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 Întâlnirea 5 a partenerilor de proiect organizată online 

Găzduită de către Comunitatea pentru Invatarea Permanenta – CPIP  

Timișoara, România 

 

Situația actuală a proiectului Erasmus + „Agriskills - Transfer de competențe inovatoare 

privind dezvoltarea antreprenorilor agricoli” a fost analizată în cadrul celei de-a 5-a întâlniri 

a partenerilor din DE, RO, ES, PL, SK și TR. Discuția partenerilor din proiect s-a concentrat, de 

asemenea, pe o imagine de ansamblu asupra celor patru Rezultate Intelectuale (IO) ale 

proiectului Agriskills: IO1 - HARTA nevoilor; IO2 - Pachetul de curs AgriSkills; IO3 - 

Componentă digitală; IO4 - Noua inițiativă VIRTUALĂ antreprenorială. 

Implementarea proiectului Agriskills se apropie de ultimele etape! 

Consorțiul lucrează împreună pentru a dezvolta cel mai bun rezultat final posibil. Întâlnirea 

partenerilor proiectului AgriSkills, a fost o ocazie excelentă de a evidenția progresul ultimului 

Rezultat Intelectual al proiectului, dezvoltat de către Comunitatea pentru Invatarea 

Permanentă - CPIP alături de FORMACION PARA EL DESARROLLO E INSERCION, SOCIEDAD 

LIMITADA - DEFOIN. Agriskills progresează cu pași repezi, iar echipa CPIP pune bazele  

ultimelor îmbunătățiri ale IO4. 

Filozofia din spatele IO4 este focusată pe crearea unui JOC VIRTUAL care are în vedere pașii 
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pentru dezvoltarea unei întreprinderi pe tema aleasă la nivel național în fiecare țară 

parteneră. Jocul va oferi astfel posibilitatea de a vă crea propria afacere în sectorul agricol.

 

În plus, o sesiune pentru întrebări și răspunsuri interactive despre procesul de implementare 

a proiectului în fiecare țară parteneră a fost evidențiată în timpul întâlnirii online a 

partenerilor proiectului. 

Urmăriți în continuare platformele de socializare ale partenerilor noștri pentru a primi 

informații actualizate despre proiectul Agriskills! Mai mult, dorim să vă invităm să fiți la 

curent accesând: 

Website-ul proiectului: http://agri-skills.eu/  

Pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475  
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