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Introducere
Organizarea vizitelor de studiu, pentru a oferi elevilor 

oportunitatea de a înțelege cum funcționează afacerile de pe 

lanțul valoric din domeniul agricol, este o practică larg răspândită 

în rândul liceelor cu profil preponderent agricol. Dintre toate 

aspectele studiate referitoare la contactul cu mediul de afaceri, 

participarea la vizite de studiu pe lanțul valoric din domeniul 

agricol este singura cu o influență directă, semnificativă atât 

asupra intențiilor elevilor de a-și continua studiile cât și de a 

începe o afacere în agricultură.

Utilitatea percepută a vizitelor de studiu pentru înțelegerea 

funcționării unui agribusiness este relativ crescută în rândul 

elevilor chestionați, pe ansamblu 53% dintre cei care au participat 

la astfel de vizite afirmând că au învățat ”destul de” sau “foarte 

mult” din ele.
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Introducere

Studiul1 publicat de CRPE în Aprilie 2021, privind motivațiile, 

experiențele și intențiile elevilor din ani terminali ai liceelor și școlilor 

profesionale cu profil preponderent agricol, arată faptul că utilitatea 

percepută a vizitelor de studiu pentru înțelegerea funcționării unui 

agribusiness este crescută în rândul elevilor chestionați, 53% dintre 

respondenți declarând că au dobândit multe cunoștințe noi. 

Un element recurent care a reieșit din interviuri este faptul că elevii 

își doresc cel mai mult să aplice noțiunile teoretice în laboratoarele, 

atelierele și fermele didactice ale liceelor, ca și mai multe activități de 

învățare bazată pe muncă relevante pentru specializarea lor (de 

exemplu horticultură, medicină veterinară etc.).

1Date preluate din studiul: https://www.crpe.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport_Final_Elevi_050521.pdf
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Valoarea adăugată
a vizitelor de studiu

Valoarea adăugată a vizitelor de studiu

Vă prezentăm mai jos câteva beneficii care 

decurg din organizarea vizitelor de studiu la 

sediul agenților economici și implicit plusul de 

valoare adus de aceste experiențe.

Vizitele de studiu pot fi privite din mai multe 

perspective, putând fi valorificate astfel mai multe 

beneficii ce pot fi obținute în urma acestor 

experiențe de învățare.  

Conștientizarea plusului de valoare adus de 

organizarea în mod constant a vizitelor de studiu, la 

sediul agenților economici, este primul pas pentru 

crearea unei culturi organizaționale a învățării la 

locul de muncă în cadrul liceului.



Beneficii globale pe termen lung

Prin organizarea constanta a vizitelor de studiu, pe termen lung se 

pot obține următoarele beneficii care vizează atât elevii și liceul, cât 

și comunitatea. 

• Îmbunătățirea percepției tinerilor care doresc să urmeze o carieră 

în domeniul agricol. Schimbarea ideilor preconcepute despre 

agricultură (muncă grea, munca de jos, nu e nevoie de calificare 

etc.).

• Încurajarea tinerilor să aleagă o carieră în țară lor, fidelizarea 

tinerilor față de zonele lor de proveniență.

• Îmbunătățirea percepției comunității locale asupra calității 

procesului de educație oferit de liceul agricol.

• Recunoașterea importanței domeniului și a studiilor de specialitate 

agricole, creșterea reputației școlii la nivel local și național.

• Valorificarea potențialului local, încurajarea elevilor să valorifice 

potențialul agricol al zonei. Comunitatea prosperă atunci când 

există o promovare a produselor locale, fiind educată să consume 

produse locale.

• Formarea unor obiceiuri de învățare noi pentru elevi, cultivarea 

gusturilor pentru a cunoaște și a avea noi experiențe educaționale 

și practice.

Dezvoltarea cunoștințelor și a abilităților tehnice ale elevilor

Vizita de studiu este o experiență de învățare valoroasă pentru 

elevi, oferindu-le ocazia să vadă modul de organizare a unei 

entități economice din domeniul studiat, să observe cum 

funcționează diverse echipamente, procese tehnologice etc. 

Competențele tehnice dezvoltate țin foarte mult de contextul 

vizitei de studiu, domeniul de activitate al agentului economic, 

nivelul de cunoștințe al elevilor. Mai jos găsiți câteva exemple de 

competențe și abilități pe care elevii le pot dezvolta, fiind 

necesară o personalizare a acestora în funcție de aspectele 

specifice ale vizitei.

• Dezvoltarea în rândul elevilor a cunoștințelor și abilităților 

tehnice specifice domeniului, prin interacțiunea cu specialiștii 

din domeniu și expunerea elevilor la mediul real.

• Cultivarea abilităților de a primi și  comunica noile informații 

aflate în cadrul vizitei.

• Cunoașterea unor informații de actualitate din domeniu cu 

privire la utilaje, materiale, substanțe folosite (costul si 

utilizarea lor).

Valoarea adăugată a vizitelor de studiu



• Cunoașterea noilor tendințe, tehnologii folosite, soluții tehnice de 

rezolvare a unor situații specifice.

• Conștientizarea conexiunilor dintre disciplinele tehnice pe care 

elevii le-au parcurs până în prezent.

• Cunoașterea aspectelor specifice pieței  forței de muncă (ce 

anume se caută, ce abilități și competențe sunt căutare de către 

angajatori).

Dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale

Valorificați vizita de studiu oferindu-le elevilor oportunitatea de 

înțelege și modelul de business al agentului economic, dincolo de 

procesele tehnologice specifice. Pentru dezvoltarea cunoștințelor 

antreprenoriale ale elevilor puteți urmări:

• Înțelegerea modelului de business al agentului economic

• Cunoașterea punctelor forte și slabe ale unei afaceri în domeniu, 

dar și a amenințărilor și oportunităților. 

• Documentarea pașilor necesari pentru înființare unei afaceri în 

domeniu și a resurselor necesare. 

• Aflarea unor informații cu privire la modul în care reușesc să 

pătrundă și să se mențină pe piață cu produsul lor.

• Cunoașterea modului de organizare a producției și procesare 

într-un astfel de sector agricol.

• Identificarea și înțelegerea culturii organizaționale a agentului 

vizitat și legătura dintre cultura organizațională și poziționarea 

pe piață. 

• Cunoașterea abilităților necesare pentru rezolvarea situațiilor 

neprevăzute care pot apărea în fermă, unități de procesare etc.

• Înțelegerea aportului pe care afacerea îl aduce consumului 

local sau național, dar și a câștigului pe care comunitatea în 

resimte din afacere.

Dezvoltarea abilităților soft ale elevilor

Orice experiență poate fi fructificată prin evidențierea abilităților 

soft, de dezvoltare personală și de relaționare interpersonala pe 

care elevii le-au exersat sau dezvoltat. De cele mai multe ori, 

elevii au nevoie de ghidaj pentru conștientizarea acestor abilități și 

pentru folosirea lor în mod conștient.

• Dezvoltarea rezilienței prin expunerea la experiențe din afara 

zonei de confort.

• Cultivarea abilităților de lucru în echipa, comunicare, relaționare 

și socializare, integrare într-un mediu nefamiliar.
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• Cultivarea independenței, autonomiei, adaptabilității, empatiei, grijii 

față de grup, a abilităților organizatorice etc.

• Dezvoltarea unui atitudini pozitive, flexibil, dezvoltarea abilităților 

de a gândi critic, adoptarea unui comportament disciplinat și 

profesionist specific domeniului de activitate

• Creșterea motivației pentru dezvoltarea unei cariere în domeniu și 

îmbunătățire performanțelor școlare.

Beneficii aduse liceului în relație cu mediul de business

Pe lângă obiectivele de învățare prezentate mai sus, organizarea 

vizitelor de studiu poate aduce beneficii și liceului crescând astfel 

capacitatea acestuia de a avea o oferta educațională relevantă și 

atractivă. Beneficiile pot fi: 

• Dezvoltarea unor parteneriate în vederea desfășurării activităților 

de formare profesională formală sau non formală, precum stagii de 

pregătire practică ș.a.

• Crearea și a altor colaborări la recomandarea agenților economici. 

Extinderea programului de vizita și la sediul unui colaborator/ 

partener. Extinderea rețelei de agenți economici care sprijină 

activitatea de formare a viitorilor specialiști desfășurată de liceu.
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• Extinderea parteneriatului dintre școală și agentul economic care 

se poate materializa în sponsorizări în bani sau produse/servicii, 

burse speciale acordate elevilor, oportunități de angajare pentru 

elevi, etc.

Plusul de valoare adus cadrelor didactice implicate 

Pe lângă toate beneficiile resimțite de către elevii participanți și 

cadrele didactice pot fructifica experiența vizitei, creând astfel o 

cultură organizațională în liceu care să încurajeze experiențele de 

învățare la locul de muncă și implicit colaborarea cu mediul de agri-

business.

Valoarea adăugată poate fi cuantificată prin:

• Dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a încrederii, speranței, 

experienței, a motivației, a abilităților de colaborare și comunicare 

etc.

• Deprinderea unor noi cunoștințe profesionale, aflarea unor 

exemple de bună practică care pot fi folosite la clasă. 

• Cunoașterea tendințelor din domeniu, devenind mai ancorați în 

realitate și dezvoltarea unui atitudini orientate spre învățare 

continua, Lifelong learning. 

• Crearea unei legături cu elevii în afara cadrului școlar, care 

poate conduce la creșterea motivației acestora în procesul 

educațional și creșterea nivelului de apreciere a cariei alese. 

• Creșterea relațiilor profesor - profesor și profesor - unitate 

școlară, susținerea reciprocă a cadrelor didactice implicate în 

organizare și atragerea si a altor colegi în astfel de procese

• Dezvoltarea abilităților de colaborare și interacțiune cu mediul 

de afaceri din domeniu.

• Înțelegerea domeniului de activitate a agentului economic 

vizitat dintr-o perspectivă interdisciplinară 

Valoarea adăugată a vizitelor de studiu



Valoarea adăugată a vizitelor de studiu

Pe scurt!

• Începeți procesul de organizare a vizitei de studiu prin definirea obiectivelor pe care 

doriți să le obțineți la finalul activității.

• Priviți beneficiile aduse de vizita de studiu din mai multe perspective, cum puteți 

maximiza valoarea adusă de această experiență

• În funcție de obiectivele stabilite, asigurați-vă că și comunicați grupurilor țintă aceste 

beneficii. De cele mai multe ori ele nu sunt de la sine înțelese și pot trece 

neobservate. Detalii capitol 3. 
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Modelul lanțului valoric
din agricultură

Modelul lanțului valoric din agricultură

Producție Procesare Marketing
Oportunități

de viitor



Modelul lanțului valoric din agricultură a fost dezvoltat de-a lungul mai 

multor etape de implementare în cadrul programului Creștem prin 

Educație Agricolă și a fost testat de peste 15 licee agricole din țară, 

în perioada 2015-2022. Abordarea lanțului valoric urmărește 

înțelegerea întregului proces pe care un produs în parcurge de la 

momentul în care începe procesul de producție până la consumarea 

acestuia, abordarea asumată și la nivel european prin Green Deal –

from Farm to Fork. 

Modelul oferă elevilor oportunitatea să înțeleagă care este procesul 

prin care o resursă deținută de un antreprenor ajunge un produs final 

gata de consum, spre exemplu procesul prin care bobul de grâu este 

plantat într-o cultură (etapa de producție) apoi este procesat într-o 

moară de grâu și ajunge materie primă pentru o brutărie (etapa de 

procesare) ca în final să fie plasat pe piață spre a fi vândut 

consumatorului final (etapa de marketing). 

Suplimentar am adăugat în acest lanț o etapă dedicată procesului 

de învățare adresată elevilor, respectiv Oportunități de viitor. 

Dezvoltarea gândirii critice, a competențelor elevilor este 

important să fie canalizată spre dezvoltarea profesională a 

elevilor, iar această etapă își propune să le ofere elevilor ocazia 

de a cunoaște ce oportunități de formare au sau ce oportunități 

pot fi fructificate în domeniul agricol în care doresc să se 

specializeze și nu numai.

Pentru o mai bună exploatare a conceptelor acestea, este indicat 

să dedicați câte o zi de vizită de studiu fiecărei etape, facilitând la 

finalul fiecărui proces activități de aprofundare a experienței de 

învățare avute de către elev.

Modelul lanțului valoric din agricultură
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Etapa 1

Producție – experiența din ferma agricolă

În funcție de domeniul de activitate al agentului

economic vizitat și implicit a întregului lanț pe

care doriți să îl parcurgeți, formulați competențe profesionale 

pe care doriți să le dobândească elevii în urma vizitelor la 

unitatea/unitățile de producție.

Obiectivele de învățare pot fi: 

• să cunoască etapele producției specifice domeniului vizitat; 

• să cunoască noile echipamente si tendințe din domeniu;

• să-și dezvolte abilitățile de prezentare și de lucru în echipă;

• să fie capabil să transmită informația acumulată către terți  

(colegi, familie); 

• să transpună cunoștințele din experiența practică în fermele 

părinților lor.

Etapa 2

Procesare – operațiuni specifice

procesării

În această etapă accentul este pus asupra

modului de implicare directă în operațiuni

specifice procesării definiți competențe profesionale 

dobândite. 

Obiectivele de învățare pe care le puteți urmări în cadrul 

vizitei pot fi:

• să înțeleagă etapele procesării diverselor tipuri de produse;

• să cunoască modul de funcționare a unei unități de 

procesare: 

• nr. de oameni implicați, 

• tipuri de avize necesare, 

• reguli de igienă,

• timpul necesar producției etc. 



Modelul lanțului valoric din agricultură

Etapa 3

Marketing – valorificarea produselor

Pentru o bună înțelegere a conceptului de marketing, este important să acordați timp înțelegerii celor mai importante noțiuni din 

marketing, respectiv, cei 4P (Produs, Preț, Promovare, Plasare). Vizita de studiu se poate la un centru de ambalare și marketing,

la o întreprindere socială, într-o piață etc. În aceste unități, elevii pot realiza activități practice de ambalare fructe și legume folosind 

diverse tipuri de echipamente, patru tipuri de ambalare. Pentru produsele ambalate, elevii pot veni, de asemenea și cu propriile idei 

de, etichete personalizate. De asemenea, vă puteți propuneți să invitați persoane care să reprezinte anumite unități de desfacere, 

ambalare, vânzare produse, etc., care să le prezinte elevilor modul în care aplică conceptele de marketing.

În această etapă accentul se va pune pe modul de valorificare a produselor agri, iar obiectivele de învățare pot fi:

• să cunoască elementele principale de marketing ale unui produs;

• să deosebească un produs convențional de unul tradițional;

• să fie capabili să transmită informația acumulată către colegi, familie, profesori; 

• să-și dezvolte orientarea, abordarea de business a fermei familiale.

• Să-și dezvolte abilitățile de comunicare, vânzare etc.
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Etapa 4

Oportunități pentru viitor 

În această etapă puteți aborda oportunități pentru viitor reprezentate de diverse programe de finanțare pentru agri-business-uri,

precum prezentarea caracteristicilor unei structuri cooperatiste, avantajele asocierii și mecanismul de funcționare a cooperative

sau prezentarea oportunităților de finanțare prin Tineri fermieri, din PNDR și nu numai.

De asemenea, puteți aborda oportunitățile oferite diverse programe educaționale disponibile pentru elevi, care pot fi din domeniul universitar, 

respectiv să vorbiți despre programe de licență de profil sau oportunități de formare non-formală precum cursuri de specializare, oportunități  

Erasmus+ etc. Prezentarea oportunităților educaționale naționale și internaționale aduce un mare plus de valoare elevilor. 

Tot o oportunitate de viitor este și tendința de dezvoltare a proceselor specifice domeniului agricol, tehnologiile care se dezvoltă, digitalizarea 

toate acestea pot fii oportunități pentru viitorii specialiști din domeniu si pot oferi un avantaj competitiv atât specialiștilor care au competențele 

necesare spre a folosi noile tehnologii cât și antreprenorilor care utilizează tehnologiile. 

La fel ca și în cazul primelor 3 etape, obiectivele de învățare urmărite pot fi:

• să-și dezvolte cunoștințele antreprenoriale

• să cunoască oportunitățile de finanțare pentru tinerii fermieri și programele educaționale în domeniul agricol; să distingă diverse tipuri de 

finanțări;

• să cunoască importanța asocierii între fermieri; 

• să cunoască mai multe despre oportunitățile de carieră din domeniu

• să înțeleagă tendințele de dezvoltare a noilor tehnologii din domeniu și oportunitățile de dezvoltare și formare care decurg d in asta; 

• va putea să calculeze valoarea produsului standard (SO);
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Valorificarea experienței

Valorificarea experienței

Pornind de la obiectivele stabilite pentru vizita de studiu și 

care au fost prezentate pe larg în capitolul 1, acest capitol 

se axează pe prezentarea câtorva măsuri care favorizează

Tranziția de la laCE VREM SĂ FACEM CE AM FĂCUT & CUM FOLOSIM

îndeplinirea obiectivelor și implicit asigura elevilor și 

cadrelor didactice implicate o experiență de învățare mai 

semnificativă.



Aspecte organizatorice

3.1 Aspecte organizatorice

Pentru o mai bună exploatare a celor 4 etape ale lanțului valoric, este 

indicat să dedicați câte o zi de vizită de studiu fiecărei etape. 

Stabiliți împreună cu agentul economic programul vizitei, 

organizați anterior vizitei elevilor la sediul acestuia, o întâlnire de 

pregătire a vizitei și stabiliți împreună cu agentul economic programul 

vizitei: 

• Ce anume doriți să evidențiați în cadrul vizitei;

• Ce procese vor fi prezentate elevilor;

• Cine este persoana care va face prezentările și va însoți grupul și 

valorificați experiențe acesteia; 

• Ce informații au fost deja prezentate la clasă, astfel încât în cadrul 

vizitei să puteți prezenta utilitatea informațiilor transmise;

• Există procese/activități pe care elevii pe pot experimenta în cadrul 

vizitei, le pot practica.

Pregătiți elevii pentru vizita de studiu

• Prezentați-le la clasă câteva particularități ale modelului de 

business, ale proceselor pe care le vor regăsi la sediul 

acestuia;

• Legați temele parcurse la clasă cu ceea ce urmează să vadă;

• Stârniți curiozitatea elevilor și pregătiți câteva întrebări pe care 

să le adreseze elevi agentului.
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Formatul vizitei de studiu

Din experiența programelor de vizită de studiu organizate anterior am 

extras următoarele recomandări pentru o experiență cât mai 

relevantă.

• Organizați vizita în zile consecutive – oferindu-le elevilor 

viziunea lanțului valoric prin vizite organizate în zile consecutive, 

motivația, curiozitatea, înțelegerea proceselor crește, elevii 

devenind mai implicați în propriul proces de formare, își dezvoltă 

capacitatea de a face conexiuni între aspectele teoretice 

prezentate la clasă și activitatea agenților economici vizitați, între 

conexiunile existente între etapele lanțului valoric și nu numai. Un 

alt avantaj pentru această abordare este faptul că vă poate oferi un 

avantaj în negocierea prețului pentru serviciile necesare, exemplu 

închirierea unui autobuz pentru 3 sau 4 zile versus o zi pe luna sau 

a serviciilor de catering, comandarea a 20 de meniuri x 3 / 4 zile 

versus  o comandă punctuală. De asemenea contractarea 

serviciilor la pachet vă oferă o mai mare siguranță a folosirii 

resurselor financiare, vezi situația prețurilor carburanților care 

foarte volatilă.

• Mențineți același grup de elevi de-a lungul întregului proces –

pentru o experiență de învățare valoroasă la nivelul fiecărui elev, 

este important să fie același grup de elevi care parcurge întregul 

program al vizitei. În experiența anilor anteriori, au existat situații în 

care componența grupului de elevi a fost schimbată, în acest caz 

la nivel individual s-a constatat, în urma evaluării, faptul că 

impactul procesului de învățare a fost semnificativ mai mic. 

• Includerea unei nopți de cazare poate spori impactul vizitei 

– dacă există resurse financiare și facilități de cazare în 

apropiere, organizarea unei vizite de studiu care presupune 

menținerea elevilor într-un cadrul conectat în permanentă cu 

tematica vizitei, amplifică considerabil impactul procesului 

de învățare. Ocazia de a interacționa într-un mod informal și 

non-formal cu profesorii însoțitori și cu restul colectivului de 

elevi, are un impact sporit. De asemenea includerea unei nopți 

de cazare permite extinderea procesului de învățare prin 

activități de educație non-formală care să se desfășoare în 

afara cadrului formal al școlii oferind oportunitatea unei 

experiențe care să le dezvolte abilități complementare. 

Valorificarea experienței
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Pentru maximizarea modului în care elevii asimilează și valorifică 

experiența trăită în cadrul vizitei este  recomandat să organizați o 

activitate de reflecție după fiecare zi de vizită. Susținerea elevilor în 

procesul de învățare prin activități de debriefing și reflecție aduce

un mare plus de valoare prin faptul că încurajează elevii să 

conștientizeze abilitățile nou deprinse și îi ghidează în a-și îmbunătăți 

comportamentul pornind de la lecțiile învățate. 

Reflecția, debriefing-ul sunt componente esențiale ale învățării 

bazate pe experiență care consolidează cunoștințele și abilitățile 

dobândite, atât de ordin tehnic cât și abilitățile soft, prin aceste 

procese de explorare a experiențelor trăite, elevii învață și își 

modifică comportamentul. Reflecția este în general ghidată de

un facilitator, al cărui scop este să identifice lacunele de cunoștințe

și să încerce să le rezolve.

Valorificarea experienței
de învățare a elevilor

Valorificarea experienței

3.2 Valorificarea experienței de învățare a elevilor



Facilitarea unei activități de reflecție – recomandări

• Creați un cadru în care elevii să se simtă în siguranță și să poată 

împărtăși deschis procesul prin care trec;

• Stabiliți în avans ce aspecte doriți să evidențiați cu cadrul activității 

de reflecție pe care urmează să o facilități, aceasta poate să 

urmărească: 

• Să ajute elevii să găsească similarități între activitățile de la 

practică și activitatea didactică de la școală;

• Să scoată în evidență punctele forte și punctele care trebuie 

îmbunătățite; Corelați această secțiune cu indicatorii de 

calitate (deprinderi tehnice și soft skills);

• Să construiască o imagine clară a lucrurilor utile, practice 

învățate în urma experiențelor;

• Să ajute participanții să lege ceea ce au învățat de ceea ce 

știau deja, pentru a se perfecționa și a avea performanțe 

îmbunătățite.

Online se găsesc numeroase exerciții pentru facilitarea acestor 

activități, în linkurile de mai jos sunt câteva recomandări de surse 

de inspirație cu diverse exerciții, joculețe, tehnici de reflecție:

• Biblioteca online de resurse 

• Manual cu practici, activități și reflecții pentru dezvoltarea 

personală și profesională a tinerilor 

• Centrul de resurse Erasmus+

La finalul programului de vizită este important să existe o 

activitate facilitată de debriefing pentru toate activitățile 

desfășurate în cadrul vizitelor realizate. Este recomandat să 

extrageți cât mai multe lecții pe care elevii le-au învățat atât din 

sfera lucrurilor tehnice pe care acesta și le-a însușit cât și din 

sfera abilităților soft, cum a gestionat stresul declanșat de un 

mediu nou, cum s-a simțit în colectiv, cum a lucrat în echipa, etc. 

Această ultimă activitate de reflecție poate fi dirijată și către viitor, 

astfel încât elevul să conștientizeze în ce mod poate aplica 

informațiile și competențele dobândite în cadrul acestei 

experiențe, cum își  poate proiecta cariera profesională

pe care dorește să o urmeze, să cunoască alte

oportunități adresate domeniului pe care le poate

fructifica, etc.

3.2 Valorificarea experienței de învățare a elevilor

Valorificarea experienței

https://www.noi-orizonturi.ro/biblioteca-online-resurse/
https://dreamsforlife.ro/wp-content/uploads/2020/05/Eroii-din-noi-practici-si-activitati-1.pdf
https://epale.ec.europa.eu/ro/resource-centre?f%5B0%5D=tags%3A11752&page=0


Un alt mod prin care puteți valorifica experiența de învățare este 

bazată pe teoria Piramidei Învățării, conform căreia o persoană 

învață cel mai mult când are ocazia să aplice într-un mod practic 

aspectele despre care învață (in proporție de 75%), dar cel mai mult 

o persoană învață și înțelege un subiect atunci când încearcă să 

explice altcuiva.

În acest sens o altă modalitate prin care puteți să susțineți elevii să 

își îmbunătățească performanțele școlare este aceea de a-I 

antrena in activități care vizează formarea altor persoane.

Exemple de activități

• Încurajarea elevilor să explice colegilor anumite procese/ 

concepte care le-au fost prezentate în cadrul vizitei.

• Organizarea unor activități de diseminare pentru elevi care nu au 

participat, în care elevii care au beneficiat le vizită le prezintă 

colegilor lor aspectele învățate.

• Includerea elevilor ca asistenți ai profesorilor pentru predarea 

anumitor lecții, etc.

3.2 Valorificarea experienței de învățare a elevilor

Citire

Predare către alții

Audiere

Audio vizual

Demonstrații

Discuții

Punere în practică

10%

90%

20%

30%

50%

75%

Rate medii

de reținere a 

studenților

Sursa: National Training Laboratories, Bethel, Maine 

Piramida învățării

Valorificarea experienței



Valorificarea experienței
urmărind dezvoltarea 
capacității organizaționale a 
liceului

Așa cum am subliniat și în capitolul 1, prin organizarea unor 

activități complementare procesului educațional, precum vizitele 

de studiu sau stagiile de pregătire practică, pot fi vizate și 

obiective globale pe termen lung. Activitățile de învățare la locul 

de muncă aduc numeroase beneficii și cresc capacitatea 

organizațională a liceului, acestea contribuie la dezvoltarea unei 

oferte educaționale relevante și conectată cu tendințele din 

domeniu.

Prin activitățile de învățare la locul de muncă, în cazul de față a 

vizitelor de studiu se îmbunătățește 

➢ percepția tinerilor care doresc să urmeze o carieră în 

domeniul agricol, contribuie la schimbarea ideilor 

preconcepute despre agricultură, care în mod tradițional este 

asimilată cu munca grea, munca de jos, nu e nevoie de 

calificare și studii pentru a fi agricultor etc.

De asemenea comunicarea oportunităților de formare profesio-

nală pe care liceul le asigură elevilor contribuie la 

➢ îmbunătățirea percepției comunității locale asupra calității 

procesului de educație oferit de liceul agricol, crescând 

atractivitatea studiilor în domeniu și contribuie la formarea unor 

obiceiuri de învățare noi pentru elevi, cultivă gusturile acestora 

pentru a cunoaște și a avea noi experiențe educaționale și 

practice.

3.3 Valorificarea experienței urmărind dezvoltarea capacității organizaționale a liceului

Valorificarea experienței



Conexiunile create între liceele agricole și mediul de agri-business, 

crearea și extinderea constantă a rețelei de agenți economici care 

sprijină activitatea de formare a viitorilor specialiști desfășurată de 

liceu se poate materializa crearea unor parteneriate care să 

permită organizarea mai multor activități de formare profesională 

formală sau non formală, precum stagii de pregătire practică sau 

vizitele de studiu. Mai mult se pot concretiza prin sponsorizări în bani 

sau produse/servicii, burse speciale acordate elevilor, oportunități de 

angajare pentru elevi, etc.

Creșterea motivației și formarea continuă a cadrelor didactice 

reprezintă o altă modalitate prin care capacitatea organizațională 

a liceului este îmbunătățită. Cultivând și în rândul cadrelor 

didactice o atitudine orientată spre cunoașterea tendințelor din 

domeniu, orientarea spre învățare continuă, Lifelong learning, 

dar si susținerea reciprocă dintre cadrele didactice implicate în 

organizare contribuie la motivarea acestora.

3.3 Valorificarea experienței urmărind dezvoltarea capacității organizaționale a liceului

Valorificarea experienței

Dezvoltarea capacității organizaționale a liceului



În tabelul de mai jos găsiți câteva exemple de abordări în 

comunicare adaptate în funcție de receptorul vizat:

3.4 Comunicarea adecvată

Pentru ca toate aceste mesaje să ajungă la emițător la receptor și 

implicit îndeplinirea obiectivelor menționate în cadrul acestui kit, este 

necesară o abordare personalizată și comunicarea unor mesaje care 

au sens în funcție de grupul țintă. 

Comunicarea adecvată

Valorificarea experienței

Ce ne dorim să le transmitem și ce/cum le comunicămCui vă adresați

Elevii
viitori

✓ E cool să fii licean la liceul.....

✓ E o mândrie să fii agricultor/veterinar

✓ Ce chestii faine se fac la liceul.... 
vizite de studiu, stagii...

Elevii
actuali

✓ Ce fain a fost în vizită

✓ În urma vizitei știu să...

✓ Îmi place la liceu pentru că...

✓ Îmi doresc să devin...

✓ Dacă mă implic/învăț pot să beneficiez 
și eu de...

Colectivul de
profesori

✓ Merită!

✓ Am reușit pentru că... M-a ajutat...

✓ Nu este chiar atât de greu!

✓ Mă bucur ca am susținere și 
ocazia să...

✓ Am avut ocazia să aflu/învăț/cunosc... 

✓ Elevii și-au îmbunătățit comportamentul 
prin...

Mediu de
Agri-Business

✓ Contribuția lor a fost semnificativă;

✓ Liceul merită atenția și susținerea lor;

✓ Liceul are potențial să.... (ex. Pre-
gătirea forței de muncă, baza 
materială, centru de cercetare etc.)

✓ Sprijinind școala vor avea o imagine 
mai bună în comunitate.

Comunitatea &
Autoritățile
publice

✓ Școala este parte din comunitate ✓ Școala oferă elevilor experiențe 
relevante, corelate cu tendințele 
din domeniu

✓ Într-un mediu mereu în schimbare și 
dezvoltare și școala are nevoie de 
investiții constante



Prezentarea personalizată a unor mesaje de interes atât pentru 

unitatea de învățământ cât și pentru publicul țintă aduce numeroase 

beneficii, iar dezvoltarea abilităților de comunicare și de ce nu de

marketing în cadrul liceului crește capacitatea organizațională a 

liceului, atrăgând elevi motivați de domeniul de specialitate, agenți 

economici dispuși să sprijine liceul, surse de finanțare etc.

3.4 Comunicarea adecvată

Valorificarea experienței

Pe scurt!

• Includeți în organizarea vizitei de studiu o întâlnire de planificare cu agentul economic astfel încât să stabiliți programul vizitei, 

inclusiv dacă există procese/activități pe care elevii pe pot experimenta/practica în cadrul vizitei.

• Pregătiți elevii pentru vizita de studiu, prezentați-le la clasă câteva particularități ale modelului de business, ale proceselor pe

care le vor regăsi la sediul agentului; stârniți-le curiozitatea elevilor și provocați-i să pregătească câteva întrebări. 

• Pentru o experiență cu sens și utilă, organizați vizita de studiu astfel încât să dedicați câte o zi fiecărei etape prezentate în lanțul 

valoric, iar zilele să fie stabilite consecutive. Dacă există oportunitatea, includeți și serviciul de cazare în programul vizitei, astfel 

încât elevii să rămână ancorați în tematică vizitei, acest lucru poate aduce și mai mult impact procesului lor educațional.

• Acordați timp pentru activități de reflecție și debriefing, pentru aprofundarea procesului de învățare, de asemenea implicarea 

elevilor în activități de predare către alți colegi poate spori nivelul de cunoștințe în domeniu

• Evaluați toate beneficiile pe care le aduce organizarea activităților de învățare la locul de muncă și conștientizați-le în primul

rând la nivel intern ca apoi acestea să fie comunicate către toate grupurile țintă, contribuind astfel la dezvoltarea capacității 

organizaționale ale liceului



Cuvânt de închidere
Kit pentru organizarea vizitelor de studiu



Atât prezentul kit dedicat organizării vizitelor de studiu, cât și Kitul 

pentru organizarea stagiilor de pregătire practică, prezintă aspecte 

specifice modelului de învățare la locul de muncă, dar pentru o mai 

bună exploatare a beneficiilor propuse de aceste două materiale, vă 

recomandăm parcurgerea amândurora, existând și aspecte 

transversale care pot fi contextualizate, aducând plus de valoare și 

pot ușura procesul de organizare. 

Spre exemplu creare unei baze de date cu agenții economici din 

zonă, dezvoltarea ei poate fi folosită și în contextul vizitei, la fel 

instrumentul propus pentru aflarea necesarului pentru organizarea 

vizitei, Anexa 2 Necesar poate fi personalizată pe contextul vizitei de 

studiu și poate ușura procesul de organizare.

La fel și viceversa se aplică, informațiile prezentate în acest kit 

despre stabilirea obiectivelor și definirea beneficiilor aduse de 

organizarea vizitei de studiu la fel cum este și capitolul 3 despre 

valorificarea experienței poate fi personalizat în contextul 

stagiului și poate amplifica efectele pozitive ale activității 

implementată fie că vorbim despre stagiu de practică sau despre 

vizita de studiu.

Cuvânt de final

Valorificarea experienței



În cadrul programului Creștem prin Educație Agricole, sunt 

acordate granturi care să ajute liceele să organizeze vizite de 

studiu, stagii de pregătire practică, campanii de promovare, 

activități privind agricultura 4.0, dar și proiecte de educație 

antreprenorială. De asemenea a fost dezvoltat un set de lecții 

inovative despre agricultura 4.0 și despre călătoria către anul 

2050, fiind organizate workshopuri constante pentru susținerea 

profesorilor de a aplica la clasă lecțiile create.

Programul este implementat de următorul consorțiu de organizații: 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, Fundația World 

Vision România, Junior Achievement România și Centrul Român 

de Politici Europene. 

Programul “Creștem prin Educație Agricolă”
este finanțat de Romanian-American Foundation

În cadrul programului ne propunem să aducem la aceeași masă 

învățământul agricol cu noile tehnologii și mediul de business, pentru 

a susține performanța profesorilor și managerilor din licee. Sprijinim 

liceele agricole pentru oferirea de programe educaționale relevante 

pentru economia locală, axate pe formarea viitorilor fermieri și 

întreprinzători mici și mijlocii din agricultură și să creeze modele de 

bună practică care pot fi extinse la nivelul țării.

Creștem prin Educație Agricolă sprijină liceele Agricole pentru a-și 

atrage atât elevi interesați de agricultură, dar și profesori cu abilități

și motivație de a livra elevilor o pregătire tehnică mai bună și acces

la resurse moderne. Ne dorim să contribuim la crearea unei atitudini 

pozitive a copiilor, tinerilor, părinților și profesorilor de gimnaziu față 

de agricultură și liceele agricole astfel încât să crească numărul de 

elevi care aleg liceul agricol pentru că își doresc să lucreze în 

agricultură. 

Cuvânt de închidere



Kitul pentru organizarea vizitelor de studiu a fost dezvoltat de 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, în urma derulării și 

documentării a 6 stagii de practică în perioada 2020-2022, în cadrul 

liceelor Agricole din localitățile Târgu Mureș, Dorna Candrenilor, 

Prejmer, Geoagiu, Șimleu Silvaniei. Aducem mulțumiri profesorilor 

coordonatori care ne-au facilitat procesul de documentare.

Aducem mulțumiri speciale Ambasadei Franței care ne-a sprijinit în 

organizarea unei vizite de studiu în Franța în anul 2019 și de 

asemenea ne-a pus la dispoziție materiale și instrumente din care 

ne-am inspirat în dezvoltarea acestui kit.

Editarea grafica – Petronela Nita

Contact
Nae Alexandra – Coordonator proiect 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj

Email – alexandra.nae@civitas.ro

Telefon 0747019231

https://civitas.ro/granturi-licee-agricole/

https://educatieagricola.ro/

Cuvânt de închidere

Program finanțat parțial printr-un grant acordat de Romanian American Foundation. Opiniile, rezultatele, concluziile sau recomandările prezentate

sunt ale autorului/ autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Romanian American Foundation.

https://civitas.ro/granturi-licee-agricole/
https://educatieagricola.ro/

