
Cursurile VALOR sunt resurse educaționale gratuite și sunt gata pentru a fi utilizate:
https://eclass.llc.uth.gr/courses/KDVM283/ 

 

Platforma este pusă la dispoziție de Universitatea din Thessalia (Grecia). Cursurile de formare au fost
testate în toate țările partenere. Acestea sunt disponibile în limbile engleză, italiană, germană,
spaniolă, română, greacă și turcă. La finalizarea acestora, se eliberează un certificat de participare
pentru fiecare utilizator.

Cele două cursuri educaționale, fiecare cu durata de 65 de ore, au ca scop furnizarea de aptitudini,
competențe și capacități de nivel înalt managerilor și tehnicienilor din domeniul agriculturii
rezistente și durabile, pentru a face față în mod eficient provocării de a proteja biodiversitatea și
tradițiile culturale și, între timp, de a promova progresul socio-economic al comunităților în cauză. 

Platforma de formare oferă module de învățare pentru două profiluri profesionale diferite: 
Manager al agriculturii reziliente și durabile, capabil să ofere expertiză de înaltă calitate în domeniul
sistemelor agricole reziliente (EQF 7). 
Tehnician în agricultură rezilientă și durabilă, capabil să sprijine fermierii în creșterea abilităților de a
păstra, valorifica și promova identitățile și economiile tradiționale locale (EQF 3).

 

Module disponibile pe platforma de formare VALOR:
1. Agricultură tradițională 
2. Nivelul de biosecuritate 
3. Salvgardarea patrimoniului cultural/natural 
4. Detectarea timpurie a problemelor 
5. Competențe de comunicare 
6. Beneficii socio-economice
7. Antreprenoriat social și internațional în agricultură

 

Puteți obține mai multe informații vizitând site-ul VALOR: 
https://erasmus-valor.eu/training/
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Platforma de formare VALOR vă așteaptă!



Conferința Internațională finală a proiectului european VALOR dedicat valorificării practicilor
agricole străvechi, durabile și reziliente, a avut loc la 20 septembrie 2022, în cadrul istoric al Palazzo
dei Nobili din L'Aquila, Italia, în cadrul proiectului european Erasmus + Knowledge Alliance VALOR.
Parcul Național Gran Sasso și Monti della Laga, în calitate de coordonator al parteneriatului format
din arii protejate europene, universități din Grecia și România, precum și diverse instituții și
persoane care lucrează în colaborare socială și internațională, a găzduit acest eveniment
internațional dedicat prezentării valorii europene a rezultatelor finale ale proiectului.
Scopul proiectului VALOR a fost de a crea două trasee educaționale și de formare profesională
menite să formeze noi profiluri profesionale care să promoveze sustenabilitatea agriculturii
europene și care să fie capabile să interpreteze noile provocări legate de schimbările climatice și să
adopte noi abordări cu producția primară.
Proiectul VALOR este un răspuns la provocările europene contemporane legate de schimbările
climatice și un bun exemplu de inovare în materie de cunoștințe și competențe în domeniul
formării profesionale pentru profesiile agricole. 
Cele două cursuri pentru manageri și tehnicieni în domeniul agriculturii durabile și reziliente au fost
prezentate în cadrul conferinței în fața unui public format din părți interesate și experți
internaționali în domeniul protecției biodiversității, al abordărilor agroecologice și al sustenabilității
activităților umane. 
Într-adevăr, proiectul VALOR a promovat implementarea unui model educațional compatibil pentru
crearea unor programe de studii inovatoare care sprijină calitatea și tradițiile străvechi și privește
spre viitor și spre noi modele de dezvoltare a agriculturii ecologice și inovatoare.
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Conferința Internațională VALOR 
20 Septembrie 2022, L'Aquila, Italia

Informațiile și opiniile prezentate în această publicație aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar
opinia oficială a Uniunii Europene. Nici instituțiile și organismele Uniunii Europene, nici persoanele
care acționează în numele acestora nu pot fi considerate responsabile pentru utilizarea care poate fi
făcută din informațiile conținute în această publicație.
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