
VALOR kursları ücretsiz eğitim kaynakları olup, kullanıma hazır hale getirilmiştir:
https://eclass.llc.uth.gr/courses/KDVM283/ 

Platform hizmeti Thessaly Üniversitesi (Yunanistan) tarafından sağlanmaktadır.

Platformda yer alan E-öğrenme kursları halihazırda tüm VALOR ortağı ülkelerinde test edilmiştir. İngilizce,
İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Romence, Yunanca ve Türkçe dillerinde mevcuttur. Kullanıcılar tarafından tüm
eğitim paketi tamamlandığında, her bir kullanıcıya özel katılım sertifikası verilecektir.
Biri yöneticiler ve diğeri teknisyenlere uygun düzeyde iki ayrı seviyede tasarlanmış olan 65’er saatlik iki eğitim
içeriği; biyoçeşitliliği ve kültürel gelenekleri koruma zorluğunun üstesinden etkin bir şekilde gelebilmek için
dayanıklı ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini uygulayacak yönetici ve teknisyenlere üst düzey beceriler,
yeterlilikler ve kapasiteler sağlamayı amaçlamaktadır. Bu tarım yönteminin kullanılmasıyla yerel toplulukların
sosyo-ekonomik ilerlemesini desteklemeyi hedef almaktadır.

E-öğrenme platformu, iki farklı profesyonel profil için öğrenme modülleri sağlamaktadır.
Dayanıklı ve sürdürülebilir tarım sisteminde en üst düzeyde uzmanlık sağlamaya yönelik yönetici yetiştirmeye
yönelik (EQF 7) Tarımsal işletmelerin yerel geleneksel kimlikleri ile ekonomilerini koruma, değerlendirme ve
destekleme yeteneklerini yükseltmeye yönelik dayanıklı ve sürdürülebilir tarım teknisyeni (EQF 3)

Eğitim Modülleri:
1. Kadim tarım usullerine göre yapılan tarım 
2.Biyogüvenlik düzeyi
3.Kültürel / doğal mirasın korunması
4.Sorunların erken tespiti
5.İletişim becerileri
6.Sosyo-ekonomik faydalar
7.Tarımda sosyal ve uluslararası girişimcilik
8.Tarımda sosyal ve uluslararası girişimcilik

VALOR web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz: 
https://erasmus-valor.eu/training/
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VALOR  E-öğrenme platformu sizin için hazır!
 



Avrupa Erasmus+ Bilgi Ortaklıkları kapsamındaki sürdürülebilir ve dayanıklı kadim tarım uygulamalarının
değerlendirilmesine ilişkin VALOR Projesinin Uluslararası Kapanış Konferansı 20 Eylül 2022'de İtalya'nın
L'Aquila kentindeki Palazzo dei Nobili'nin tarihi ortamında gerçekleştirilmiştir.
Gran Sasso ve Monti della Laga Ulusal Parkı koordinatör ortak olarak; Avrupa koruma alanları, Yunan ve
Romanya üniversiteleri ile alanında uzman diğer proje ortağı kurum ve kuruluşlar ile uluslararası işbirliği
içinde VALOR nihai sonuçlarının Avrupa değerinin sunumuna adanmış bu uluslararası etkinliğe ev sahipliği
yapmıştır.
Bir Erasmus+ Bilgi Ortaklığı olan VALOR projesinin amacı, Avrupa tarımının sürdürülebilirliğini
destekleyecekiki düzeyde yeni profesyonel profil geliştirmek ve böylece sürdürülebilir ve dayanıklı tarım
yapan işletmelerin ve kişilerin iklim değişikliği ile ilgili karşılaştıkları zorlukları yorumlayabilme ve yeni
yaklaşımları benimseyebilme kapasitelerini geliştirmek için eğitim sunmaktır.
VALOR projesi, iklim değişikliğiyle ilgili çağımızda Avrupa’da karşılaşılan zorluklara çözüm üretmek ve
tarımda yenilikçi bilgi ve beceriler geliştirilmesine yönelik eğitimlere iyi bir örnek oluşturmaktadır.  
Sürdürülebilir ve Dayanıklı Tarım Yöneticileri ve Teknisyenleri için iki ayrı düzeyde geliştirilen eğitimler,
konferans sırasında biyoçeşitliliğin korunması, agroekolojik yaklaşımlar ve insan faaliyetlerinin
sürdürülebilirliği konularında paydaşlardan ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir izleyici kitlesine
sunulmuştur.
Sonuç olarak, VALOR projesi bir yandan kaliteyi desteklerken, öte yandan kadim gelenekleri ele alarak,
yeşil ve yenilikçi bir tarımın geleceğine ve yeni gelişim modellerine yönelik yenilikçi bir müfredatla uyumlu
bir eğitim modelinin uygulanmasını sağlamıştır.
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VALOR Uluslararası Kapanış Konferansı 
20 Eylül 2022, L'Aquila, Italy

Bu yayında belirtilen bilgi ve görüşler yazarlarına aittir ve Avrupa Birliği'nin resmi görüşünü
yansıtmayabilir. Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları ile onlar adına hareket eden herhangi bir şahıs, burada
yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz.


