Educație digitală de ultimă generație pentru agribusiness în
întreprinderile conduse de fermieri din lanțul valoric agroalimentar
Obiectivele proiectului
Proiectul a urmărit proiectarea și dezvoltarea unei curricule pentru
învățământul superior care să se concentreze pe modelele de afaceri
cooperativiste din sectorul agricol.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
- Să elaboreze și să dezvolte o curricula europeană privind
cooperativele agricole, axată pe învățare multidisciplinară și digitală,
care să fie implementată în învățământul superior agricol.
- Să promoveze excelența în predare și dezvoltarea competențelor prin
formarea de cadre universitare pentru afaceri pe modele
cooperativiste, prin schimb de bune practici în metode moderne și
inovatoare.
.
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Proiectul a urmărit obținerea unui set complex de rezultate, fiind o
oportunitate pentru cadrele didactice ale instituțiilor de învățământ
superior participante de a dezvolta programe de învățământ specifice
Curricula, concepută și dezvoltată pornind de la programele existente,
rezultatele cercetării în universitățile partenere și rezultatele experienței
directe în întreprinderi se adresează studenților de la nivel de master și
satisface nevoile de învățare teoretice și practice ale acestora.
Formatul clasic și online al rezultatelor creează oportunitatea de a
extinde utilizarea învățării online pe platformele educaționale ale
USAMV, combinând activitatea la clasă cu experiențele practice în
întreprinderi, învățarea multidisciplinară și noi metodologii de învățare.

Output-urile prevăzute
O1 - Studii de caz ale cooperativelor agricole din țarile
participante
O2 - Videoclipuri despre cooperativele agricole
O3 - Orientări privind politicile pentru organizațiile de
producători pe baza rapoartelor de țară despre starea
organizațiilor de producători agricoli și politicile publice
pentru sector
O4 - Materiale didactice despre întreprinderile
cooperative agricole și organizațiile de producători
O5 - Open Online Education Kit cu instrumente
practice pentru înființarea și managementul unei
cooperative agricole
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Principalele rezultate
(1) Un set de 14 studii de caz (4 pentru Spania, 4 pentru
Germania și 6 pentru România) cu cele mai bune practici
legate de cooperarea fermierilor și producătorilor din țările
implicate – în diferite sectoare (fructe și legume, lactate,
animale etc.) și cu diferite funcții (marketing, credit,
asigurare, achiziții etc.);
(2) Filme care surprind modele de afaceri și practici de
management ale întreprinderilor cooperativiste (1 film pentru
fiecare țară participantă, plus materiale video tematice
adiționale);
(3) Trei rapoarte de țară despre starea organizațiilor de
producători, cooperarea între agricultură și antreprenori din
țările/regiunile participante și ecosistemul cooperativist; 1
ghid de politici publice care să prezinte o imagine de
ansamblu asupra sectorului cooperativ agricol în cadrul
țărilor participante, a rolului și a poziției în sectorul
agroalimentar.
(4) Trei seturi de materiale didactice pentru studenți,
profesioniști și instituții, disponibile online:Partea 1 - Despre
lanțul valoric agroalimentar și poziția întreprinderilor
cooperativiste; Partea a 2-a privind întreprinderile
cooperativiste și alte forme colective, organizații rurale,
inclusiv
asociațiile
de
fermieri
–
Aspecte
juridice/instituționale și politici publice; Partea a 3-a privind
managementul cooperativelor – aspecte economice,
financiare și tehnice.

Materialele didactice încorporează studiile de caz și
videoclipurile și sunt destinate utilizării în cadrul diverselor
discipline din programele de master ale partenerilor, cum ar
fi studiile de Master ale Facultății de Management și
Dezvoltare Rurală de la USAMV București, în principal în
domeniul Agribusiness și programele de master în
dezvoltare rurală.
(5) Un kit de educație online, cu instrumente practice
privind înființarea unei cooperative agricole, planificarea
afacerilor și managementul financiar al unei cooperative
agricole și un Ghid online de start-up și planificare a
cooperativelor.
- au fost organizate 2 training-uri de scurtă durată pentru
cadrele didactice și doctoranzi (o vizită de studiu în Almeria,
Spania și un curs online organizat de partenerii din Berlin,
Germania);
- a fost organizat un program intensiv de studiu (ISP) la
București pentru testarea materialelor didactice elaborate
prin proiect;
- participanți - 25 de cadre didactice în Almeria (Spania);
20 de cadre didactice și doctoranzi în Berlin (Germania), 44
de masteranzi și 4 doctoranzi în București (România);
- au fost elaborate 3 cărți (format print și online în limba
română și format online în limba engleză);

- au fost realizate materiale video care au prezentat:

sistemul cooperatist și cooperativele din Spania (bazat pe
vizita de studiu din ianuarie 2020); cooperativele din
Germania (pe baza materialelor video înregistrate în cadrul
training-ului din Berlin și a materialelor adiționale furnizate
de către partenerii germani în aprilie-mai 2021); sistemul
cooperativist din România (pe baza materialelor video
înregistrate în cadrul vizitelor în șase cooperative luate ca
studiu de caz în iunie-septembrie 2021; principalele aspecte
teoretice și practice privind cooperativele din Spania (11
prezentări în engleză și spaniolă).
- au fost organizate - întâlniri transnaționale în format fizic și
online; evenimente de multiplicare în format fizic și online.
- prezență media - canal Youtube, Facebook page,
Research Gate.

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul
prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar
Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul
în care va fi folosit conținutul informației.

