Laboratorul activ

DOMENIU: Dezvoltare comunitară
LOCALITATE: Ovidiu
DURATA IMPLEMENTĂRII: 9 luni
INIȚIATOR: Osber Ali
”Competiția Idei din Țara lui Andrei, pentru mine, personal, a fost o ocazie de a dovedi că dacă pui
suflet în tot ce faci, cu răbdare și perseverență poți reuși. Sfatul meu pentru toți este să încerce să își
transforme ideile în realitate. Tot ce trebuie să faceți este să citiți cu atenție Regulamentul de
participare și Ghidul participantului. Eu le-am citit cu atenție și am înteles că punctul forte al proiectului
este să aibă continuitate după implementare. Am respectat cu atenție cerințele tehnice de redactare
a proiectului, am stabilit obiectivele SMART, am planificat riguroas activitățile și stabilit bugetul.”

DESPRE PROIECT
Proiectul “ Laboratorul activ” îşi propune să doteze Laboratorul de patiserie al liceului Tehnologic ”Ion
Podaru” cu utilaje performante şi să le ofere elevilor ocazia să dobandească abilităţi practice. Elevii
vor avea posibilitatea să aplice noţiunile teoretice dobândite la orele de curs şi să prepare produse de
cofetărie, patiserie şi brutãrie în cele mai bune condiţii respectănd normele de igiena şi calitate
conform standardelor.
Astfel la terminarea liceului vor fi pregãtiţi profesional putându-se angaja sau demara propria afacere.
În cadrul proiectului ne propunem sã achiziţionãm un cuptor, un dospitor, un malaxor, un mixer
multifuncţional si materii prime pentru procesul de productie. Beneficiile vor fi multiple şi se vor
resimţi în întreaga comunitate pe termen scurt, mediu şi lung.
Sustenabilitatea proiectului va consta în calificarea elevilor în meseria de bucãtar brutar, cofetar şi
patisier. Vom încheia contracte cu societati de alimentatie publicã de pe raza unitãţii administrative a
oraşului Ovidiu si din Constanta în vederea comercializării.

SUSTENABILITATE
Dupa încheierea finanţării activitatea laboratorului va continua. Cu noile achizitii de utilaje cadrele
didactice vor pregati elevii pentru piaţa muncii.
Parteneriatele încheiate cu diverse instituţii vor permite elevilor să se implice în viaţa comunităţii prin
realizarea de acte caritabile Produsele realizate de elevi vor asigura finanţarea, iar copii nevoiaşi vor
primi produse. Surplusul de resurse financiare va fi reinvestit ĩn dotarea laboratorului de patiserie.

CAUZĂ
Problema centralã identificată este nivelul redus de activităţi practice care să implice toţi elevii înscrisi
la specializarea Tehnician industria alimentarã, controlul calităţii produselor şi lipsa resurselor
financiare.
Laboratorul de patiserie a Liceului Tehnologic “Ion Podaru” dispune de spaţiu corespunzator dar
dotarea tehnică este insuficientă. Laboratorul are în dotare un cuptor cu microunde, doua cuptoare
electrice rotunde cu cate o tavã fiecare, o maşinã de gãtit pe gaz, un mixer casnic, un frigider, 4 mese
de lucru, 2 chiuvete, un cuptor electric cu douã tãvi, 4 corpuri de depozitare, vase de plastic, teluri de
bãtut frişcã.
În acest laborator îşi desfăşoară activitatea 176 de elevi ( cu cei de la seral). Utilajele existente nu sunt
suficiente şi nu sunt conform tehnologiilor actuale pentru a pregăti elevii pentru piaţa muncii. Ideea
participãrii la compeţie mi-a venit ĩn timpul implementarii proiectului “ Sãnãtatea, cel mai de preţ
lucru” , finanţat de IREX, prin programul Biblionet, grantul “ Idei de 4000+ lei”. Pentru a utiliza cât mai
eficient banii primiti am ĩncheiat un Parteneriat de colaborare cu Liceul Tehnologic Ion Podaru.

OBIECTIVE
SCOPUL proiectului este de a facilita accesul a 80 elevi de la Liceul Tehnologic “Ion Podaru”, din oraşul
Ovidiu, specializarea Tehnicean industria alimentarã pe piaţa muncii.
Obiectivul 1 – Dotarea Laboratorului de patiserie al Liceului Tehnologic “ Ion Podaru” din Ovidiu cu
utilaje tehnologice moderne.
Obiectivul 2: Dezvoltarea spiritului civic prin participarea elevilor din Liceul Tehnologic Ion Podaru la
îmbunatatirea vieţii persoanelor defavorizate din oraşul Ovidiu.

BENEFICIARI DIRECȚI
Beneficiarii directi vor fi elevii şi cadrele didactice din LICEUL TEHNOLOGIC “ION PODARU”. Beneficiari
indirecţi vor fi părinţii elevilor , persoanele defavorizate, comunitatea locală si agentii economici de
profil.
Elevii :
•

vor dezvolta abilitãti de muncã ĩn echipã;

•

Se vor adapta mai usor la cerinţele pieţii muncii;

•

Se vor autoperfecţiona;

•

Vor cãpãta deprinderea de a promova rezultatele muncii proprii.

Profesorii:
•

Vor relationa mai bine cu elevii;

•

Vor valorifica achiziţiile elevilor ĩn activitãţile de tip concurs sau expoziţie;

Agenţii economici:

•

Vor cunoaşte mai bine potenţiali angajati;

•

Vor transmite elevilor aşteptãrile faţã de aceştia.

Comunitatea localã:
•

Va beneficia de forţã de muncã calificatã;

•

Va fi reprezentatã de prin şcoalã la diferite manifestãri;

Şcoala ca organizaţie şi managerii ei:
•

vor gãsi soluţii noi pentru rezolvarea problemelor şcolii Pãrinţii:

•

vor relaţiona mai bine cu copii şi cadrele didactice;

•

se vor implica ĩn rezolvarea problemelor şcolii;

IMPACT
Rezultate:
-

Dotarea laboratorului cu utilajele tehnologice prevazute ĩn Planul de buget;

-

Diversificarea ofertei curriculare si extracurriculare ĩn cadrul activitãţilor de instruire practicã;

-

80 de elevi pregătiţi conform Standardelor de pregãtire profesionalã;

-

Responsabilizarea elevilor ;

-

Asigurarea pachetelor pentru persoanele defavorizate;

-

Resurse pentu finanţarea altor proiecte educaţionale;

Implicare în viaţa comunităţii Intreaga comunitate va avea de castigat. Copiii implicandu-se
vor fi un exemplu si pentru altii. Isi vor dezvolta si promova spiritul civic.

