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Cum să utilizați site-ul de instruire AgriSkills 

 

Dacă ați ajuns atât de departe, aceasta înseamnă că sunteți interesat în procesul de învățare mai multe 

despre ce competențe și noi nișe de piață puteți dezvolta în zonele rurale. Felicitări!! 

 

Am elaborat acest site cu scopul de a facilita accesul la formare pe teme specifice legate de agricultură și 

antreprenoriat pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra domeniilor profesionale și a oportunităților 

de carieră și pentru a instrui tinerii șomeri cu noi instrumente pentru a le spori capacitatea de inserție 

profesională. 

 

Pe pagina principală puteți vedea diferite secțiuni: 

 AgriSkills: introducere în proiectul AgriSkills. De unde provine, obiectivele proiectului și link-ul 

către site-ul principal. 

 Module de formare: 14 module de formare descărcabile în format PDF care acoperă domeniile 

inovării și oportunităților profesionale în agricultură și dezvoltarea competențelor necesare 

pentru antreprenoriat în zonele rurale. Fiecare modul conține cunoștințele, abilitățile și 

competențele necesare pentru a învăța lucruri noi pe această temă. 

 Joc: joc interactiv pentru a dezvolta abilități în crearea de noi companii sau alte entități juridice în 

sectorul agricol, pentru a îmbunătăți aplicarea învățării dobândite și abilitățile antreprenoriale. 

 Linkuri: linkuri cu bunele practici inovatoare la nivel național în domenii legate de 

antreprenoriatul rural și ocuparea forței de muncă.  

 Limbi: proiectul se desfășoară în colaborare cu alte țări europene. Fiecare țară își are propriile 

linkuri de bune practici (în cazul în care sunteți curios să știți ce se face la nivel european). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum se utilizează conținutul sitului? 
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• Dacă sunteți un profesionist care lucrează cu tineri: 

o Conținutul modulelor de formare poate fi utilizat ca o completare a orelor obișnuite din 

școli sau institute, în special în domeniile științelor naturii sau economiei, sau pentru a 

lucra la noi competențe și subiecte în medii mai informale. 

o Jocul este un instrument inovator pentru utilizarea în mediile școlare, oferind atât 

profesorului, cât și cursanților un nou mod de învățare. De asemenea, el funcționează 

foarte bine pentru a atrage atenția asupra unor subiecte noi în activitatea tinerilor în 

medii non-școlare. 

o Linkurile pot fi utilizate pentru a da o dimensiune europeană orelor și, astfel, pentru a-i 

face pe cursanți conștienți de apartenența lor la Europa, precum și pentru a introduce 

informații despre proiectele europene. La nivel național, linkurile pot fi utilizate pentru a 

le indica tinerilor alte resurse utile, în orice tip de formare non-formală sau ca parte a 

atelierelor sau jocurilor. 

 

 Dacă sunteți cursant: 

o Puteți utiliza modulele și materialul elaborat pentru a vă face munca la colegiu / institut, 

deoarece acestea colectează informații actualizate cu privire la inovarea în sectorul rural. 

o Jocul interactiv vă va permite să vă măsurați nivelul de cunoștințe atins, precum și pentru 

a vedea dacă aveți abilitățile necesare pentru a fi un viitor antreprenor. 

o Linkurile vă vor ajuta să vedeți ce idei inovatoare au fost lansate, atât în țara 

dumneavoastră, cât și în alte țări europene. 

 

 Dacă sunteți antreprenor: 

o Modulele colectează noi nișe de piață către care tinde agricultura și care pot fi o bază 

pentru dezvoltarea sau extinderea unei afaceri. 

o Jocul poate fi folosit pentru a evalua abilitățile de auto-ocupare a forței de muncă și a 

vedea dacă vreuna dintre ele are nevoie de îmbunătățiri. 

o Linkurile din propria țară și alte țări europene vă pot da idei noi de aplicat în afacerile 

actuale. 
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Tot conținutul elaborat aparține domeniului public, astfel încât să poată fi utilizat pentru a pregăti orele 

în clase sau ateliere de lucru. 

 

Pentru a oferi mai multă vizibilitate proiectului, avem o pagină de Facebook unde ne puteți urmări pentru 

a vedea progresul sau pentru a ne eticheta dacă utilizați proiectul. 

 

Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și interes! 

 

https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475/

