„ATHINA Educational Network" din Creta, Grecia, caută parteneri pentru
o propunere de proiect „Erasmus+", actiunea-cheie 2 „Alianțe pentru
competențe sectoriale" - EACEA 04/2017 https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/sector- skills-alliances-2017_en
Titlul proiectului: “Knowledge and Awareness Network on Sustainable
Agricultural Sector – KANSAS”
Scop: îmbunătățirea calității și atractivității formării profesionale continue
pentru fermieri și tinerii care doresc să se angajeze în sectorul agricol.
Parteneri cautați: autorități publice, IMM-uri și asociații de IMM-uri,
agenții regionale, etc.
Data limită pentru manifestarea interesului: 25 martie 2017; data limită
pentru înregistrarea aplicației: 2 mai 2017.
Contact pentru detalii și manifestarea interesului: dl Dimitrios
PHILIPPIDIS, CEO, ATHINA Educational Network, Kazantzaki 5,
Rethymno 74100 Crete, +30 6944 655575, contact@athinaedunet.gr
Fișa de prezentare se regăsește în anexa.

FORMULAR CAUTARE PARTNER
Numele Organizației
Tip de organizație

Număr PIC (Codul PIC reprezintă
un număr unic de înregistrare de care aveţi
nevoie în toate etapele unui proiect
Erasmus+)
Call - Titlu și apel de identificare - program de
finanțare - Serviciul CE - Link la documentul de
apel - Termenul de depunere
(Preliminar) Titlul proiectului

Schiță a ideii de proiect

ATHINA Educational Network
• Organism public • IMM / asociație pentru IMM-uri •
Alt actor privat • Organizație non-profit • Agenția
Regională • Organism Altele (a se preciza)
916013293

Call - Titlu și apel de identificare - program de finanțare
- Serviciul CE - Link la documentul de apel - Termenul de
depunere
Rețeaua de cunoaștere și conștientizare privind
Agricultura durabilă
Sector - KANSAS
Proiectul propus are ca scop să contribuie la
îmbunătățirea calității și atractivității EFP continuă
pentru agricultori și pentru tinerii care doresc să se
angajeze în sectorul agricol
Sectorul agricol este recunoscut ca fiind unul dintre
pilonii dezvoltare la nivel național și european,
deoarece este strâns legat de producerea de alimente
de înaltă calitate, conservarea naturală,resurse, care să
asigure bunăstarea animalelor, realizarea coeziunii
economice,viabilitate pentru agricultori și, în ansamblu
îmbunătățirea calității vieții în
zone rurale.
Mai mult decât atât, sectorul agricol poate oferi
oportunități de afaceri pentru tineri, în special în
țărilecu rate ale șomajului ridicat în rândul tinerilor.
Amploarea contribuției sale la dezvoltarea, atenuarea
schimbările climatice, creșterea economică și
securitatea alimentară
depinde, fără îndoială, de cunoștințele, aptitudinile și
competențe ale agricultorilor. Gamă largă și
diversificată de noțiunile și metodele practicate în
agricultura durabilă face greu de descris succint și se
califică profilul unui fermier și astfel, la configurarea EFP
corespunzătoare programe cu rezultate ale învățării clar
definite.
Cu toate că Furnizorii de EFP din toată Europa oferă
oportunități de învățare în domenii conexe, cursurile pe
care le oferă sunt mai degrabă cunoștințe orientate și ei
nu se concentrează asupra abilităților și competențelor
sporire. abilități lor orizontale, de exemplu abilități
digitale,antreprenoriat, conștientizarea problemelor de
mediu, acest punct de vedere, joacă un rol important,
care este adesea trecute cu vederea.
Mai mult decât atât, pentru a practica agricultura
durabilă acest mod este necesară înțelegerea societății
locale,în special pe probleme, cum ar fi managementul
de apa dulce resturile de management, etc.

În acest context, principalele activități ale proiectului
propus sunt:
• Identificarea în diferite țări europene a nevoilor de
cunoștințe, aptitudini și competențe curente, și în
special tinerilor agricultori și să le stipuleze
conformitate cu Cadrul European al Calificărilor.
• a crea un curriculum de proiectare și de un conținut
educațional care vor fi utilizate în activitățile de învățare
transnaționale.
Se propune abordarea învățării mixte, în cazul în care
față învățarea actuală este nevoie domeniul
activităților de învățare combinarea cu e-learning
, prin intermediul unei platforme adecvate.
• Evaluarea cunoștințelor, abilităților și competențelor
obținute de către participanți, adoptând Europass
Suplimentul la certificat.
• Crearea unui portal pentru transferul și difuzarea de
cele mai bune practici în agricultura durabilă. De
asemenea portal poate fi utilizat, după încheierea
programului, ca un instrument de bază de rețele de
afaceri între agricultori, prin urmare, consolidarea
capacității comunității agricultorului.
agricultură durabilă, consolidarea capacităților,
abilităților inovatoare, EFP pentru agricultori

Cuvinte cheie
agricultură durabilă, consolidarea capacităților,
abilităților inovatoare, EFP pentru agricultori
Partenerul (e) Căutat

Partenerii implicați deja
Răspunsuri de așteptat înainte
Persoană de contact
- Nume Prenume:
- Adresa:
- Tel:
- Fax:
- E-mail:

Data publicării acestui formular: 3

February 2017

24 luni

asociație organism public • IMM / IMM • Alt actor
privat
• Organizație non profit • Agenția Regională • Organism
Altele (a se preciza)
Partenerii trebuie să aibă un număr PIC.
Vom ști până la 20 februarie
25 martie
Dimitrios Philippidis
CEO
Kazantzaki 5, Rethymno 74100 Creta
+306944655575
contact@athinaedunet.gr

