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A fost publicat Ghidul de calitate VALOR 

Nucleul proiectului VALOR este dezvoltarea unui program inovator de educație continuă pentru fermieri. În acest 

scop, vor fi dezvoltate cursuri care pot fi apoi utilizate online. 

Conținutul instruirii va fi variat si va conține de la noi metode de 

agricultură durabilă la programe de sprijin și oportunități de marketing. 

Exemplele de bune practici colectate de diferitele țări partenere VALOR 

își vor găsi, de asemenea, locul în modulele de învățare. Cursurile online 

vor fi ușor accesibile și ușor de utilizat. 

Ghidul de calitate VALOR oferă recomandări atât în ceea ce privește 

conținuturile, cât și detalii tehnice despre organizarea instruirii și oferta 

de învățare. Experți din universități, fermieri din toată Europa și 

specialiști în certificarea și validarea învățării online au fost implicați în 

realizarea acestui produs. 

Versiunea in limba română a Ghidului de calitate VALOR este disponibilă pe site-ul proiectului (https://erasmus-

valor.eu) in trei variante diferite: 

• Un rezumat de aproximativ zece pagini care oferă pe scurt tot ceea ce trebuie să știți. 
 

• O versiune de dimensiuni medii de aproximativ 40 de pagini care oferă mai multe detalii despre conținuturile 
cursului si structura sa. 
 

• Vesiunea integral care conține și o sinteză a bunelor practici oferite de cele șapte țări partenere VALOR. 
 

 

Urmăriți-ne pe Facebook, Twitter și YouTube! 

Facebook: Valor-Erasmus 
YouTube: Erasmus Valor 
Twitter: @Erasmusvalor 
Aflați mai multe despre VALOR: https://erasmus-valor.eu 

 

 

https://erasmus-valor.eu/


Realizarea programelor de studiu VALOR  

 

Programele de studiu VALOR pentru cursurile online sunt acum dezvoltate 

pe baza Ghidului de calitate. Scopul este de a pregăti fermierii și alte părți 

interesate pentru condițiile cadru aflate în continuă schimbare în 

producția agricolă - în primul rând, de produse alimentare - și de a le 

sprijini în dezvoltarea lor ulterioară, ca parte a proiectului VALOR.  

Vor fi dezvoltate două programe diferite pentru două cursuri online 
diferite. Aceste două cursuri se concentrează pe două profiluri 
profesionale diferite: 
 

1. Curriculum pentru „Manager pentru agricultură sustenabilă“ 
2. Curriculum pentru „Tehnician pentru agricultură sustenabilă“ 

 
Ambele cursuri online vor fi testate, mai târziu în acest an, de fermierii interesați, personalul tânăr, studenții și 
membrii universității.  
Oportunitățile de învățare vor fi pilotate mai întâi în țările partenere VALOR de către instituțiile partenere respective. 

Ulterior, ar trebui să fie posibil ca alte instituții de învățământ din sectorul agricol să ofere aceste cursuri pentru a 

oferi instruire în agricultura sustenabilă, în instituțiile lor. Instruirea poate fi organizată cu ușurință de orice instituție 

de învățământ, cum ar fi universități și școli profesionale, întrucât aceste instituții au de obicei deja infrastructura și 

experiența relevantă. În plus, în funcție de temele curriculumului, pot fi implicate și alte instituții pentru a satisface 

nevoile specifice ale formatorilor și cursanților. Vizitele de studiu și experiențele practice sunt recomandate ca parte 

complementară a instruirii. 

 

Sunteți interesați să participați la cursurile VALOR? 
 

Dacă sunteți interesați să participați în faza de pilotare, vă rugăm să contactați 

Universitatea Ștefan cel Mare (România), folosind adresa de email de mai jos!  

 

Cursurile VALOR vor fi certificate și recunoscute în întreaga Europă pe baza 

Cadrului european de referință pentru educație și formare profesională. 

 

 

(Fotografii: Copyright Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.) 

 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar 

Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

 

Coordonator VALOR: 

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

E-mail: ente@gransassolagapark.it 

www.gransassolagapark.it 

Partener VALOR în România: 

Universitatea Ștefan cel Mare www.usv.ro 

 Email: proiectmanager1@usm.ro 

http://www.gransassolagapark.it/
http://www.usv.ro/
mailto:proiectmanager1@usm.ro

