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VALOR Kalite Yönergeleri yayınlandı 

VALOR projesinin içeriği çiftçilere yönelik yenilikçi bir sürekli eğitim 

programının geliştirilmesidir. Bu amaçla, ilerleyen dönemde  çevrimiçi 

olarak kullanılabilecek kurslar geliştirilecektir. 

Bu kursların eğitsel içerikleri; yeni sürdürülebilir tarım yöntemlerinden, 

destek programlarının derlenmesine ve pazarlama fırsatlarına kadar 

çeşitlilik gösterecektir. VALOR ortak ülkeleri tarafından derlenen farklı en 

iyi uygulama örnekleri de eğitim modülleri içerisinde yer alacaktır. 

Çevrimiçi kurslar kolayca erişilebilir ve kullanımı basit olacaktır. 

VALOR Kalite yönergeleri eğitimin içeriği ve teknik işlevlerinin etkili tasarlanması amacıyla geliştirilmiştir. 

Üniversitelerden uzmanlar, Avrupa'nın hemen her yerinden çiftçiler ve çevrimiçi öğrenmenin belgelendirilmesi ve 

doğrulanması için uzmanlar bu gelişmeye dahil olmuşlardır. 

"VALOR Kalite Yönergelerinin" Türkçe sürümü proje web sitesinde mevcuttur. Üç ayrı bölümde ele alınmıştır:  

• Asgari bilinmesi gerekenleri kapsayan yaklaşık on sayfalık bir özet bölümü: 
https://erasmus-valor.eu/home-tr/ linkinden ulaşılabilir 
 

 
 

• Programın içeriği ve yapısı hakkında daha ayrıntılı bilgi veren yaklaşık 40 sayfalık bir 
bölüm: https://erasmus-valor.eu/home-tr/ linkinden ulaşılabilir  
 

 
 

• Avrupa'daki yedi VALOR ortağı ülkeden en iyi uygulama örneklerini kapsamlı olarak 
anlatan uzun bir bölüm: https://erasmus-valor.eu/home-tr/ linkinden ulaşılabilir  

 

 

                   

Bizi YouTube, Facebook, Twitter’da takip edin... 

Facebook: Valor-Erasmus 
YouTube: Erasmus Valor 
Twitter: @Erasmusvalor 
VALOR hakkında daha fazla bilgiye ulaşın: https://erasmus-
valor.eu 
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VALOR Müfredatının Geliştirilmesi  

 

VALOR'un çevrimiçi kurs müfredatı kalite yönergelerine dayandırılarak 

geliştirilmektedir. Amaç; çiftçileri ve diğer paydaşları, başta gıda olmak 

üzere tarımsal ürünlerin üretimindeki değişen çerçeve koşullarına 

hazırlamak ve onları "VALOR" projesinin bir parçası olarak daha da 

gelişmeleri için desteklemek. 

İki farklı çevrimiçi kurs için iki farklı müfredat geliştirilecektir. Bu iki kurs, 

iki farklı profesyonel profile odaklanacaktır: 

1. „Dayanıklı ve sürdürülebilir tarım yöneticilerine“ yönelik müfredat 
2. „Dayanıklı ve sürdürülebilir tarım uygulamacılarına“ yönelik müfredat 

 
Bu müfredat kapsamında üretilen her iki çevrimiçi kurs da ilgili çiftçiler, genç çalışanlar, öğrenciler ve üniversite 

öğretim üyeleri tarafından test edilecektir. Müfredatın geliştirilmesine bu yıl içinde başlaması planlanıyor. 

Eğitim programı ilk olarak VALOR ortak ülkelerinde ortak kurumlar tarafından pilot uygulamaya tabi tutulacaktır. 

Daha sonra, tarım sektöründe dayanıklı ve sürdürülebilir tarım konusunda eğitim vermekte olan diğer eğitim 

kurumlarında müfredat olarak kullanılması mümkün hale gelecektir. Geliştirilen kurslar; üniversiteler ve meslek 

okulları gibi tarım eğitimi kurumlarının zaten ilgili altyapı ve deneyime sahip olmaları nedeniyle, bunlar tarafından 

kolaylıkla uygulanabilir nitelikte olacaktır. Müfredatın konularına bağlı olarak eğitmenlerin ve kursiyerlerin özel talep 

ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başka kurumların da eğitim programına dahil edilmesi mümkündür. Eğitimin 

tamamlayıcı bir parçası olarak çalışma ziyaretleri ile saha uygulamalarının programa dahil edilmesi ayıca  

önerilmektedir. 

 

VALOR kurslarının bir parçası olmak ister misiniz? 
 

Kurslarımıza katılımla ilgileniyorsanız, lütfen aşağıdaki e-posta adresinden 

Türkiye’deki VALOR ortağı (Makro Yatırım Geliştirme ve Danışmanlık) ile  

iletişime geçmekten çekinmeyin! 

 

VALOR eğitim programı; Mesleki Eğitim ve Öğretim Avrupa Başvuru 

Çerçevesine göre Avrupa çapında onaylanacak ve bu nedenle tanınacaktır. 

 

 

Proje koordinatörü: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila, IT. 

E-posta: ente@gransassolagapark.it  

www.gransassolagapark.it 

Türkiye’deki proje ortağı: 

MAKRO Yarırım Geliştirme Danışmanlık Şirketi 

E-posta: info@makroconsult.com.tr 

www.makroconsult.com.tr  

 
 

(Tüm fotoğrafların telif hakkı: Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.‘ne aittir. 
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