la brânză”, 6 filme documentare despre meseriile agricole.
Prin implementarea acestui proiect ne propunem să atragem cât mai mulți elevi spre educația
agricolă, către cele 2 specializări: tehnician agromontan și tehnician în agroturism pe care le oferă
școala noastră.
Agricultura modernă are nevoie de specialiști care să lucreze în ferme, să-și facă propria
afacere, să-și construiască propria pensiune agroturistică cu fermă producând astfel produsele
necesare. Surplusul de produse trebuie distribuit, procesat și calificarea recepționer-distribuitor,
respectiv, specializarea tehnician
transporturi sunt conexe primelor
două specializări amintite.
Dezvoltarea unei afaceri în
agricultură are nevoie de tehnicianul
în activități economice, iar pentru
protecția
mediului
înconjurător,
tehnician ecolog și protecția calității mediului.
Ne dorim să creăm din liceu echipe de elevi, specialiști care să lucreze împreună, în respectul
sloganului nostru „Învățând împreună, toți reușim!”.

