FERMA HOREA - de la teorie la practică

DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Marghita
DURATA IMPLEMENTĂRII: 7 luni
INIȚIATOR: Iulius Timar
"Am privit această competiţie ca pe o provocare, un test. Ideea şi planul proiectului le aveam deja în
minte, aşa că procesul de înscriere a luat un curs firesc. Echipa de proiect şi-a propus încă de la început
mediatizarea acestui proiect, ceea ce a avut un impact asupra comunităţii locale şi a organizaţiei."

DESPRE PROIECT
Echipa de proiect și-a propus sa redeschidă vechea ferma ecologica a școlii, pentru a facilita accesul
elevilor la o practica eficienta în cadrul orelor de specialitate din domeniul veterinar și totodată elevii
vor avea o alimentație mai sănătoasă prin consumul regulat de lapte proaspăt și natural.
Ne propunem sa achiziționăm vaci în lactație, echipamente și recipiente necesare depozitarii și
comercializării laptelui. Beneficiile vor fi multiple, se vor resimți în întreaga comunitate, pe termen
mediu și lung.

SUSTENABILITATE
Sustenabilitatea proiectului va consta in inițierea unei colaborări viitoare cu dispensarele veterinare
din zona în vederea înmulțirii animalelor si încheierea unor contracte cu firme din oraș in vederea
comercializării laptelui.

CAUZĂ
Problema centrala: Nivel redus de activități practice care sa implice elevii înscriși la specializările:
tehnician veterinar, controlul calității produselor și agricultura ecologica, în procesul de formare
profesionala. In momentul de fata elevii de la aceste specializări își desfășoară orele de laborator
tehnologic în scoală, într-un laborator improvizat, iar pentru practica comasata sunt repartizați la
dispensarele veterinare din zona (Marghita, Abramut, Viisoara, Tauteu, Chislaz, Popesti, Abram).

OBIECTIVE
Scop: Creșterea numărului de activități practice care sa implice elevii în procesul de formare
profesionala. Se vor achiziționa de către specialiști cinci capete de vaci în lactație, un aparat de muls,
recipiente necesare pentru depozitarea laptelui, se va încheia un acord de colaborare intre Liceul
Tehnologic Horea și Laboratorul de Analiza Produselor Alimentare Marghita, în vederea analizei
laptelui obținut.
Se va închiria și amplasa un dozator de lapte în incinta școlii la care elevii vor avea acces zilnic pentru
a-și cumpăra un pahar de lapte proaspăt, contravaloarea fiind folosita pentru plata închirierii
aparatului. Se va întocmi un orar de practica pentru fiecare grup de elevi ce urmează sa facă practica
în ferma. Proiectul va reprezenta o motivație în plus ca elevii sa frecventeze școala, își vor folosi timpul
într-un mod constructiv, se vor apropia de natura și vor avea o alimentație mai sănătoasa prin
consumul regulat de lapte.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii direcți sunt elevii de la Liceul Tehnologic Horea Marghita, iar beneficiarii indirecți
profesorii , părintii elevilor, comunitatea locala.
Beneficiile vor fi multiple și se vor resimți în întreaga comunitate, elevii vor învăța sa practice meseriile
de tehnician veterinar, tehnician in analiza calității produselor, tehnician în agricultura ecologica. In
același timp elevii vor reprezenta un exemplu demn de urmat de către întreaga comunitate, pe care
spera sa ii inspire în adoptarea unei vechi îndeletniciri - agricultura ecologica.

