Comunitatea rurală activă
Unul din obiectivele proiectului Comunitatea rurală activă este stimularea tinerilor
pentru a deveni activi în comunitățile lor prin formare pentru viață activă și educație
antreprenorială. Educația non-formală
și activitățile practice antrenează populația
localităților țintă: Hoghiz, Bogata Olteană, Dopca, Racoș și Mateiaș.
În cadrul modulului educațional Micul fermier elevii învață
despre plantele de cultură, modalitățile de pregătire și
întreținere a solului, activitățile agricole de la semănat până la
strângerea recoltei, despre agricultura ecologică și beneficiile
ei pentru oameni și mediu. Ei au aplicat cele învățate lucrând
efectiv alături de părinți și profesori în două Grădini practice.
Un număr de 63 elevi, 30 părinți și 13 profesori din Școala
Gimnazială Hoghiz și Școala Gimnazială Racoș au învățat
despre agricultura ecologică lucrând în Grădinile practice.
Parcurgând modulul Școala familiei, 123 elevi de la școlile
din comunele Hoghiz și Racoș au conștientizat valorile
familiei și comunicarea între generații elaborând arborele
genealogic și au descoperit importanța bunei administrări a
gospodăriei completând inventarul gospodăriei, schimbând
idei de amenajare a curților și grădinilor și învățând despre
metodele de reparare și reutilizare a obiectelor din
gospodărie.

În cadrul modulului Bucătăria rapidă, 131 elevi învață
despre alimentația sănătoasă și echilibrată, igiena alimentară,
soiuri de legume și fructe noi pentru zona noastră geografică
și experimentează rețete culinare simple, care nu necesită
preparare termică

Un grup de 108 elevi participă la modulul Patrula de mediu,
prin care află despre comunitățile lor că fac parte din arii
naturale protejate, învață despre importanța respectării
mediului și se implică direct în observarea problemelor de
mediu prin inspecții pe teren și sesizarea observațiilor la
autoritățile locale din comune.
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Un grup de 59 de elevi din clasele a VII-a și a VIII-a a Școlilor
Gimnaziale din Hoghiz și Racoș participă la modulul de
educație antreprenorială Meseria mea viitoare, prin care
sunt îndrumați spre alegerea viitoarei profesii pe baza testelor
de interes profesional și a sesiunilor de orientare vocațională.
Elevii învață cum se înființează și se organizează o mică
afacere și exersează prin simulare în cadrul Firmei virtuale,
modalitățile de lucru în compartimentele unei firme:
managementul firmei și al resurselor umane, producția,
marketingul și managementul financiar.
Un alt obiectiv al proiectului constă în revigorarea comunitară a celor 5 comunități
rurale interetnice prin sport-organizarea Campionatului local de fotbal pentru tineret și
cultură- proiecții de filme despre diversitatea etnică și culturală.
Se vor amenaja terenurile de mini-fotbal din localitățile Racoș,
Mateiaș, Hoghiz, Dopca și Bogata, echipele de fotbal ale
elevilor vor fi dotate cu echipamente sportive și se va organiza
Campionatul de fotbal pentru tineret între cele 5 localități,
cu participarea a 110 elevi și a publicului din comune.

Proiecții de filme despre comunitățile interetnice cuprinse în arii
naturale protejate vor fi organizate în Școlile Gimnaziale și în
Căminele culturale din comunele Hoghiz și Racoș și toți
locuitorii comunelor vor fi invitați la vizionări.

Proiectul Comunitatea rurală activă este implementat în perioada 1 aprilie 2015 – 31
martie 2016 de Asociația CARPATERRA în parteneriat cu Primăriile Comunelor Hoghiz și
Racoș, Școlile Gimnaziale Hoghiz și Racoș și Asociația Împreună pt. Dezvoltarea
Comunității –AIDC

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene
accesaţi www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro
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