
 
 
 

Agricultura este o opțiune de 

viitor pentru tineri. 

” Proiect AgriCool " 
 

Asociația Emil Negruțiu 
 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Turda și al Consiliului Local al Municipiului 
Turda. Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Primăriei Municipiului Turda și 
nu implică nici o responsabilitate din partea acesteia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Î N  A C E A S T Ă  E D I Ţ I E  

  
 

 

Obiectiv: 
 

Crearea unei 
atitudini pozitive 

(creșterea 
interesului) față 

de domeniul 
agricol și de liceul 
nostru  în rândul 

elevilor de 
gimnaziu și a 
celor care îi 

îndrumă/sprijină 
în alegerea 
carierei și a 

liceului. 

 

Ediția a III-a, 2018 

PROIECT AGRICOOL   

Rezultate așteptate:  

 Realizarea, de comun 

accord cu directorii 

școlilor gimnaziale, a 

unui calendar al 

activităților de 

promovare în fiecare 

școală; 

 Colectarea ideilor de 

adaptare a 

instrumentelor de 

promovare în rândul 

elevilor și al părinților 

a învățământului 

agricol și a colegiului.    

 

  

Activitatea 2: Organizarea unei sesiuni de  

promovare a meseriei de tehnician  veterinar 
în 10 școli generale 

  

MESAJE: 

 

 Domeniul 
agricultura  oferă 
oportunități  de 
viitor pentru tineri 

 
 Liceul agricol este 
calea prin care 
tinerii pot valorifica 
oportunitățile din 
agricultură. 

 

INSTRUMENTE: 

 

Materiale furnizate de World Vision:  

 Film de prezentare a liceului  

 Filme documentere pe  meserii agricole 

 Materiale  specific meseriilor agricole 

 Ghid de finanțare pentru tineri ”Startul tău în afaceri! Fonduri 
europene și guvernamentale destinate tinerilor - 2016-2020 

 Pagina de Facebook ”Mândru să fiu fermier 



 
 
 

 
 

Am realizat: 

1. Sondarea opiniei elevilor despre  meseria de 
tehnician veterinar  

Scop: Să implicăm elevii în prezentare și să le atragem 
atenția asupra activității. 
Durata: 10 minute. 
Materiale necesare: flipchart și foi de flipchart, carioci 
Desfășurare: 
Înaintea sesiunii de  informare, vom evalua percepția 
elevilor asupra meseriei de tehnician veterinar, prin 
discuții, pe care le vom adapta la fața locului.  
Vom nota opiniile elevilor pe tablă/foi de flipchart/ foi A4 
despre:  

 Cat de mult vă atrage meseria de tehnician 
veterinar? pe o scală de la 1 (foarte puțin) la 5 
(foarte mult) – rugăm copiii să ridice mâna 

când noi spunem o cifră și notăm (pe flipchart/tablă) cîți 
copii au răspuns la fiecare cifră. Tragem o concluzie. 

 Ce dezavantaje credeți că are meseria de 
tehnician veterinar? Notam răspunsurile copiilor pe 
foaie de flipchart/ foi A4, apoi tragem 

concluzii. 

 Cunașteți  persoane care lucreaza ca tehnician 
veterinar? Ce fac ei mai exact? – notăm pe 
flipchart  ideile elevilor.  

 Dacă ați alege meseria aceasta ce v-ar motiva ?  – 
notăm răspunsurile  pe flipchart. 

 Câți dintre  voi ați auzit de liceul nostru? Și ce 
anume ați auzit? 

 Cunoașteți misiunea și viziunea școlii noastre? 

 

2. Prezentarea materialelor informative 
specific meseriei promovate, inclusiv a 
filmului de prezentare al școlii 
Scop: să trezim  interesul privind meseria de 
technician veterinar  și beneficiile acesteia, 
elevii să înțeleagă în ce constă  atribuțiile unui 
technician veterinar 
Durata: 20 minute 
Materiale necesare: materialele de promovare 
oferite de World Vision 
Desfășurare: 
În cadrul sesiunii de promovare vom prezenta 
diferite materiale și filme urmate de discuții, 
plecând de la ce știu ei deja despre ce urmează 
să rezentăm. Materialele prelucrate elevilor 
sunt: filmul de prezentare a liceului, filme 
documentere pe  meseria de technician  
veterinar, ghidul de finanțare pentru tineri 
”Startul tău în afaceri! Fonduri europene și 
guvernamentale destinate tinerilor - 2016-
2020”. 
Fiecare material va fi urmat de discuții  pentru 
ca elevii să poată asimila aceste cunoștințe. 
Materialele prezentate vor viza atât trezirea 
interesului   pentru meseria de tehnician 
veterinar cât și pentru liceul nostru. 

 

3.Verificarea eficienței  sesiunii de promovare 
Scop: să înțelegem în ce măsură a crescut nivelul lor de interes față de meseria 
de tehnician veterinar și liceul nostru, pentru a putea îmbunătății sesiunea 
următoare.   
Durata: 10 minute 
Materiale necesare: flipchart, foi de flipchart, carioca, pixuri 
Desfășurare: 
La finalul sesiunii curente  elevii vor completa câte o fișă de feed-back, 
referitor la: 

 Două idei interesante din prezentare; 

 Ce au aflat nou despre meseria de technician veterinar? Dar despre liceul 
nostru? 

 Două întrebări pe care vor să le adreseze?Tragem concluzii și le prezentăm 
/ schițăm pe flipchart. 

 


