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LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA  

 

PREZENTAREA ȘCOLII 

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita este o școala cu tradițe , functinând de  150 de ani, 

câteva date din istoricul acestui liceu: 

      Forumul Universitatii Sasesti din Sibiu hotaraste la 12 decembrie 1868 ridicarea a trei 

școli de agricultura in Transilvania, menite sa instruiasca tinerii agricultori sasi, dupa sute de 

ani de agricultura traditionala, cu noile descoperiri europene in domeniul culturii plantelor si 

cresterii animalelor. Hotararea prevedea ca una din aceste scoli sa se infiinteze la Bistrita. Aici, 

scoala de agricultura s-a deschis la 15 aprilie 1870. In   „Registrul actelor prezidentiale ” al 

orasului Bistrita se mentioneaza, in procesul verbal din 11 octombrie 1869, hotararea 

consiliului orasului cu privire la scoala de agricultura – cu numele Acherbauschule – 

subventionata prin contributia baneasca a celor 23 de Comune sasesti din zona Bistritei. 

Dupa 1918 scoala si-a pierdut caracterul etnic fiind deschisa tuturor elevilor. Ea devine 

mai tarziu renumita Scoala Horti – Viticola si apoi Liceu Agricol, ce dainuie si astazi. 

 
 

 PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

Scoala ofera instruire prin cursurile profesionale nivel 3, cursuri liceale – nivel 4 si 

cursuri postliceale nivel 5, pentru urmatoarele domenii de activitate: agricultura, industrie 

alimentara, veterinar, protectia mediului, servicii și mecanica. 

În anul scolar 2013-2014 este reinfiintat invatamantul profesional de 3 ani pentru 

domeniul mecanic agricol si mecanic auto. Din anul scolar 2016-2017 functionam si cu scoala 

postliceala pe domeniul Industrie alimentara nivel 5. 

Din anul scolar 2016-2017 functioneaza în învatamantul profesional si clasa de 

agroturism montan- domeniul Agricultura . 

Prin reactualizarea profilelor specifice domeniului agriculturii, domeniului mecanic 

auto, mecanic agricol, domeniul industrie alimentara, numarul elevilor inscrisi la liceul nostru a 

crescut considerabil, la invatamtul liceal si profesional. Putem spune că oferta educaţională a 

fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere şi ofertă şi că 

ponderea elevilor din invăţământul liceal si  profesional este in creştere, ceea ce denotă că 
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oferta calificărilor este o ofertă atractivă iar insertia pe piata muncii, transferul de la scoala la 

viata, este mai accesibil prin aceste calificari. 

Liceul este amplasat intr-o zona deosebita, ecologica, inconjurata de un parc cu arbori si 

arbusti ornamentali, întins pe o suprafata de 1,5 hectare. Baza didactică a școlii cuprinde si 

ferma didactica cu anexele aferente in care se cresc si se ingrijesc taurine. Dispunem de teren 

agricol,lot legumicol. In prezent Liceul Tehnologic Agricol Bistrita isi desfasoara activitatea in 

patru corpuri de cladire situate pe Drumul Tarpiului, nr.21 si dispune de o moderna sala de 

sport realizata prin program guvernamental. 

Liceul Tehnologic Agricol Bistrita  este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, 

finanţată din resurse publice, având forme de învăţământ de zi și seral  , cu predare în limba 

română.  

Limbile străine studiate în şcoală sunt: engleză și  franceză  

Recrutarea şi admiterea elevilor  în învăţământul liceeal şi profesional se realizează în 

conformitate cu reglementările legale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Examenele 

de absolvire  şi certificare a competenţelor profesionale ale diferitelor forme de şcolarizare se 

organizează conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.                                                                                                                                                    

Şcoala facilitează desfăşurarea  laboratorului tehnologic, practicii săptămânale şi stagiilor de 

practica în cadrul instituţiei de învăţământ pentru toate  calificări şi la agenţii economici din 

municipiul Bistrița   şi zona limitrofă a municipiului conform legislaţiei în vigoare.  

Oferim elevilor următoarele servicii: internat, cantină, cabinet de asistenţă medicală, cu medic 

şcolar şi cabinet pentru consiliere psihopedagogică.  

Viziunea şcolii  
Asigurarea  unui mediu cald şi sigur în care fiecare copil contează şi unde fiecare elev 

este tratat cu demnitate, reuşind astfel să îşi dezvolte încrederea în forţele proprii şi stima de 

sine.Absolvenţii şcolii noastre, viitorii tehnicieni şi lucrători, vor fi pregătiţi pentru mai multe 

domenii, astfel încât să fie capabili să se integreze pe piaţa muncii, în  concordanţă cu cerinţele 

Uniunii Europene. 

 Misiunea școlii 

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița oferă prin cursuri de zi și serale, oportunități de 

educație și instruire accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei, 

sporirea calității vieții și prosperitatea economică. 
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Proiecte  europene 

 
Liceul Tehnologic Agricol Bistrița este o școală preocupată permanent pentru implementarea 

unor  proiecte de formare profesională,oferind resurse pentru dezvoltarea profesională a elevilor pentru 

a deveni profesioniști pe piața muncii. 

 
Proiect derulat de Liceul Tehnologic Agricol Bistrița în anul școlar 2017-2018 

Organizaţia de trimitere:LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA   

Organizaţia de primire: Florineve-Producao e Comercio de Flores,Ida 

Organizatia intermediara :  ConsUE PORTUGAL 

 

Grupul țintă al proiectului a fost  format din 32 elevi din clasele a IX- a și a X- a :învatamant 

profesional-Lucrator în agroturism și  învățământ liceal - Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului 

 

Obiectivele proiectului : 

 Dobândirea de abilităţi legate de practica agricolă modernă, competenţe pentru 

cultivarea speciilor floricole în seră prin instruire la locul de muncă în exploataţia 

agricolă portugheză, dobandirea unor competente cheie prevazute în standardul de 

pregatire profesionala pentru calificarea Lucrator în agroturism .   

 Aplicarea în practică a cunoștintelor teoretice specifice domeniului Protectia 

mediului,asimilarea de noi cunoștinte cu privire la normele de protecția mediului 

înconjurator  și dobândirea unor competente cheie prevazute în standardul de pregatire 

profesională pentru  specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului . 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi a interesului pentru cultura şi civilizaţia 

altui popor. 

Proiectul  Erasmus “EcoHoriCool“ - ambient si culoare 

VET fara granite”  2017-1-RO01-KA102-036173 
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Fluxul 1-Lucrător în agroturism  

Descrierea stagiului de practica  

Participantul la mobilitate elev în clasa a IX-a  si aX- a școală profesională , nivel  de calificare 

3,domeniul Agricultură , calificarea profesională Lucrător în agroturism a efectuat un  stagiu 

de practica de 90 de ore, timp de 15 zile, câte 6 ore pe zi,de luni pâna vineri. Continuturile 

formarii au fost  stabilite în modulul CDL de instruire practica “Tehnologii horticole ambient și 

culoare”. 

 

Pe parcursul derulării stagiului de formare,  elevul a achiziţionat: 

Cunoştinţe despre: 

 lucrări specifice de înființare a culturilor floricole 

 înființarea culturii la sol (semănat direct,plantat răsad, plantat butași) 

 înființarea culturii la ghivece(pregătirea ghivecelor, înființare) 

 lucrări de îngrijire cu caracter general și special în spații protejate pentru cultura florilor 

 lucrări de recoltare a culturilor floricole 

 valorificarea produselor floricole  

Abilităţi: 

 aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice; 

 lucrul în echipă; 

 comunicarea în limba engleză si portugheză; 

Competenţe: 

 identificarea soiurilor și sortimentelor floricole 

 alegerea,pregătirea și plantarea propriu-zisă 

 executarea lucrărilor de îngrijire a plantelor pe perioada de vegetatie  

 observarea fenofazelor de vegetație 

 monitorizarea atingerii maturității plantelor 

 stabilirea destinației producției  
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Fluxul 2 Tehnician ecolog și protecția calității mediului 

Descrierea stagiului de practica : 

Participantul la mobilitate  elev în clasa a IX-a si a X a, liceu tehnologic, nivel  de calificare 4 , profilul 

Resurse naturale și protecția mediului , specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului  

Elevul a efectuat un  stagiu de practica de 90 de ore, timp de 15 zile, câte 6 ore pe zi,de luni pâna vineri. 

Continuturile formării au fost stabilite în modulul CDL de instruire practica ”CALITATEA  SOLULUI 

ȘI APEI  ÎN AGROECOSISTEMUL SERĂ”. 

     

Stagiu de practică –Montijo, Portugalia 

 

Pe parcursul derulării stagiului de formare,  elevul a achiziţionat: 

Cunoştinţe despre: 

 agroecosistemul –sera:caracteristicile agroecosistemului  de  seră;flori  de seră,cerințele florilor 

de seră față de sol și apă,tehnologia de cultivare a florilor în seră  

 determinarea indicatorilor de calitate pentru solul din seră:recoltarea probelor de 

sol,pregătirea probelor de sol pentru analiză ,analiza fizico-chimică a  probelor de sol  
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 determinarea indicatorilor de calitate pentru apa utilizată în sere :recoltarea probelor de apă 

(pregătirea materialului necesar pentru prelevare),conservarea și transportul probelor de apă, 

analiza fizico-chimică a apei.   

Abilităţi: 

 aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice; 

 lucrul în echipă; 

 comunicarea în limba engleză și potugheză; 

Competenţe: 

 monitorizează fenomenul de poluare a apei şi solului; 

 controlează aplicarea măsurilor de protecţie a calităţii apelor şi solului; 

 interpretează efectele majore ale poluării  apei şi solului; 

 

   

 

 

 Dobândirea de competenţe şi abilităţi practice specifice calificarii Lucrator in agroturism si 

Tehnician ecolog în protectia calitatii mediului  

 Dobândirea de competenţe cu privire la tehnicile de cultivare a florilor  

 Dobândirea de competenţe cu privire la analiza factorilor de mediu  

 Abilități lingvistice și de comunicare îmbunătățite 

 Creșterea încrederii de sine  

 Îmbogățirea portofoliului personal 

 Motivare sporită pentru absolvirea studiilor  

 Competenţa a învăţa să înveţi - a avea o gestiune eficientă proprie a învăţării, a carierei şi a 

activităţii profesionale; 

 Stimularea competitivității 

Rezultate 



Liceul Tehnologic Agricol Bistrița            

PROIECTUL  ERASMUS+ 

 ” Pași spre AgroEcoFood Cariere de succes ” 

 2018-1-RO01-KA102-047363 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: 

Îmbunătățirea rezultatelor  învățării/competențelor generale și specializate ale viitorilor 

lucrători agricoli , tehnicieni în industria almentară și tehnicieni în protecția mediului, în 

scopul facilitării inserţiei acestora pe piaţa muncii. 

Organizaţia de trimitere:LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA   

Organizaţii de primire: UNIUNEA MICILOR FERMIERI ȘI CRESCĂTORI DE ANIMALE 

GRANADA (UPA) și  AGROLACHAR S.A-SPANIA  

Organizatia intermediara :  MEP Europrojects Granada, SPANIA  

Durata proiectului: 12 luni,an școlar 2018-2019  

Grupul de participanţi este reprezentat de: 

 Flux 1 -16 elevi clasa a XII-a invățământ liceal ,calificarea Tehnician analiza produse 

alimentare, nivel de calificare 4. 

 Flux 2 -14 elevi clasa a X-a  invățământ liceal, calificarea Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului, nivel de calificare 4. 

 Flux 3-16 elevi clasa a X-a învățământ profesional,calificarea Lucrător în agroturism, 

nivel de calificare 3.  

Elevii  au efectuat un  stagiu de practica de 90 de ore, timp de 15 zile, câte 6 ore pe zi în 

Granada, Spania, grupați pe trei fluxuri  
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Flux 1 -16 elevi clasa a XII-a invățământ liceal ,calificarea TEHNICIAN ANALIZA 

PRODUSE ALIMENTARE, nivel de calificare 4. 

 

  

 

 

COMPETENŢE DOBÂNDITE  

 determinarea falsificărilor laptelui şi produselor lactate 

 determinarea falsificărilor cărnii, peştelui şi a produselor de carne 

 determinarea falsificărilor băuturilor alcoolice 

 determinarea falsificărilor mierii de albine 

 determinarea falsificărilor cerealelor şi făinii 

 determinarea falsificărilor uleiurilor şi grăsimilor 

 competențe lingvistice  
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Flux 2 -14 elevi clasa a X-a  invățământ liceal, calificarea TEHNICIAN ECOLOG ȘI 

PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI 

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE  

- Monitorizează fenomenul de poluare a apei, aerului şi solului; 

- Controlează aplicarea măsurilor de protecţie a calităţii apelor, aerului şi solului; 

- Recunoaște tipuri de îngrățăminte organice  

- Identifică metode de combatere a buruienilor în agricultra ecologică  

- Elaborează măsuri de protecția mediului  

- Aplică cu simț de răspundere  procedurile  operaționale în activitățile desfășurate la 

locul de muncă;  

- Competențe lingvistice  
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Flux 3-16 elevi clasa a X-a învățământ profesional,calificarea LUCRĂTOR ÎN 

AGROTURISM, nivel de calificare 3. 

 

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE  

- Selecteaza soiurile  de plante  care se cultiva în sistem ecologic 

- Determina indicii calitativi ai semintelor (puritate,MMB,umiditate,masa hectolitrica); 

- Aplică schemele de asolament proiectate pentru culturile  ecologice 

- Realizează lucrările de înfiinţare a culturilor  in conditii ecologice 

- Aplică la nivel de echipă lucrările de ingrijire la culturile  in conditii ecologice 

- Aplică cu simț de răspundere  procedurile  operaționale în activitățile desfășurate la 

locul de muncă;  

- Competențe lingvistice  
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IMPACT OBȚINUT PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI DERULAREA 

MOBILITĂȚILOR 

 În plan profesional: 

1. Mobilitatea pentru învățare a dus la la creşterea, îmbunătăţirea, aprofundarea 

cunoştinţelor, abilităţilor și compentenţelor participanţilor, în domeniul agriculturii ecologice și 

protecției mediului.Indicatori de impact - 46 participanti (100%) au obtinut documentele de 

mobilitate Europass; 46 dintre participanti au obtinut notele şi punctele de credit recunoscute şi 

transferate  de către şcoalaă după întoarcerea din mobiliate, 46 suplimente la certificatele de 

atestare a competentelor profesionale.  

Prin acest stagiu de formare profesională VET s-a îmbunătăţit nivelul de calificare al 

participanţilor datorită accesării a noi cunoştinţe şi tehnologii, au crescut  performanţele 

elevilor, au devenit competitivi, se vor adapta facil la cerinţele economiei actuale şi se vor 

integrarea mult mai repede pe piaţa muncii europene-46 protofolii de specialitate ale 

participantilor; 

 2. Dobândirea de competențe cheie-prin plasamentul direct, participanții au învățat să 

lucreze și să desfășoare activităti specifice domeniilor agricultură și protecția mediului, 

îmbunătățindu-și competențele cheie esențiale pentru inserția pe piața muncii: lucrul în echipă, 

pregătirea pentru integrarea la locul de muncă, tranziţia de la şcoală la locul de muncă, 

competențe de comunicare în limba română și într-o limbă străină, de a învăța să înveți, 

interesaţi de spiritul antreprenorial. 

Indicatori - 46 certificate OLS de limba engleza-50% nivel A1 si 50% nivel A2,46 

rapoarte individuale on-line cu aprecieri referitoarea la achizitiile personale ,46  portofolii 

personale, performante scolare imbunatatite la disciplinele de cultura generala, cresterea  

mediilor anuale la limba engleza; 
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Proiect aflat în implementare 

 
Organizaţia de trimitere:LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA   

Organizaţiile de primire: 

 JERONIMO MARTINS DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR  

 CAMARA MUNICIPAL DE SETUBAL, MALO TOJO ESTATES, Lda 

Organizatia intermediara :  ConsUE PORTUGAL,Setubal -Portugalia  

 

Grup țintă :28 elevi din clasa a X- a, învățământ liceal, specializările Tehnician veterinar și 

Tehnician analiza produselor alimentare  

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Îmbunătățirea rezultatelor învățării/competențelor generale și specializate ale viitorilor 

Tehnicieni veterinari și Tehnicieni in analiza produselor alimentare, în scopul facilitării inserţiei 

acestora pe piaţa muncii. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Formarea abilităților și deprinderilor practice, îmbunătățirea cunoștințelor pentru creșterea 

și îngrijirea animalelor respectiv cunoștințelor privind alimentația publică pentru un grup de 28 

elevi,conform SPP-urilor, prin stagii de formare în firme portugheze, în vederea asigurării 

unei bune integrări profesionale. 

2. Îmbunătățirea competențelor personale, competențelor de comunicare și cooperare în relațiile 

de muncă, lărgirea orizontului cultural pentru a deveni mai flexibili, mai competitivi și mai 

motivati in raport cu propria formare,pentru un grup de 28 elevi  

3. Consolidarea dimesiunii europene a furnizorului de formare profesionala initiala prin 

dezvoltarea a cel putin 3 parteneriate educationale cu agenti economici si companii portugheze 

din domeniul agriculturii si alimentatiei,in vederea dezvoltarii unor noi proiecte educationale 

 

 
 

Proiectul Erasmus+” Fomare profesionala VET 

pentru AGROCARIERE de succes” 

2019-1-RO01-KA102-061540 
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Proiecte inițiate de Liceul Tehnologic Agricol Bistrița  

Proiect de  Service-learning 

COMUNITARIA –grădina comunitară  

Echipa ”ECOADOLESCENT”din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Bistrița , cu 

sprijinul Fundației Noi Orizonturi  a lansat invitația comunității bistrițene de a participa la 

proiectul ”COMUNITARIA -gradină comunitară” dedicat bistrițenilor, dornici să-și cultive 

singuri legume, plante aromatice, flori .Prin derularea proiectului ne dorim să rezolvăm o 

problemă a orășenilor care din lipsa unui ”petec de pământ”nu pot să își cultive legume, să 

planteze un copac, să sădească flori și să respire aerul curat de la marginea oraşului, fapt care 

îi îndepărtează de natură..Echipa liceului a oferit  bistrițenilor dornici de a se conecta cu natura 

și de a avea propria grădină, o suprafață de 20 ari teren arabil.Cei interesați de hrană naturală, 

ecologică cultivă în Gradina comunitară a liceului  legume, plante aromatice și flori. 

Activitățile proiectului  au  început  în luna noiembrie 2017 și  continua  în anul școlar 

2019-2020  

Beneficiari direcți -12 familii, 15 elevi din echipa de proiect ,5 cadre didactice, 

reprezentanți ai instituțiilor partenere  

Beneficiari indirecți : 400 elevi ai Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, 32 cadre 

didactice de la LTA Bistrița , 150 familii din cartierul ANL Subcetate , elevii școlilor neimplicate 

în proiect  

Activități derulate în cadrul proiectului 

Pregătirea terenului                                                Întâlnire de lucru  
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                           Repartizarea  loturilor                                         Recolte de comunitaria 

         

Proiectul” COMUNITARIA-grădinacomunitară ”este un început pentru ceea ce înseamnă 

”grădină comunitară” în municipiul Bistrița.  

Din  anul școlar 2019-2020 proiectul Comunitaria s-a extins. Am înființat o ”Pădure 

comestibilă” si am pregătit patrurile pentru cultivarea legumelor în ”Paturi înălțate” 
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Concursul județean ” ÎNTINDE MÂNA, PRIETENE!”,inclus în CAEJ 2020 

(Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile) 

EDIȚIA a V a, 2020 

 Prin derularea concursului tematic “Intinde mana , prietene!” se urmăreste  implicarea 

elevilor în activități menite să îi educe în spiritul non-violenței, să îi facă mai toleranți unii față 

de alții și nu în ultimul rând reducerea actelor de violență în spațiul școlar. 

  Proiectul nostru işi propune să organizeze activităţi educative cu elevii de liceu și gimnaziu 

în vedere prevenirii şi diminuării cazurilor de violenţă în rândul elevilor , să consilieze copiii, şi 

să promoveze comportamentele nonviolente. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

 O 1 Implicarea unui număr de 100 elevi ( gimnaziu și liceu ) în activități menite să îi educe 

în spiritul non-violenței. 

 O 2 Atragerea și implicarea reprezentanților comunității în acțiuni caritabile (de prevenție 

și combatere a violenței în școală si in societate) 

 O 3 Promovarea  la nivelul comunității a comportamentelor nonviolente  prin identificarea 

acestora  de către elevii implicaţi în proiect.   
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CONCURSUL REGIONAL”ARBORI PENTRU VIITOR!” 

( Domeniul ecologie şi protecţia mediului) 

EDIȚIA a VIII a,2020 

Proiect cuprins în Calendarul Activităţilor Educative 

Regionale şi Interjudeţene 2020, domeniul ecologie și protecția mediului, 

poziţia 198 

 

Scopul proiectului 

Dezvoltarea spiritului de observaţie, de investigare a realităţii, de cercetare, de creaţie, 

de protejare a mediului prin toate mijloacele de care dispunem. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului;  

O1. Educarea unui număr de 160 elevi în spiritul moralităţii şi valorificarea potenţialului local;  

O2. Implicarea unui număr de 160 elevi ( gimnaziu și liceu ) în activități menite să îi educe în 

spiritual protejării mediului ; 

O3. Formarea unui număr de 30 elevi pentu conştientizarea nevoii de „Dezvoltare comunitară”; 

O4. Intărirea hotărârii tinerilor de a deveni factori civilizatori ai comunităţii din care fac parte. 
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Proiecte și programe implementate de Liceul Tehnologic Agricol Bistrița 

Proiectul ROSE                                                                                                                     

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR  

(ROSE) 

 

Schema de Granturi pentru Licee 

Beneficiar:  LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA 

Acord de grant nr. 610/SGL/RII din 2.10.2018 

Titlul subproiectului: ”PAȘI SPRE  SUCCES”               

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI  

Creșterea ratei de absolvire a liceului, de participare şi promovare a examenului de 

bacalaureat în vederea îmbunătăţirii tranziţiei spre învăţământul terţiar şi spre piaţa muncii, 

pentru elevii din învățământul de zi şi seral, din Liceul Tehnologic Agricol Bistriţa, aflați în 

situații de risc educaţional. 

BENEFICIARII DIRECȚI  

Sunt elevi din clasele IX-XII de la învățământul de zi și din clasele XI-XIII de la 

învățământul seral,  în total 450 elevi pe cei patru ani din cadrul Liceului Tehnologic Agricol 

Bistrița aflați în situații de risc, de la învățământul de zi, liceal (fără elevii de la clasele de 

profesională).  

ACTVITĂȚILE PROIECTULUI  

I. Activități pedagogice și de sprijin 

 

 Activitatea I.1. – Activităţi remediale. Munceste şi perseverează! Şcoala te ajută să 

reuşeşti. 

 Activitatea I.2 - Activități de tutorat. Împreună vom avea succes!  

 Activitatea I.3 - Activităţi de consiliere. Nu abandona! Educația este șansa ta!  

 Activitatea I.4 – Să ne cunoaştem mai bine! Workshop-uri cu elevii. 

 Activitatea I.5 –  Sa ne cunoaştem mai bine! Cursuri de prim ajutor - activitate de 

dezvoltare personală şi abilităţi emoţionale 

 

II. Activităţi extracuriculare -  Să învăţăm altfel! Şcoala îţi arată lumea!  

 

 Activitatea II.1 - Excursii de instruire şi documentare 

 Activitatea II.2 - Tabăra de dezvoltare personală ECO-MONTAN  

 

III.  Activități de renovare și dotare. Să învăţăm într-o şcoală mai frumoasă şi modernă! 

IV. Activitate de management  
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            PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMUUULLL      MMMOOONNNDDDIIIAAALLL   EEECCCOOO---SSSCCCHHHOOOOOOLLLSSS///   EEECCCOOO---

ŞŞŞCCCOOOAAALLLĂĂĂ    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       EEECCCOOO---ŞŞŞCCCOOOAAALLLAAA   

 

Eco-şcoala este un program internaţional care a avut ca punct de plecare ideea implicării 

elevilor în rezolvarea problemelor locale de mediu. Proiectul urmăreşte ca acest program să contribuie 

la creşterea gradului de conştientizare a elevilor în privinţa problemelor de mediu şi a elementelor 

dezvoltării durabile, prin studiu în clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi comunităţii 

La nivel internaţional, programul “Eco-şcoala” este coordonat de Fundaţia de Educaţie pentru 

Mediul Înconjurător (F.E.E.), care reuneşte organizaţii neguvernamentale ce acţionează la nivel naţional 

în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă 

Şcoala noastră s-a înscris în acest program în anul şcolar 2006 – 2007  

                                5 Iunie - Ziua mediului                                      Acțiune de plantare  

   

Actiune de ecologizare 
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PROGRAMUL INTERNAŢIONAL,,LeAF”  

(,,SĂ ÎNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE”) 

  

Program mondial de educaţie pentru mediul înconjurător, prin care sala de clasă este 

ȋnlocuită cu natura, iar lecţiile se desfăşoară ȋn mediul natural. 

 Funcţionează în 28 de ţări din lume, cu peste 700 000 de copii/tineri. 

 Inițiatorul programului este Fundația de Educație pentru Mediu (FEE). 

 Operatorul mondial este reprezentantul FEE. 

 Operatorul naţional este reprezentat de CCDG, membru cu drepturi depline al FEE 

SCOPUL PROGRAMULUI 

 Mobilizarea dascălilor să desfăşoare lecţii în pădure (sau ȋn parc). 

 Conştientizarea elevilor despre îndatoririle pe care le au faţă de natură şi societate, în 

contextul dezvoltării durabile. 

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

Programul încurajează dascălii şi elevii: 

 Să experimenteze starea de a fi în pădure. 

 Să coreleze lecţiile realizate în pădure cu cerinţele curriculum-ului şcolar. 

 Înţelegând pădurea din această experienţă, să simtă recunoştinţă şi respect pentru pădure, 

ceea ce le va influenţa acţiunile şi comportamentul în viitor. 

CE ADUCE NOU PROGRAMUL: 

 Folosirea altor spaţii decât cel al şcolii pentru învǎţare: pǎdurea, parcul, grǎdina şcolii. 

 Educarea civică a copiilor – cu implicaţii în comunitate. 

 

 

Școala  noastra este înscrisă în programul LeAF-“Să învățăm despre pădure” din 2009 
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ZIUA PRODUSELOR ROMÂNEȘTI 

 

Aleg sănătos, aleg Produs în Bistrița-Năsăud! 

 

 

Campanie de sprijinire și promovarea producătorilor locali, a consumului de produse 

agro-alimentare naturale, sănătoase și dezvoltarea micilor afaceri din acest domeniu.  
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LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA 

Romania, Bistrita, str. Tarpiului nr.21 

Tel. / Fax: +40-263-238-101 

scoala@agricolbistrita.ro 

www.agricolbistrita.ro 


