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VALOR Kursları  
Teknisyen ve Yöneticiler için

Dayanıklı ve sürdürülebilir tarımda 
 

VALOR eğitimi; Açık Eğitim Kaynağı olarak, geleneksel ve karma öğrenme ile mesleki açık çevrimiçi kurs yöntemleri
kullanılarak verilecektir.
Tüm VALOR eğitim modülleri, tüm ortak dillerinde çevrimiçi halde mevcut olacaktır.
Tüm VALOR eğitim modülleri, tüm ortak dillerde çevrimiçi öğelerle (örn.değerlendirme soruları) ve sınıfiçi kullanımı
amacıyla eğitmenlere yönelik referanslarla birlikte basılı hale getirilebilecek şekilde sunulacaktır.

Dayanıklı ve Sürdürülebilir Tarım Yöneticisi
Dayanıklı ve Sürdürülebilir Tarım Teknisyeni

VALOR Kursu 

VALOR sitesini ziyaret ediniz: Yöneticiler için Eğitim– VALOR (erasmus-valor.eu) veya her bir modülün 
irtibat kişisiyle iletişime geçiniz.

VALOR Kurslarının Pilot Uygulaması
VALOR Ortaklığı şu anda aşağıda verilen mesleki profillerle ilgili NQF ve ECVET gerekliliklerine uyacak şekilde tasarlanmış
VALOR Eğitim Programının 7 eğitim modülünün pilot uygulamasını yapmaktadır:

Test aşaması 1 Nisan'dan 30 Haziran 2022'ye kadar sürecektir. Konsorsiyumun dokuz ortağı; İtalya, İspanya, Yunanistan,
Romanya, Almanya, Türkiye ve Kıbrıs'tan 160 katılımcıyı VALOR Kursu'nun pilot uygulaması için seçmek üzere açık çağrılar
başlatacaktır. Katılımcılar; Teknisyenler, Yöneticiler, Öğrenciler, Politika Yapıcılar, Eğitimciler, Eğitmenler ve diğer ilgili paydaşlar
olabilir.

VALOR Modules
1. Geleneksel Tarım 
PNGSL- İrtibat: Elena Curcetti (elenacurcetti@gransassolagapark.it)
Modül 1 (M1); öğrencilerin agroekoloji, dayanıklılık ve biyolojik çeşitlilik
kavramlarını anlamalarına ve bunları izlemek ve değerlendirmek için
kullanılan çevresel kalite ilkeleri, metodolojileri ve araçları konusundaki
yeterliliklerini geliştirmelerine olanak tanır. Öğrenciler, dayanıklı tarımı ve
koruma altındaki alanlarda yapılan tarımı bir sürdürülebilir tarım modeli
olarak tanıyabileceklerdir.
M1 3 ünite içerir:
M 1.1 Agroekoloji, biyolojik çeşitlilik, koruma altındaki alan ve insan
faaliyetleri
M 1.2 Dayanıklılık ve dağ tarımı
M 1.3 Arıcılık ve çevre

2. Biogüvenlik Düzeyi
ONPMA - İrtibat: Antonios Mazaris (amazaris@bio.auth.gr)
Modül 2 (M2), öğrencilere biyogüvenlik risklerini tespit etmek, önlemek ve
bunlara müdahale etmek için yapılacak eylemler ve alınabilecek
önlemler konusunda yetkinliklerini geliştirme fırsatı sunmaktadır.
M2 7 ünite içerir:
M 2.1 Biyogüvenliğin temelleri
M 2.2 Risk yönetimi
M 2.3 Biyogüvenlik risklerini belirlemeye yönelik eylemler
M 2.4 Biyogüvenlik risklerini önlemeye yönelik önlemler
M 2.5 Biyogüvenlik riskine müdahale eylemleri
M 2.6 Hijyen protokolleri
M 2.7 Besin zincirleri ve koruma

3. Kültürel / doğal mirasın korunması
NSWMN - İrtibat: Yvonne Flesch (flesch@naturparkschwarzwald.de)
Modül 3 (M3), kültürel peyzajların gelişimi ve kültürel peyzaj unsurları ve
bunların sosyal önemi ile ilgilidir.

https://erasmus-valor.eu/train-manag-en/
mailto:Flesch@naturparkschwarzwald.de


Kültürel peyzajların sadece üstün bir doğa koruma değeri değil, aynı zamanda
korunması gereken estetik ve sosyal bir değeri vardır. Her şeyden önce bunun
nasıl kalıcı olarak sürdürülebileceği aktarılmalıdır.
M3 4 ünite içerir:
M 3.1 Kültürel peyzaj
M 3.2 Bölgesel ürünlerin pazarlanması
M 3.3 Bölgesel ürünlerin pazarlanması için platformlar
M 3.4 Dayanıklılığı artırmaya yönelik araçlar olarak koruma alanlarında
sunulabilecek turizm hizmetleri
"

4. Erken Müdahele
CTFC - İrtibat: Carles Lorca (carles.lorca@ctfc.cat)
Modül 4 (M4); sürdürülebilir tarımda stres unsurlarını, hastalıkları veya beslenme
eksikliklerini tespit etmeye yönelik süreçleri gündeme getirmektedir. Sayılan
sorunları tespit etmek için veri analizi ve paralel olarak kaynak tüketimini
azaltarak, gerekli önlemlerin alınması için yöntemler sunacaktır.
M4 4 ünite içerir
M 4.1 Agroekolojide erken teşhis için hassas tarım kullanımına giriş
M 4.2 Veri tutma
M 4.3 Veri işleme
M 4.4 Analiz ve karar verme

5. İletişim Becerileri 
INTEGRA - İrtibatt: Martin Kilgus (martin.kilgus@integra-bildung.de)
Modül 5 (M5);  dijital iletişim ve çevrimiçi pazarlama kavramlarıyla birlikte iletişim
ve kültürlerarası iletişim kavramlarını incelemektedir. Öğrenciler, etkili bir
kültürlerarası iletişim ile çevrimiçi pazarlama için gerekli olan İngilizce ve dijital
alanlardaki yeterliliklerini pekiştirme fırsatına sahip olacaklardır.
M 5 3 ünite içerir:
M 5.1 İletişim ve kültürlerarası iletişim
M 5.2 Çevrimiçi pazarlama
M 5.3 Dijital iletişim araçları

6. Sodyo-ekonomik faydalar 
MAKRO - İrtibat: Dogan Incesulu (dogan@makroconsult.com.tr)
Modül 6 (M6),  küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinde dayanıklı ve
sürdürülebilir tarım yapma amacıyla kadim tarım tekniklerininin ekonomik ve
sosyal faydalarını  işletme yöneticilerini, karar vericileri ve paydaşları hedef alarak
açıklamaktadır.
M 6 3 ünite içerir:
M 6.1 Sosyal faydalar
M 6.2 Ekonomik faydalar
M 6.3 Kalkınma ve refahta sosyal ve ekonomik faydaların rolü

7. Tarımda geleneksel, sosyal ve uluslararası girişimcilik
 SYNTHESIS - İrtibat: Golfo Kateva (golfo.kateva@synthesis-center.com)
Modül 7 (M7); geleneksel, sosyal ve uluslararası girişimcilik kavramlarını araştırır.
Öğrencilerin kendi iş fikirlerini geliştirmelerine ve sürdürülebilirlik uygulamalarını
keşfetmelerine yardımcı olur.
M7 8 ünite içerir:
M 7.1 Sosyal girişimcilik kavramı
M 7.2 Bir sosyal girişimcinin sahip olması gereken becerileri
M 7.3 Sosyal girişim örnekleri
M 7.4 Finansman fırsatları
M 7.5 Markalama
M 7.6 E-tarım
M 7.7 İş fikri geliştirme
M 7.8 Ağ Oluşturma
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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.
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