
 
 

 

Prin acest proiect 

încercăm să atingem 

audiențele: 
 Cel puțin 200 elevi 

din 10 școli generale 
din localități unde 
există mai multe 
ferme, cabinete și 
farmacii veterinare 
 

 Cel puțin 50 părinți,  
directori și diriginți ai 
elevilor din școlile 
generale din 
localitatile cu mai 
ferme, cabinete și 
farmacii veterinare 

 

 Solicitant: Asociația”Emil 

Negruțiu” 
 

 Partener:  

 COLEGIUL ”EMIL NEGRUŢIU” 
TURDA 
Str. Agriculturii, nr. 27, 4011000, 
TURDA 
Tel.: (00) 40 - 264- 312637 
Fax: (00) 40 - 264 - 311815 
E-mail: 
proiectnegrutiu@yahoo.com 
  

 

 

 

” 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  

  
 

 

Aceasta activitate va 
include: 

 
Contactarea școlilor 
generale și stabilirea datei 
când va fi organizată 
activitatea 
Pregătirea logistică a 
activității – achiziție 
materiale, stabilirea 
profesorilor care vor 
susține sesiunea de 
promovare, etc 
Derularea sesiunii de 
promovare – care va avea 

Ediția a IV-a 2018 

PROIECT AGRICOOL  

Activitatea 3.Organizarea unei 
sesiuni de  promovare a meseriei de 
mecanic agricol  în 10 școli generale 
 

 

Profesorii din școlile gimnaziale 

 O parte a acestora sunt legați de licee prin orele pe care le predau aici în completarea normelor 

lor didactice, deci cunosc bine liceele  

respective și transmit informații către colegii lor de cancelarie, către părinți și elevi. Un astfel de profesor 

devine un pol de influență al unui liceu într-o școală gimnazială. Totuși, majoritatea profesorilor din 

gimnaziu cunosc destul de aproximativ oferta liceelor și ceea ce se  întâmplă acolo. Mulți se conduc după 

prejudecăți conform cărora „la Agricol nu se face școală”, „la Agricol sunt elevi slăbuți” etc. 

 Sursele lor de informare sunt ziarele on-line, informațiile transmise oral. 

 Sunt interesați de informațiile transmise pe facebook. 
  
 

  

  

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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

Liceul oferă: 

1. Sondarea opiniilor elevilor despre  agricultură  și 
meseria de mechanic agricol (la 
începutul sesiunii de promovare)  

Scop: să înțelegem nivelul lor de interes, să-i implicăm și 
să le atragem atenția asupra a ceea ce urmează să 
prezentăm. 
Durata: 10 minute. 
Materiale necesare: flipchart și foi de flipchart, carioca, 
foi A4, pixuri 
Desfășurare: 
Vom evalua percepția elevilor asupra agriculturii și a 
meseriei de macanic agricol, prin discuții cu ei. 
Vom centraliza  pe flipchart opiniile copiilor despre:   

 Ce stiți despre agricultură și meseria de mecanic 
agricol? Tragem o concluzie. 

 Care sunt avantajele și dezavantajele să lucrați în 
domeniul agricol/ mecanică agricolă? Notam 
răspunsurile copiilor pe tablă/foaie de 

flipchart. Si apoi tragem o concluzie.  

 Cunoașteți persoane care lucreaza in 
agricultura/mecanică agricolă? Ce atribuții/ 
sarcini/ responsabilități au ei? – notăm pe 
flipchart/tablă  

răspunsurile.  

 Meseria de mecanic agricol vi se pare  interesantă  
–centralizăm răspunsurile.. 

Înaintea următoarelor sesiuni de informare cu fiecare 
grup de elevi, ne vom aminti împreună cu ei ce am 
învățat în sesiunea precedentă – 

despre ce am vorbit, cu ce au rămas. 
 

 

2. Prezentarea materialelor, inclusiv a filmelor despre 
meseriile agricole/ mecanic agricol 
Scop: să atragem interesul privind meseriile în agricultură/ 
mecanică agricolă  și beneficiile lor, elevii să înțeleagă în 
ce constau anumite meserii agricole 
Durata: 20 minute 
Materiale necesare: materialele de la World Vision, 
filmulețe documentare 
Desfășurare: 
Vom prezenta diferite materiale și filme urmate de 
discuții, plecând de la ce știu ei deja, astfel încât să 
trezească interesul pentru meserii agricole/ mecanic 
agricol.  
Printre materialele prelucrate elevilor amintim: filme 
documentare pe  meserii agricole/ mecanică agricolă, 
materiale  specifice meseriilor agricole, Pagina de 
Facebook ”Mândru să fiu fermier, filmulețe documentare”. 
După prezentarea fiecărui material sau a mai multor 
materiale, vom adresa elevilor întrebări din materialele 
prezentate ca să vedem în ce măsură au reținut 
informațiile transmise și ce le-a captat atenția. 
Vom prezenta și sistemul de învățământ dual prin care 
este organizată această clasă.  

 

Misiunea școlii: 

3. Sondarea cunoștințelor 
noi și a opiniilor elevilor 
despre agricultură/ 
mecanică agricolă (efectele 
promovării la sfârșitul  

sesiunii de promovare 

Puncte slabe: 

- Imagine destul de 

negativă în rândul 

elevilor de 

gimnaziu bazată pe idei 

preconcepute 

- Dotarea slabă cu 

materiale didactice 

- Imaginea negative a 

agriculturii în rândul 

elevilor și 
- părinților 

Oportunități: 

 Reputația bună a 

școlii în rândul 

categoriilor de 

vârstă 40-70 de 

ani; 

 Vecinătatea cu 

SCDA, cu 

afacerile firmei 

Electrogrup 

(centrul hipic, 

via) 

și cu Salina Turda 

- Fondurile europene 
pentru agricultori 

Amenintari: 
- Existența, în Turda și Câmpia Turzii, a 

încă 2 licee tehnologice și 3 licee 
teoretice  care se adresează aceluiași 
grup țintă (absolvenții de gimnaziu) 

- Turbulențele care au loc în procesul de 
acordare a sprijinului de stat pentru 
agricultori 

- sprijinului de stat pentru agricultori 


