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Buletin Informativ 

Întâlnirea partenerilor din cadrul proiectului Agriskills 

-(Online; Întâlnire găzduită de către partenerii din Slovacia)- 

 

 

Deși, din păcate, întâlnirea fizică a partenerilor proiectului Agriskills care urma a fi 
organizată în Slovacia nu a fost posibilă datorită normelor stricte dintre țări, desfășurarea în 
mediul online a întâlnirii s-a dovedit a fi foarte productivă. Unitățile de formare privind 
ocupațiile și antreprenoriatul din zonele rurale, precum și unele dintre competențele soft 
necesare, au fost deja finalizate și traduse în toate limbile naționale ale partenerilor. Astfel, 
accentul muncii din ultimele săptămâni, precum și din cadrul acestei întâlniri, a fost 
evidențiat prin crearea unui site web atractiv, în cadrul căruia unitățile de instruire vor fi 
disponibile pentru descărcare. 

La începutul anului viitor, va fi organizat un atelier de lucru de către fiecare partener, 
în cadrul căruia reprezentanții grupurilor interesate (Asociații și Organizații agricole, 
angajați din sectorul educației, politicieni etc.) vor face cunoștință cu noul site web, astfel 
fiind obținute diferite păreri. 

În plus, s-au pus bazele planificării și structurii primilor pași pentru ultimul pachet de 
sarcini al proiectului: un joc în care tinerii interesați de antreprenoriat sunt ghidați către 
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opțiuni importante pentru înființarea unei afaceri, precum și  detalii specifice referitoare la 
cerințe necesare. 

Schimbul constructiv de idei din timpul întâlnirii au conturat în linii mari stabilirea 
pașilor viitori. Cu toate că întâlnirea online a avut un mare succes, partenerii ar prefera 
desigur să se întâlnească personal la următoarea întâlnire.  
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În plus față de conținutul educațional menționat mai sus, site-ul web va conține o 
selecție atent aleasă de link-uri către alte site-uri cu conținut util pe tema 
antreprenoriatului și domeniilor ocupaționale din zonele rurale, precum și exemple 
inspiratoare de bune practici. De asemenea, vor exista instrucțiuni despre modul de 
utilizare a conținutului site-ului, precum și un link către jocul corespunzător. Versiunea 
finală, cu traducere în toate limbile naționale a partenerilor proiectului, se așteaptă a fi 
disponibilă până la sfârșitul anului 2020. Un anunț cu privire la acest subiect va fi făcut pe 
pagina de Facebook a proiectului: https://www.facebook.com/Agriskills-
2151295361759475 
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