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Dezbaterea a avut ca 
scop promovarea parte-
neriatelor strategice din-
tre liceele cu profil agri-
col și fermele agricole 
sau agenţii economici și a 
modelelor de bune prac-
tici, unde elevii participă 
la stagii de practică ca-
re le permit să acumu-
leze experienţa necesa-
ră pentru a putea deve-
ni profesioniști în dome-
niu agricol.

Pe lângă elevi, profe-
sori de specialitate, con-
ducerea liceului, inspec-
torului școlar adjunct al 
judeţului, Cristina Ghiţă 
sau reprezentantul Minis-
terului Educaţiei, Jean Phi-
lippe Bichaud - expert teh-
nic internaţional, la discuţii 
au participat reprezentanţi 
ai mediul de afaceri și din 
rândul fermelor agricole, 
care au prezentat propria 
experienţă cu privire la in-

cluderea elevilor în stagii 
de practică.

”Agricultura chiar es-
te o opţiune pentru vi-
itor!”, a spus Marinela 
Culea, directorul Liceu-
lui Tehnologic ”Cezar Ni-
colau”, din Brănești (sin-
gura școală europeană 
din Ilfov și una dintre ce-
le două școli ambasador 
ale Parlamentului Euro-
pean), povestind, în de-
butul dezbaterii, despre 
mesajul primit de dom-
nia sa de la elevii liceului, 
întorși de puţin timp de la 
stagiu de practică în stră-
inătate. Aceast mesaj de-
monstrează, în opinia di-
rectorului o schimbare în 
percepţia elevilor despre 
domeniul ”agricultură”. 

Partenerii de practică ai li-
ceului, Ferma Agroindus-
trială Pantelimon, singu-
ra fermă de vaci din jurul 
Capitalei, reprezentată de 
dr. Mihai Petcu, unul din-
tre cei mai apreciaţi oa-
meni de afaceri din agri-
cultura românească și ca-
binetul veterinar Belo-
Vet, reprezentat de tână-
rul medic Tiberiu Belous, 
absolvent al liceului agri-
col din Brănești, și-au ma-
nifestat în continuare dis-
ponibilitatea de a primi în 
practică elevi de la profilul 
tehnician veterinar, expli-
cându-le tinerilor prezenţi 
la dezbatere că pentru 
acest domeniu ”teoria e 
absolut necesară, dar tre-
buie aplicată în practică”.

Făuritorii de 
fermieri

O colaborare de lun-
gă durată pentru stagiile 
de practică vine, de ase-
menea, și din partea fer-
mei Moara Domnească - 
Staţiunea Didactică Bel-
ciugatele, o fermă mixtă - 
cultură mare și zootehnie 
- reprezentată la discuţii 
de ing. Mădălin Radu. Fer-
ma primește elevii liceu-
lui pentru a efectua stagii-
le de practică încă din anul 
2009 și a anunţat că este 
dispusă să continue cola-
borarea cu liceul ilfovean.

Gheorghe Nedelcu, 
director general al SC In-
ternational Trading Com-
pany, cu punct de lucru 

la ferma producătoare 
de seminţe Agropol, situ-
ată în Popești-Leordeni, 
are în plan să dezvolte 
plantaţii ecologice și s-a 
arătat foarte interesat de 
un parteneriat cu liceul 
din Brănești, care are cla-
se de agricultură ecologi-
că atât la nivel liceal, cât 
și în școala profesională.

Având în vedere că 
actualii parteneri de prac-
tică nu au plantaţii eco-
logice, liceul și echipa de 
proiect vor trebui să fa-
că eforturi pentru a în-
cheia parteneriate cu fer-
me ecologice, asigurân-
du-le elevilor de la pro-
filul agricultură ecologică 
stagii de practică relevan-
te pentru acest domeniu.

Vom reuși să avem o generație viitoare de agricultori?

Liceele agricole, hub-uri locale pentru 
dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii
Pe mâna cui lăsăm agricultura României 
și dezvoltarea ei rurală? Cine sunt viitorii 
fermieri și cum se pregătesc pentru a 
dezvolta afaceri de succes care să aducă 
plusvaloare și modele în comunitățile lor? 
Cine sunt cei care îi învață? Există potențial 
în elevi, în tineri antreprenori, în profesori 
și manageri de școli alături de oamenii de 
afaceri care deja au succes în agri-business? 
Acestea au fost câteva dintre întrebările 
la care s-au căutat răspunsuri săptămâna 
trecută, la Brănești, unde Fundația World 
Vision România, în colaborare cu Liceul 
Tehnologic ”Cezar Nicolau”, din Brănești, a 
organizat a doua ediția din seria meselor 
rotunde din cadrul programului național 
”Liceele agricole - Hub-uri locale pentru 
dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”.

Carmen Istrate

 Se consolidează parteneriatele strategice și se identifică noi oportunități pentru clase de agricultură

Programul ”Liceele agricole - Hub-uri locale pentru 
dezvoltarea fermelor mici și mijlocii” este derulat de 
Fundaţia World Vision România împreună cu Junior 
Achievement România (JAR), Fundaţia Civitas pentru 
Societatea Civilă - Filiala Cluj, Centrul pentru Educaţie 
Economică și Dezvoltare din România (CEED) și Centrul 
Român de Politici Europene (CRPE), în parteneriat cu 
Romanian-American Foundation. Fundaţia World Vision 
România este o fundaţie creștină care desfășoară 
programe de educaţie, sănătate, agricultură și 
dezvoltare rurală, intervenţii umanitare de urgenţă și 
advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea 
copilului. Programul pentru Agricultură și dezvoltare 
rurală din cadrul World Vision România promovează 
dezvoltarea micilor afaceri rurale care consolidează 
familiile și oferă tinerilor șansa de a-și făuri un viitor în 
satul natal și de a contribui la dezvoltarea comunităţii. 
În 26 de ani de prezenţă în România, fundaţia a ajutat 
peste 500.000 de copii și adulţi, în 400 de comunităţi 
din 8 judeţe.

Un viitor și la țară


