35 mm

4

Cum revitalizăm învățământul
profesional și tehnic agricol din
România
O viziune de finanțare prin fonduri europene

Februarie 2021

Autori:
Ruxandra Popescu
Alexandra Toderiță
Maria Balea

Cuprins

1Agricultura și fermierii în România. Ce rol pentru educația profesională?
2Evoluția din ultimii ani a învățământului profesional și tehnic (ÎPT) agricol
2.1Învățarea la locul de muncă în ÎPT agricol
2.2Învățământul dual în ÎPT agricol
3Nevoile de dezvoltare a ÎPT agricol. Rezultatele sondajului CRPE în rândul a 49 de
licee agricole
4Concluzii și propuneri de intervenții pentru viitoarele fonduri europene post - 2021

2

1Agricultura și fermierii în România.
Ce rol pentru educația profesională?
Agricultura este un domeniu de viitor pentru România. Într-o lume din ce în ce mai conștientă de
rolul hranei pentru sănătate, de nevoia menținerii unui echilibru între om și mediul înconjurător,
într-o Europă care își propune să investească din ce în ce mai mult în ferme de familie, conservarea
biodiversității, venituri echitabile pentru fermieri, România - cu fermele ei mici și multe, diversitatea
peisajelor, potențialul pentru agricultura ecologică –pentru a enumera doar câteva dintre avantaje,
este foarte bine situată să-și îmbunătățească competitivitatea agricolă și să crească importanța acestui sector în ansamblul economiei.
Însă pentru a reuși să capitalizeze oportunitățile strategiilor europene și a ”noii normalități” post-pandemice, agricultura României are nevoie de agricultori educați și capabili să ducă cu adevărat acest
sector în secolul 21.
Datele Eurostat arată că în timp ce România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare
proporție din populație care lucrează în agricultură (peste 20%), suntem de asemenea și în topul
țărilor europene cu cei mai îmbătrâniți fermieri. Doar 3 % aveau sub 35 de ani în 2016, iar începând
cu 2010, procentul fermierilor tineri a fost într-o permanentă descreștere. Astfel, necesitatea de a
atrage tinerii către domeniul agricol este cu fiecare an mai mare, iar actuala, dar mai ales viitoarea
Politică Agricolă Comună prioritizează reînnoirea generațională în acest sector.
Veniturile și salariile din agricultură au crescut în ultimii ani, și ca urmare a preluării de către generația mai tânără a exploatațiilor agricole de la seniori (măsura ”Instalarea tânărului fermier” a fost
printre cele mai accesate în PNDR 2014-2020), dar și datorită cererii în creștere pe piață de lucrători
calificați cu studii medii sau superioare.
Conform specialiștilor în recrutare, în perioada de dinainte de pandemie, rata de creştere anuală a
salariilor din sectorul agroalimentar a fost aproape dublă faţă de cea medie pe economie. Mai mult,
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) estimează că în România cele
mai multe noi locuri de muncă create până în 2030 vor fi destinate lucrătorilor calificați în agricultură
și pescuit . Astfel, peste 20 %1 din totalul joburilor care vor fi create vor fi din domeniul agricol.
Însă agricultura viitorului deloc îndepărtat (dacă nu deja cea a prezentului) este legată de cunoaștere:
drone, biotehnologii, editare genetica, agricultura de precizie – toți aceștia sunt termeni care în câțiva ani vor deveni uzuali, ceea ce ne găsește în România într-o situație deloc fericită: fermierii români
sunt printre cei mai ne-școliți din punct de vedere profesional agricol din UE.
Numărul fermierilor tineri cu pregătire formală în domeniu este mult mai mic decât media UE. Conform datelor analizei SWOT realizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în vederea noului Plan Național Strategic, aproape 97% dintre fermieri au doar experiență practică agricolă, dar
¹ CEDEFOP 2018 Skills Forecast Romania

3

mai îngrijorător este faptul că și în cazul tinerilor manageri de exploatații agricole (sub 35 ani), o
covârșitoare proporție de 89,6% au doar ”școala vieții” în agricultură. Toate acestea se traduc într-o
productivitate a muncii în agricultură de patru ori mai scăzută decât în UE. Desigur, în această ”poză”
un rol important îl joacă și dotările învechite, slaba capitalizare a sectorului, însă educația joacă un
rol esențial în această ecuație.
Iar învățământul superior agricol nu pregătește suficienți tineri pentru agricultura, avem nevoie și de
specialiști de nivel mediu. Situația materială a populației în mediul rural face ca mulți tineri de 18 ani,
la terminarea școlii, să trebuiască să-și ia viața în mâini și să lucreze. Lor li se adresează învățământul
profesional și tehnic (ÎPT) agricol, care ar trebui să îi formeze suficient de bine pentru piața muncii
și mai ales antreprenoriat, oferindu-le posibilitatea apoi celor care au resurse de a urma o facultate
în domeniu.
Acest raport analizează evoluția în ultimii ani a acelui sector educational, îi analizează nevoile și perspectivele de dezvoltare dând o voce însăși actorilor-cheie – liceelor agricole și oferă o viziune pragmatică pentru susținerea revitalizării ÎPT agricol în marile strategii din fonduri europene post - 2021.

2Evoluția din ultimii ani a învățământului
profesional și tehnic (ÎPT) agricol
Cifrele care descriu ÎPT agricol contrastează puternic cu locul pe care agricultura bazată pe cunoaștere
îl poate ocupa în economia viitorului în România.
Conform prelucrărilor Centrul Român de Politici Europene (CRPE) pe baza datelor Centrului Național
pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)2 ilustrate în Figura 1, în 2020 doar
4% dintre elevii din ÎPT erau înscriși la o specializare agricolă, numărul acestora fiind în scădere în
ultimii ani. Dacă în perioada 2016-2017, peste 9.200 elevi erau înscriși la o calificare agricolă în învățământul liceal de zi, în anul școlar curent 2020-2021 doar 6886 elevi mai sunt înscriși la liceu în
domeniul agricol.
În 2020, doar un număr de 57 de licee tehnologice din România puteau fi calificate ca fiind preponderent agricole, în restul ÎPT ponderea specializărilor agricole fiind nesemnificativă. În urmă cu 20 de
ani existau peste 120 de unități școlare3 cu profil agricol în România.
Mai mult, cele 57 de licee se confruntă de la an la an cu decizii de tăiere a claselor de liceu și școală
profesională cu specializarea în agricultură, decizii care periclitează însăși existența pe viitor a acestor unități de învățământ cu importanță regională pentru tineri și comunitate și importanță strate² Date primite de la Centrul Național pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional și Tehnic (CNDIPT) în urma cererii formulate de
către CRPE în temeiul legii 544/2001; datele nu cuprind informații despre specializările de industrie alimentară;
³ Notă de fundamentare pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent
agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
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gică pentru dezvoltarea agriculturii în România și reînnoirea generațională în acest sector.

Evoluția învățământului liceal de zi în domeniul agricol
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Figura 1. Numărul elevilor înscriși la o calificare agricolă în cadrul învățământului liceul de zi în perioada 2016-2021

În cazul învățământului profesional și dual din domeniul agricol4, tendința au fost de ușoară creștere:
numărul unităților de învățământ profesional și dual în domeniul agricol a ajuns de la 93 în 20182019 la 103 în 2019-2020, iar dacă luăm în calcul și calificarea „mecanic agricol”, putem număra în
2019-2020 141 de unități de invățământ.
Numărul elevilor înscriși în învățământul profesional și dual agricol a urmat și el un trend ușor ascendent. Dacă în 2016-2017, 4.181 elevi se înscriau la o calificare agricolă în învățământ profesional și
dual, în 2020-2021, numărul acestora a ajuns la 4.908, iar dacă îi numărăm și pe cei care au urmat
calificarea „mecanic agricol”, ajungem la 8.161 elevi.
Cu toate acestea, doar o mică parte dintre acești elevi înscriși într-o formă de învățământ eminamente practic au acces la lucru efectiv în ferma reală.

⁴ Ibidem 1;
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2.1Învățarea la locul de muncă în ÎPT agricol
Dacă la nivel european, tendința în cadrul educației și formării profesionale este axarea pe învățarea
la locul de muncă (work-based learning), în România elevii înscriși în ÎPT au beneficiat în mică măsură
de aceasta.
Conform raportului de țară din 2020 privind România5 lansat de către Comisia Europeană în cadrul
Semestrului European, România se remarcă prin relevanța redusă pentru piața forței de muncă a
educației și formării profesionale în general, fenomen care afectează perspectivele de angajare ale
absolvenților.
În 2017, doar 10 % dintre elevi erau înscriși în programe care combinau învățarea la școală cu învățarea la locul de muncă. Iar pentru specializarea agricolă lucrurile stau chiar mai rău.
În 2020-20216, în jur de 506 de contracte de parteneriat au fost încheiate pentru practica elevilor la
învățământul profesional, respectiv la învățământul dual din domeniul agricol. Astfel, cu 506 parteneriate la peste opt mii de elevi, avem în medie în jur de 16 elevi la un operator economic, iar raportul poate ajunge chiar până la o medie de peste 50 de elevi la un operator economic la o calificare
precum „apicultor sericicultor”.
Din cele 153 de unitati scolare care au învățământ profesional și dual agricol, 17 unități școlare nu au
încheiat niciun parteneriat de practică cu agenți economici.
Calificare
Agricultor culturi de câmp
Apicultor sericicultor
Fermier montan
Horticultor
Lucrător în agricultura ecologică
Lucrător în agroturism
Mecanic agricol
Zootehnist
Total

Parteneriate
79
2
40
37
22
84
219
23
506

Elevi
1641
99
191
1056
412
1073
3253
436
8161

Ratie: parteneriate la elevi
1 la 20
1 la 50
1 la 5
1 la 29
1 la 19
1 la 13
1 la 15
1 la 19
1 la 16

Figura 2. Raportul parteneriate practică/numărul de elevi de la calificările agricole

⁵ Raportul de țară din 2020 privind România, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf;
⁶ Ibidem 1;
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2.2Învățământul dual în agricultură
Dacă ne uităm strict la învățământul dual în agricultură, acesta întâmpină dificultăți, dovedindu-se
mai dificil de aplicat în agricultură decât în specializările tehnice, industriale. În regulamentele de
organizare se stipulează faptul că, în cazul învățământului dual, clasa care cuprinde în medie 25 de
elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30 poate fi alcătuită din cel mult trei grupe cu calificări
diferite.
Aceasta ar însemna că un agent economic ar trebui să încheie un astfel de parteneriat cu școala pentru o medie de 8 elevi, ceea ce este foarte dificil, dată fiind capacitatea logistică, umană și economică
scăzută a fermelor și firmelor agro-industriale din România. Conform discuțiilor și consultărilor cu
fermierii întreprinse de CRPE, majoritatea au o capacitate relativ scăzută de a organiza stagii de practică pentru mai mult de 1-3 elevi, iar implicarea în sistemul dual oricum presupune eforturi mai mari.
În anul școlar 2017-2018, când această formă de învățământ a fost introdusă în România, din totalul celor 2412 de locuri aprobate la nivel național pentru sistemul dual, doar 23 au fost ocupate în
domeniul agricol (13 la specializarea horticultură, 10 la lucrator in agroturism). Un an mai târziu,
lucrurile nu s-au îmbunătățit semnificativ.
În anul școlar 2019-2020, în timp ce un total de 5 603 elevi din toate domeniile de pregătire au intrat în programe de pregătire pe sistem dual, doar șase licee agricole au format clase de dual, pe un
număr de trei specializări: horticultor, lucrător în agroturism, agricultor culturi de câmp. Cele opt
clase au reunit un total de 130 elevi.
În anul școlar 2020-2021, doar 311 elevi au optat pentru calificări agricole (incluzând calificarea mecanic agricol) în programe de pregătire pe sistem dual, observându-se o descreṣtere comparativ cu
anul școlar precedent.
Calificare
Lucrător în agroturism
Horticultor
Agricultor culturi de câmp
Total calificare agricolă
Mecanic agricol
Total

2017-2018
10
13
23
105
128

2018-2019
24
81
8
113
131
244

2019-2020
49
73
8
130
190
320

2020-2021
311(*)

Figura 3. Evoluția învățământul agricol în sistem dual
______________

* Numărul total de elevi care au optat pentru învățământ agricol în sistem dual în anul scolar 2020-2021. Situația defalcată cu numărul
elevilor care au optat pentru fiecare calificare nu a fost transmisă de către CNDIPT, în urma cererii formulate de către CRPE în temeiul
legii 544/2001;
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3Nevoile de dezvoltare a ÎPT agricol.
Rezultatele sondajului CRPE în rândul a 49
de licee agricole
Începând cu anul 2015, consorțiul format din CRPE, World Vision România, Fundația Civitas Pentru
Societatea Civilă Cluj și Junior Achievement România a demarat implementarea unui program amplu
de sprijin pentru liceele agricole din România. Programul a vizat sprijinirea liceelor agricole pentru a
oferi programe educaționale relevante pentru economia locală axate pe formarea viitorilor fermieri
și întreprinzători mici și mijlocii din agricultură, prin oferirea de oportunități de învățare din practică
și în strânsă cooperare cu comunitatea locală. Până în 2020 11 licee au beneficiat de sprijin financiar
și tehnic pentru pilotarea unor programe de practică, vizite de studiu, educație antreprenorială și
promovare în rândul elevilor din învățământul primar și gimnazial. Programul se va extinde în 2021.
Experiența pilot a acestor licee ne-a demonstrat faptul că aceste intervenții se dovedesc a fi eficiente, cu potențial scalabil la nivelul țării, cu efecte durabile și capabile să transforme liceele agricole
în centre esențiale ale ecosistemului de educație pentru agricultură.
În pregătirea unei viziuni cu privire la modul în care ÎPT agricol ar putea fi revitzalizat cu sprijinul fondurilor europene post-2020, CRPE a lansat la sfârșitul anului 2020 o cercetare adresată celor 57 de
licee preponderent agricole existente la momentul actual în România, având ca obiectiv identificarea
experiențelor și nevoilor acestor licee în domeniile esențiale ale ”vieții” lor, așa cum reies din implementarea proiectului-pilot: investiții, toată sfera care cuprinde experiența educațională practică a
elevului – practica de specialitate, educație antreprenorială, vizite de studiu, - precum și promovarea
ofertei educaționale, esențială pentru supraviețuirea acestor școli.
Sondajul s-a desfășurat în perioada septembrie-noiembrie 2020, adunând un număr de 49 respondenți – reprezentanți ai liceelor – din cele 57 de licee preponderent agricole existente. Colectarea
datelor s-a realizat online, prin intermediul unui chestionar cu 35 de întrebări, dintre care 4 au fost
întrebări cu răspuns deschis.
Sondajul a urmărit să colecteze informații despre:
•
Investiții – Gradul de accesare a măsurii 7.2 din PNDR 2014-2020 de către licee, tipuri de
proiecte implementate, probleme întâmpinate în procesul de accesare a fondurilor, evaluarea intenției de a accesa o măsură de investiții cu sprijinul fondurilor europene post-2020, dar și identificarea categoriilor de cheltuieli prioritare și a sumelor pe care le-ar accesa;
•
Practica de specialitate – Evaluarea din punct de vedere calitativ și cantitativ a oportunităților de practică de specialitate derulate de elevii liceelor la agenții economici, punctele forte și
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punctele slabe în organizarea și desfășurarea practicii elevilor, identificarea unor stimulente necesare pentru motivarea agenților economici să se implice în organizarea practicii, tipuri de sprijin
adiționale care ar ajută liceul să trimită cât mai mulți elevi în practică la agenți economici dar și măsura în care liceele ar accesa finanțare prin fonduri europene post-2020 pentru optimizarea stagiilor
de practică în ferme/firme agri;
•
Vizite de studiu și educație antreprenorială – Relevanța organizării la nivelul liceului a
vizitelor de studiu la ferme și a unor programe de educație antreprenorială, problemele întâmpinate
în procesul de organizare a vizitelor de studiu și a programelor de educație antreprenorială, identificarea nevoilor adiționale la nivelul liceului pentru creșterea numărului de vizite de studiu/programe
antreprenoriale organizate și disponibilitatea liceelor pentru accesarea de fonduri europene post2020 pentru organizarea de vizite de studiu/programe antreprenoriale;
•
Promovare - Derularea unor activități de promovare la nivelul liceelor, tipuri de activități
desfășurate, nivelul de monitorizare a impactulului activităților de promovare, măsura în care liceele
ar accesa finanțare cu sprijinul fondurilor europene post-2020 pentru acțiuni de promovare, precum
și tipuri de cheltuieli necesare;
I. Investiții
Din cele 49 de licee agricole care au participat la studiul CRPE, doar nouă dintre acestea au depus
cereri de finanțare pe măsura 7.2 din PNDR 2014 - 2020 (Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică). Conform sondajului, liceele care au primit finanțare din PNDR 20142020 au investit preponderent în achiziția de utilaje agricole, în renovarea/construcția facilităților
din cadrul unităților școlare și în modernizarea fermei didactice.
Cele mai multe licee dintre cele care nu au accesat fonduri au declarat că au fost împiedicate de
lipsa personalului specializat în scrierea proiectelor de acest tip, de lipsa informației cu privire la
posibilitatea de a obține finanțare sau de lipsa cofinanțării din partea primăriei. În același timp,
87% dintre liceele respondente și-au manifestat interesul pentru accesarea unei măsuri de investiții
cu sprijinul fondurilor europene post-2020 și mai mult de 42% dintre acestea au menționat sume de
peste 500.000 de euro pentru achiziționarea de utilaje agricole, renovarea/construcția facilitaților
din cadrul unităților școlare și modernizarea fermei didactice.
II. Practica de specialitate
Unul din trei licee agricole evaluează oportunitățile de practică de specialitate la agenții economici ca fiind insuficiente sau chiar aproape inexistente. Numărul parteneriatelor acoperă, în cazul
acestora, cel mult jumătate din necesarul de practică de la toate calificările. Totodată, 67 % dintre
respondenți consideră că practica de specialitate derulată la agenții economici are un impact bun
asupra procesului educațional. Conform liceelor, marele avantaj al practicii la agentul economic este
racordarea elevilor la piața muncii, atât în ceea ce privește pregătirea profesională, cât și ușurința
găsirii unui loc de muncă, eventual chiar la agentul economic implicat în formarea practică, punct
forte menționat de mai mult de o treime dintre liceele agricole care au participat la studiu.
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Printre punctele forte ale pregătirii practice la agenții economici, respondentii au identificat o serie
de avantaje, precum: (1) Agenții economici dispun de condițiile necesare pentru formarea practică a
elevilor (37%); (2) Relația de parteneriat cu agenții economici aduce beneficii elevilor și școlii (37%);
(3) Școala dispune de resursele necesare pentru asigurarea calității formării practice a elevilor (35%);
(4) Elevii au o performanță mai bună în domeniul de calificare, prin deprinderea abilităților practice
(35%); (5) Elevii se integrează mai ușor pe piața muncii (31%).
Aproape jumătate dintre repondenți consideră că agenții economici nu sunt susținuți și motivați
suficient pentru a se putea implica temeinic în pregătirea practică a elevilor. O altă problemă o
reprezintă transportul costisitor, pe distanțe mari, cu grupuri mici de elevi fragmentate între agenții
economici, în funcție de capacitatea acestora de a primi în practică. Mai mult, liceele respondente
admit faptul că școala nu dispune de resursele necesare pentru asigurarea calității formării practice
a elevilor, parteneriatele între scoli și agenții economici dovedindu-se insuficiente. Jumătate dintre
respondenți consideră că anumite scutiri de taxe și decontarea costurilor materialelor folosite de
elevi în practică ar motiva agenții economici să se implice în organizarea practicii de specialitate
pentru elevi. În privința susținerii liceelor pentru a trimite mai mulți elevi în practică la agenții economici, 70 % dintre acestea consideră că formarea unor tutori de practică, responsabili cu relația
cu agenții economici, ar contribui mult la îmbunătățirea pregătirii practice la agenții economici.
Trei din patru licee consideră că dezvoltarea unui curriculum pentru practica în ferma reală, care
să cuprindă competențele pe care elevii trebuie să le dezvolte, modele de lucru axate pe competențe și metodologia de evaluare a acestora, ar contribui în măsură foarte mare la îmbunătățirea
stagiilor de practică. În plus, peste 90% dintre licee ar accesa fonduri europene post-2020 pentru
optimizarea stagiilor de practică la agenții economici.
III. Vizite de studiu și educație antreprenorială
Peste 60% dintre liceele respondente consideră vizitele de studiu ca fiind extrem de relevante pentru
procesul de învățare al elevilor (noua din zece licee au organizat vizite de studiu în ultimii doi ani) și
mai mult de 92% dintre acestea ar accesa finanțare cu sprijinul fondurilor europene post-2020 pentru organizarea acestora.
Printre dificultățile cu care liceele s-au confruntat în procesul de organizare a vizitelor de studiu, majoritatea au fost de natură logistică și financiară. În cazul a 37 licee din cele 49 care au participat la
studiu, finanțarea cheltuielilor de organizare ar contribui la organizarea mai multor vizite de studiu.
În ceea ce privește educația antreprenoriala, 8 din 10 licee respondente au confirmat faptul că au
implementat programe de educație antreprenorială pentru elevi în ultimii doi ani, considerand programele de educație antreprenorială foarte relevante pentru formarea elevilor.
La fel ca în cazul vizitelor de studiu, cele mai frecvente dificultăți legate de procesul de organizare a
unor programe de educatie antreprenorială au fost de natură logistică și financiară, lipsa parteneriatelor cu stakeholderi din domeniu si lipsa personalului implicat în organizare. Mai mult, 86% dintre
liceele respondente au declarat că ar accesa finantare cu sprijinul fondurilor europene post-2020
pentru organizarea de programe de educatie antreprenorială.
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IV. Promovare
Conform celor 49 de licee respondente, activitățile de promovare organizate la nivelul acestora s-au
dovedit a fi eficiente și au condus la creșterea numărului de elevi înscriși. Peste opt din zece licee ar
accesa finanțare prin fondurile europene post-2021 pentru promovarea liceului. Printre cheltuielile
eligibile, cele mai populare printre respondenți au fost acordarea de burse speciale pentru diferite
categorii de elevi, organizarea de tabere/școli de vară pe teme agricole și cheltuieli de deplasare la
școlile generale din regiune.

4Concluzii și propuneri de intervenții pentru viitoarele fonduri europene post - 2021
Educația de calitate reprezintă cheia agriculturii viitorului, iar IPT agricol deține un rol primordial în
formarea fermierilor din agricultura de mâine. Liceele agricole dețin acest potențial de a oferi elevilor toate instrumentele necesare pentru ca aceștia să formeze o nouă generație de fermieri, mai
bine pregătită să se folosească de oportunitățile noii agriculturi și capabilă să facă față provocărilor
acesteia.
Trendurile din ultimii ani și cercetările CRPE-ului au demonstrat însă că aceste licee agricole suferă
de lipsa unei viziuni de politici publice pe termen lung și implicit a unor scheme de finanțare globale
și interconentate, care ar putea să sprijine stoparea declinului învățământului agricol din România,
dar și revitalizarea și revalorizarea acestuia. Inițiativele de finanțare de până acum nu au reușit să
adreseze întreaga paletă de nevoi complexe ale acestor licee și ale elevilor lor, care implică o strânsă
colaborare între sfera educației și cea a agriculturii.
Astfel, propunem includerea în viitoarele fonduri europene a următoarelor intervenții destinate
liceelor agricole, pe cinci paliere:
•

INVESTIȚII ȘI FUNCȚIONARE

Este nevoie în continuare de finanțarea cheltuielilor pentru crearea, îmbunătățirea, modernizarea
și extinderea infrastructurii liceelor agricole (educaționala și fermă didactică), atât din mediul rural
cât și urban.
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Programul de finanțare MADR
pentru licee agricole

În 2019, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat
un program de finanțare din fonduri naționale pentru liceele agricole7
, care viza investitiții specifice activității din agricultură, a cheltuielilor
materiale necesare funcționării, a celor aferente înființării de noi specializări/calificări și pentru programele de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate. Programul deși inițial gândit cu un buget total
de 925 milioane de lei pentru perioada 2019-2023, a fost aprobat și
lansat către licee abia la mijlocul anului 2020 cu o alocare financiară
substanțial diminuată (aproximativ 175.000 de lei pentru fiecare liceu
– pentru anul 2020). Una dintre vulnerabilitățile majore ale acestui
program decurge chiar din instabilitatea finanțării anuale. Suma alocată se stabilește și se asigură anual de la bugetul de stat către bugetele locale, în conformitate cu voința politică și acordul MADR-ului. Mai
mult, rezultatele primului an de finanțare ne indică faptul că o bună
parte dintre cele 57 de licee agricole nu au accesat în cele din urmă
sumele disponibile în 2020 pentru finanțare, acestea lovindu-se de o
serie de piedici birocratice.
⁷ Comunicare MADR lansare program - https://www.madr.ro/comunicare/6172-finantare-din-bugetul-ministerul-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-pentru-liceele-agricole.html

Dar ceea ce este mai important este că acest program nu prevede o alocare financiară suficientă
pentru potențiale proiecte de investiții la scară mare. Așa cum a reieșit și din sondajul CRPE-ului, mai
mult de 20 de licee au menționat sume necesare de peste 500.000 de euro pentru achiziționarea
de utilaje agricole, renovarea/construcția facilitaților din cadrul unităților școlare și modernizarea
fermei didactice, sume care pot fi alocate din programele europene post-2020.
Totodată, unul dintre principalele motive invocate de către licee pentru imposibilitatea accesarii
unor fonduri din programele trecute a fost lipsa personalului specializat în scrierea și implementarea
proiectelor de acest tip. Devine astfel necesară sprijinirea formarii de personal specializat în scrierea
și implementarea proiectelor de investiții la nivelul liceului, cât și simplificarea procedurilor aferente.
Astfel, viitoarele fonduri europene ar trebui să cuprindă următoarele intervenții în zona de investiții:
1. Finanțarea cheltuielilor (fără cofinanțare din partea liceului!) pentru crearea, îmbunătățirea,
modernizarea și extinderea infrastructurii liceelor agricole (educaționala și fermă didactică), atât
din mediul rural cât și urban;
2. Sprijinirea formării de personal specializat în scrierea și implementarea proiectelor de investiții;
3. Finanţarea burselor, a cazării şi a mesei pentru elevii din IPT agricol.
•

PRACTICA

Fermele didactice, chiar dotate corespunzător, nu pot ține pasul cu evoluțiile tehnologiei, practicile
vizavi de mediu etc și nu pot înlocui învățarea elevilor în fermele reale și prin contactul cu agenții
economici. Ele se dovedesc utile pentru însușirea temeinică a cunoștințelor și pentru derularea ore12

lor săptămânale de laborator, dar nu oferă spațiu suficient de învățare, iar dimensiunea antreprenorială este absentă. De aceea, dezvoltarea relației școlilor cu mediul economic reprezintă o prioritate,
iar cele două dimensiuni – practica în ferma reală și pregătirea practică în ferma didactică – sunt
complementare. Formarea de noi generații de tineri bine pregătiți care să răspundă nevoilor de
dezvoltare ale sectorului agro-alimentar nu poate avea loc fără un parteneriat strâns între școli și
mediul economic.
Cu toate acestea, realitatea din teren ne arată faptul că adesea liceele agricole nu dispun de resursele
necesare, atât umane cât și financiare, pentru asigurarea calității formării practice a elevilor la un
nivel cât mai înalt sau în unele cazuri, chiar la un nivel minimal. Mai mult, liceele agricole duc lipsa
unor ghiduri, curriculum-uri și manuale pentru practica desfășurată în fermă reală, care să cuprindă
competențele pe care elevii trebuie să le dezvolte pe diverse specializări și nivele de școlarizări.
Astfel, viitoarele fonduri europene ar trebui să cuprindă următoarele intervenții în domeniul practicii
de specialitate:
1. Finanțarea cheltuielilor aferente stagiilor de practică, suportate atât de către liceu, cât și de
către agentul economic partener;
2. Stimulente pentru agenții economici (deduceri fiscale/subvenții) și pentru cadrele didactice implicate în organizare;
3. Finanțarea dezvoltării de ghiduri, curriculum și manuale de practică și vizite de studiu pe diversele specializări: ex. horticultură, zootehnie etc și pe nivele de școlarizare;
4. Sprijinirea formării profesionale inițiale și continue a personalului didactic și a tutorilor de practică de specialitate;
5. Dezvoltarea unei metodologii de evaluare a cunoștințelor elevilor dobândite prin practică.
•

CURICULLUM ȘI MATERIALE EDUCAȚIONALE PENTRU AGRICULTURA MODERNĂ

Învățământul liceal agricol se confrunta cu o slaba conectare și adaptare a materialelor educaționale
și a formarii profesionale la cerințele economiei și a viitoarelor tendințe europene. Slaba integrare
a progresului tehnologic în actul educațional, alaturi de utilizarea unor manuale și instrumente învechite, conduc la o slabă pregătire a tinerilor pentru a face fata cerințelor pieței muncii.
Astfel, viitoarele fonduri europene ar trebui să cuprindă următoarele intervenții în domeniul practicii
de specialitate:
1. Finanțarea parteneriatelor cu instituții de prestigiu din învățământul agricol din UE sau în parteneriat cu sectoarele economice pentru realizarea de manuale/materiale educaționale cu accent
pe prioritățile PAC și ale Agriculturii 4.0;
2. Sprijinirea formarii personalului didactic în domenii noi din agricultura, precum agricultura bio,
noi tehnologii, schimbări climatice, protecția mediului etc;
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•

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ ȘI VIZITE DE STUDIU

Viitoarele fonduri europene ar trebui să cuprindă următoarele intervenții în domeniul practicii de
specialitate:
1. Finanțarea cheltuielilor aferente unor programe de educație antreprenorială în domeniul agricol pentru elevi și profesori;
2. Finanțarea cheltuielilor aferente vizitelor de studiu la ferme ale elevilor, suportate atât de către
liceu, cât și de către agentul economic partener;
•

PROMOVARE

Viitoarele fonduri europene ar trebui să cuprindă următoarele intervenții în domeniul practicii de
specialitate:
1. Finanțarea unor campanii locale de promovare a ofertei educaționale a liceelor agricole în rândul elevilor din învățământul primar și gimnazial (acordarea de burse speciale pentru diferite categorii de elevi, organizarea de tabere/școli de vară pe teme agricole, cheltuieli de deplasare la
școlile generale din regiune și realizarea de filme de promovare);
2. Sprijinirea liceelor pentru a-și configura programe de formare în agricultură pentru adulți.
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Anexa - Rezultate cercetare CRPE în rândul liceelor agricole cu privire la nevoi de
finantare
•

INVESTIȚII ȘI FUNCȚIONARE

Ați depus vreo cerere de finanțare pe măsura
7.2 din PNDR 2014-2020 („Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică”) pentru liceul dvs.?

Total eșantion, N=49 licee

Ce proiecte ați implementat?

Răspuns multiplu; Sub-eșantion licee care au depus cerere
și au pimit finanțare pe măsura 7.2, N=7 licee

Care au fost motivele pentru care nu ați accesat fonduri pe măsura 7.2 din PNDR?

Răspuns multiplu; Sub-eșantion licee care nu au depus cereri de finanțare pe măsura 7.2, N=40 licee
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Ați accesa o măsură de investiții în școala
dvs. din viitorul Plan National Strategic pentru perioada 2021-2027 pentru sume care
le depășesc pe cele alocate prin programul
național actual (175.000 RON pentru anul
2020)?

Total eșantion, N=49 licee

Pentru ce categorii de cheltuieli ați accesa o măsură de investiții?

Răspuns multiplu; Sub-eșantion licee care ar accesa o măsură
de investiții din viitorul Plan National Strategic, N=43 licee

Ce sumă ați accesa pentru investițiile pe care le-ați menționat la întrebarea precedentă?

Răspuns multiplu; Sub-eșantion licee care ar accesa o măsură de investiții din viitorul Plan National Strategic,
N=43 licee
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•

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

Din perspectiva parteneriatelor pe care le aveți cu diverși agenți economici, cum evaluați din
punct de vedere cantitativ oportunitățile de practică de specialitate derulată de elevii liceului dvs.
la agenții economici?

Total eșantion, N=49 licee

Din perspectiva parteneriatelor pe care le aveți cu diverși agenți economici, cum evaluați din
punct de vedere cantitativ oportunitățile de practică de specialitate derulată de elevii liceului dvs.
la agenții economici?

Total eșantion, N=49 licee

17

Menționați 1-3 puncte forte în ce privește organizarea și desfășurarea practicii elevilor din liceul
dvs.

Întrebare deschisă. Răspuns multiplu. Total eșantion, N=49 licee

Ce stimulente considerați că ar motiva agenții economici (ferme, firme etc) din zona dvs. să se
implice în organizarea practicii de specialitate pentru elevii liceelor tehnologice și școlilor profesionale?

Răspuns multiplu. Total eșantion, N=49 licee
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Ce stimulente considerați că ar motiva agenții economici (ferme, firme etc) din zona dvs. să se
implice în organizarea practicii de specialitate pentru elevii liceelor tehnologice și școlilor profesionale?

Total eșantion, N=49 licee

Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă ”deloc”,
iar 10 – ”în totalitate”, în ce măsură considerați că
dezvoltarea unui curriculum pentru practica în ferma/ firma reală, care să cuprindă competențele pe
care elevii trebuie să le dezvolte, modele de lucru
axate pe competențe și metodologia de evaluare
a acestora, ar contribui la îmbunătățirea stagiilor
de practică?

Ați accesa finanțare prin noul Plan Național
Strategic pentru perioada 2021-2027 pentru
optimizarea stagiilor de practică în ferme/
firme agri reale pentru elevii din liceul dvs.?

Total eșantion, N=49 licee

Total eșantion, N=49 licee
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•

VIZITELE DE STUDIU

Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă ”Deloc”, iar 10 – ”Extrem de relevantă”, cât de relevantă
pentru procesul de învățare considerați că este organizarea de vizite de studiu la ferme/firme pentru elevii din liceul dvs.?
Media=9.30

Total eșantion, N=49 licee

Ați organizat vizite de studiu pentru elevii
din liceul dvs. în ultimii doi ani?

Cu ce probleme v-ați confruntat în procesul de organizare a vizitelor de studiu?

Total eșantion, N=49 licee

Răspuns multiplu, Total eșantion, N=49 licee
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Ce sprijin suplimentar ar ajuta liceul cel mai mult să trimită mai mulți elevi în practică la agenți
economici?

Total eșantion, N=49 licee

Ați accesa finanțare prin noul Plan Național Strategic pentru perioada 2021-2027 pentru organizarea de vizite de studiu la ferme/firme pentru elevii din liceul dvs.?

Total eșantion, N=49 licee
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•

ACȚIUNI DE PROMOVARE
Ați organizat activități de promovare la nivelul liceului dvs. în ultimii doi ani

Total eșantion, N=49 licee

Ce tipuri de activități de promovare ați desfășurat?

Răspuns multiplu, Total eșantion, N=49 licee

22

Ați monitorizat impactul activităților de promovare?

Total eșantion, N=49 licee

Ce impact au avut activitățile de promovare?

Întrebare deschisă, Răspuns multiplu, Total eșantion, N=49 licee

23

Ați accesa finanțare prin noul Plan Național Strategic pentru perioada 2021-2027 pentru promovarea liceului dvs.?

Total eșantion, N=49 licee

Ce tipuri de cheltuieli eligibile pentru promovare ați include în linia de finanțare?

Răspuns multiplu; Sub-eșantion licee care ar accesa o finanțare prin noul Plan Național Strategic pentru perioada 20212027 pentru promovarea liceului, N=41 licee
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•

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ

Ați organizat vizite de studiu pentru elevii
din liceul dvs. în ultimii doi ani?

Cu ce probleme v-ați confruntat în procesul de organizare de programe de educație antreprenorială?

Total eșantion, N=49 licee

Răspuns multiplu, Total eșantion, N=49 licee

Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă ”Deloc”, iar 10 – ”Extrem de relevantă”, cât de relevantă
pentru procesul de învățare considerați că este organizarea de programe de educație antreprenorială pentru elevii din liceul dvs.?
Media=8.68

Total eșantion, N=49 licee
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Ați accesa finanțare prin noul Plan Național Strategic pentru perioada 2021-2027 pentru organizarea de programe de educație antreprenorială?

Total eșantion, N=49 licee

Care ar fi principalele trei motive care v-ar împiedica să accesați finanțare prin Planul Național
Strategic pentru perioada 2021-2027 pentru diversele proiecte pe care ați vrea să le dezvoltați în
liceul dvs.

26

on este format

Ruxandra Popescu
Director programe
Ruxandra Popescu deține o experiență vastă în managementul proiectelor, incluzând
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Este absolventă a programului de Master în Relații Internaționale și Studii Europene
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Raportul este elaborat în cadrul programului „Creștem prin Educație Agricolă” (CEA) finanțat de
Romanian-American Foundation și derulat de un consorțiu de organizații din care fac parte Centrul Român de Politici Europene, Fundația World Vision România, Junior Achievement România și
Fundația Civitas pentru Societatea Civilă. În ultimii 6 ani, eforturile CEA s-au concentrat pe redarea
importanței învățământului tehnic din domeniul agriculturii în pregătirea specialiștilor. Campaniile
CEA își propun să îmbunătățească performanța (metodele de predare, conectarea cu mediul de business, activitățile extrașcolare, soluțiile de e-learning), dar și promovarea liceelor agricole înscrise în
program. Peste 50 de licee tehnologice cu profilul agricultură din întreaga țară beneficiază azi de suportul și know-how-ul consorțiului de organizații implicate în program.
www.crpe.ro
www.rafonline.org
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