Scoala de Toamnă 2010 pentru Experti Agricoli, Studenti si Specialisti in Extensie
Aprobat prin Programul Grundtvig al Comisiei Europene

Pregatirea Consultanţilor în Agricultură Ecologică pentru Mâine: Experti Agricoli si
Specialişti în Extensie novatori familiarizati cu Principiile Agro-ecologiei, Invatamantul
modern si Instrumentele Moderne de Tehnologie a Informatiei Computerizate (TIC)
12 – 19 Septembrie 2010
Budapesta, Ungaria
•
•

Doriţi să învatati despre strategiile pedagogice novatoare şi despre cele mai bune practici
pentru utilizarea resurselor digitale de învatare si predare?
Doriti să păstrati legatura cu noile modele de învătare si de aplicare a tehnicilor
novatoare care vă vor ajuta sa avansati in cunostintele Dumneavoastra?

Acest curs doreste să-i ajute pe formatori sa înţeleaga avantajele actuale ale agriculturii ecologice,
agro-ecologiei, învatamantului modern şi ale instrumentelor moderne de tehnologie a informatiei
computerizate - în special, orientându-se pe implicarea metodelor şi practicilor pentru cautarea,
gasirea si adnotarea resurselor interactive, cu scopul clasificarii si utilizarii acestora activitati
educationale. În acest fel, un curs care combină Tehnologia Informatiei Computerizate, şi
subiectele de agricultura ecologica este considerat ca esenţial pentru a încuraja inovarea, si in acest
scop resursele sunt clasificate şi preluate de pe Web, pentru utilizarea ulterioară în cursurile de
formare a profesioniştilor din domeniul agricol.
Cele 8 zile de cursuri vor include prezentări si sesiuni practice (aplicatii practice) pentru educarea
consultatilor privind:
• Conversia de la sistemul de agricultură conventională la sistemul de agricultură ecologică
• Principiile Agroecologiei – Indicatori de durabilitate
•

Legislatia in Agricultura Ecologică/Certificare si Standarde

•

Subiecte specializate de agricultura ecologică în functie de tara de origine a participantilor (de
exemplu, fertilizarea în agricultura ecologică si tehnicile de compostare/aplicarea, îngrăsămintele
verzi si culturile de protectie, etc.).

•

Managementul si administrarea fermei ecologice

•

Ambalarea si marketingul produselor ecologice in noile piete

•

Metode de instruire moderne pentru abordarea, educarea si consilierea fermierilor

•

Strategii pedagogice si cele mai bune practici pentru utilizarea resurselor de invatare si predare
în format digital

•

Strategiile pentru cautarea on-line a informatiei si a materialului educational

•

Cum sa concepi propria resursă de învătare utilizând instrumentele si metodele de
învătare on-line (e-Learning)

•

Ce material de învătare lingvistică poate fi organizat în portofoliile on-line personale

•

Cum pot fi găsite alte persoane cu interese similare prin utilizarea instrumentelor si
practicilor Wb2.0

Dacă vă interesează, puteti primi o bursa de la Agentia Natională Grundtvig cu scopul acoperirii
tuturor cheltuielilor pentru participarea la acest curs.
Formatorii/consultantii pot solicita formularul de cerere specific sau îl pot descărca direct de pe websiteul Agentiei Nationale. Lista tuturor Agentiilor Nationale Europene este disponibilă la:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
Participantii interesati trebuie să completeze formularul specific si să îl trimită Agentiei Nationale până la
data de 30 Aprilie 2010.
Pentru mai multe informatii, vă rugăm contactati Organizatorii Cursului de Instruire
Andrea Tóbiás, andrea.tobias@uni-corvinus.hu, (Tel: +36 1482 6120)
Reka Varga, reka.varga@uni-corvinus.hu

