Train the Trainer for a Sustainable Agriculture
Проект в рамките на програмата Еразъм + – Стратегическо партньорство в образованието и обучението

Описание на проекта и целитеgoals

Резултати и продукти

Целта е да се реализира Професионално
образование и обучение за устойчиво
развитие (ПОУР) на обучители (учители и
вътрешнофирмени обучители) в аграрния
и свързаните сектори.

Примери от областта на почвознанието, управлението на водата и здравословни и безопасни
условия на труд, служат като дидактически материал за учители и обучители. Те могат да
се използват в специализирани класове. Материалите се тестват, оценяват и разработват
допълнително в две транснационални Обучения (Краткотрайни обучения).

y Предложения за продължаващо
образование и обучение за учители и
обучители
y Примерни насоки за Професионално
образование и обучение за устойчиво
развитие (ПОУР) под формата на
учебна програма и ръководство
y Разпространение на резултатите чрез
събития за мултиплициране и чрез
асоциираните партньори

Учебна програма
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www.agri-train.eu
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В www.agri-train.eu можете да намерите повече информация и да свалите материалите.

Европейска добавена стойност
y Създаване на мрежа от европейски проектни
партньори и институции от тренировъчни и
образователни центрове за аграрно обучение

Обучение на
обучителя

Почвознание

y Свързване на източната и западната Педагогика
и обмяна на опит
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y Развиване на общност за ПОУР в аграрния
сектор
y Прехвърляне на педагогическата концепция
ПОУР в други сектори, образователни и
тренировъчни концепции

Разпространение и въздействие
Разпространението ще се извърши чрез мултиплициране по време на различни
събития, както и чрез заинтересовани страни, като например обучителни центрове,
съюзи,камари,професионалниасоциации.Отвъдграницитенапроекта,резултатите
се свързват със стратегията за разпространение и въздействие на образованието
за устойчиво развитие в професионалната сфера на европейско ниво.

y Двата продукта - „Учебен план“ и „Ръководство“
като първа препоръка за въвеждане на ПОУР
в аграрния сектор (на немски, английски,
български и испански)
y Възможни проекти за развиване и изпробване
на педагогическата концепция
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