Sagiter program
Intends to participate in a dynamic of promoting/upgrading the
agroecological knowledge, and of these ingenious systems implemented
with the passing of time on the territories. In this context, the training
is aimed at developing the evolution of representations, acquisition, or
reintroduction of technics, consolidation of network and of social links.
Sagiter it is a study- action which leans essentially on the ways of
transmission of the knowledge and aims for:
• Producing and spreading educational resources
• Facilitating sharing of experiences and practices
• Participating in the consolidation of a real European network built
around the agroecological knowledge which - as of the agroecology
in general - has been one of the priorities of the member states of
the European Union.
The project is coordinated by
Montpellier SupAgro, Institute for Higher Education in Environment - Florac
Partners
- Fumeterre (France)
- Savoir-Faire et découvertes
- The Merle training center SupAgro (France)
- Geyser (France)
- Working group regional studies, Department of Geography, University of Marburg
(Germany)
- Federation of family agrarian schools in Galicia (Spain)
- Vlaamse Landmaatschappij (Belgium)
- Chamber of agriculture and forest in Ljubljana (Slovenia)
- Szent Istvan Univerity (Hungary)
- USAMV de Cluj Napoka (Romania)

Sagiter is supported by the European Union
through the Leonardo da Vinci program
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Programul SAGITER
SAGITER are ca și obiectiv principal participarea în mod dinamic la
promovarea și valorificarea cunoștințelor agroecologice, considerate
a fi sisteme ingenioase de cunoaștere dezvoltate în teritoriu odată cu
trecerea timpului.
În acest context, programul își propune să prezinte evoluția acestor
modele de cunoaștere, să preia sau să reintroducă anumite tehnici
tradiționale, să consolideze o rețea care va integra inclusiv aspecte
sociale.
Sagiter este o acțiune de studiu care se sprijină în mod esențial pe
modalitățile de transmitere a cunoștințelor și își propune :
• Producerea și distribuirea de resurse educaționale
• Crearea unui cadru adecvat pentru împărtășirea experiențelor și
a practicilor colectate
• Participarea și consolidarea unei rețele europene reale, create
în jurul conceptului de cunoștință agroecologică care, la fel ca și
agroecologia, reprezintă una dintre prioritățile statelor membre
ale Uniunii Europene.
Proiectul este coordonat de către Montpellier SupAgro, Institutul pentru
Educație de Mediu –Florac.
Partenerii proiectului sunt :
- Fumeterre
- Savoir-Faire & découverte
- The Merle training center (SupAgro)
- Geyser
- Department of Geography, University of Marburg
- Federation of family agrarian schools in Galicia
- Vlaamse Landmaatschappij
- Chamber of agriculture and of the forest in Slovenia
- Szent Istvan Univerity
- USAMV Cluj Napoca

Sagiter este finanțat de către Uniunea Europeană
prin programul Leonardo Da Vinci
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