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Obiectivele
principale
proiectului au fost:
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Imbunătăţirea
calitatii
sistemului european VET
prin adaptarea ş i integrarea
rezultatelor ş i continuturilor
inovatoare.
Transferul rezultatelor la
grupurile rurale in functie de
nevoile de calificare cu
referire la resurse endogene.
Selectarea
continuturilor
inovative (manuale, unitati
didactice, cursuri pilot, etc…)
astfel încât să îndeplinească
cerinţe de transfer.
Adaptarea conţinutului şi
modele curriculare, in functie
de
cultura ş i
nevoile,
utilizatorilor ţintă.
Transferul continuturilor in
functie de noul contexe social,
cultural si lingvistic.

Rezultate	
  obtinute:
Pe durata proiectului au fost
efectuate diferite activităţi şi acţiuni
care au produs principalele
rezultatele proiectului, acestea sunt
descrise pe scurt mai jos:

Studierea	
  nevoilor	
  de	
  pregatire	
  	
  
Una dintre primele acţiuni dezvoltate în
cadrul proiectul MYRCAS a fost studiu
nevoilor de formare, care a fost efectuat de
fiecare partener in domeniul sau de
actiune. În acest fel, partenerii au putut să
determie care dintre subiectele abordate în
cadrul proiectului au fost mai interesante
pentru zonele lor. După ce toate studiile au
fost efectuate, a fost elaborat un rezumat
în limba engleză, inclusiv datele principale
şi concluziile acestor studii.
Web-‐saitul	
  proiectului.
Site-ul web al proiectului MYRCAS
www.myrcas.com prezinta o descriere a
obiectivelor proiectului,
a
parteneriatului, a
activităţilor şi
rezultatelor în limbile
nationale ale partenerilor
si in Engleză. Acesta
intenţionează să fie o
"vitrină", astfel că publicul larg poata afla
detalii despre proiect şi activităţile
derulate în cadrul aceastuia
Baza	
  de	
  date	
  ADAM.
Baza de date ADAM se adresează
beneficiarlor de proiecte Leonardo da
Vinci (LdV) care intenţionează să faca
vizibile produsele lor
persoanelor
interesate în consultarea de noi proiecte
inovatoare finanţate de Programul LdV.
Este posibil să se consulte
rezultatele obţinute în cadrul proiectelor în
formate diferite, ceea ce face posibil o
diseminare ridicata la nivel European.
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Informaţii
despre
proiectul
MYRCAS (precum produsele şi
rezultatele sale principale),
au fost introduse în această bază de
date, astfel încât să poată fi
consultate de către publicul larg.
http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm
Brosura	
  informativa.	
  
În timpul de dezvoltarii proiectului,
partenerii a elaborat o broşură
informativă care
descrie
obiectivele
proiectului,
parteneriatului,
activităţile şi
rezultatele
scontate.. Această broşură poate fi
descărcat de pe site-ul proiectului şi
este disponibila în toate limbile
partenerilor şi în Engleză. Este, de
asemenea, disponibila în Baza de
date ADAM.
Buletine	
  	
  informative.
In timpul de dezvoltarii proiectului
MYRCAS , partenerii au elaborat
şase buletine informative care
descriu progresele proiectului în
timpul diferitelor sale faze. Aceste
buletine informative pot fi descărcat
de pe site-ul proiectului şi baza de
date ADAM.
Acestea sunt
isponibile în
toate limbile
partenerii şi în
limba engleză

Seminarii	
  transnationale	
  	
  
În timpul de dezvoltarii proiectului
MYRCAS au fost
organizate 4 seminarii
transnaţionale la care au
participat toti partenerii.
Seminariile au avut loc in
Spania, România, Slovacia
şi Italia
timpul lor
partenerii au convenit
diferitele
puncte
in
dezvoltarea
activităţilor
proiectului,
rezultatele şi
întrebări
importante
pentru
realizarea proiectului.

Activităţile	
  de	
  diseminare	
  şi	
  
publicitate	
  şi	
  Acordurile	
  de	
  
colaborare	
  între	
  parteneri	
  şi	
  entităţi	
  
naţionale	
  diferite.	
  
În timpul de dezvoltarii proiectului
MYRCAS, partenerii au dezvoltat diferite
acţiuni de diseminare şi publicitate şi au
contactat diferitele entităţi cu scopul de a
obţinerea colaborării şi de a sprijini
activitatile prevazute. Informaţii despre
entităţile care au colaborat sunt
disponibile atât în site-ul web al
proiectului şi în secţiunea corespunzătoare
din baza de date ADAM.
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Diferitele acţiuni ale partenerilor
sunt descrise pe scurt mai jos:
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IRMA SL (Spain): a dezvoltat 47
de acţiuni locale de diseminare, a
semnat 7 acorduri de colaborare ş i
le-a făcut publice în cadrul site-ului
proiectului.
Acesta a fost, de
asemenea,
înregistrate în Reţele
Sociale legate de proiect.
ADESPER (Spain): Acesta a
dezvoltat 32 de actinui de diseminare
locale a semnat la 6 acorduri de
colaborare şi a făcut public proiectul
în cadrul site-ul său şi pe site-ul unui
alt proiect în care este implicat.
ADRAT (Portugal): Acesta a
dezvoltat 6 acţiuni de diseminare
locale, a semnat trei acorduri de
colaborare ,
Acesta a publicat
proiect în cadrul site-ul său ş i 2
aparitii in mass-media.
AEGEAS C.V.T. (Greece): Acesta
a elaborat 5 acţiuni diseminare locale
a semnat cinci acorduri colaborare
şi-a făcut public proiectul în cadrul
site-ul său şi în 3 articole de presa.
CEDER (Romania): Acesta a
dezvoltat 7 acţiuni de diseminare
locale, a semnat la 6 acorduri
colaborare şi-a făcut public proiectul
în cadrul site-ul său, ş i în
televiziunea locala.

AGROINSTITUT NITRA (Slovakia):
A dezvoltat 9 actiuni de diseminare
locala, a semnat cinci acorduri de
colaborare şi a publicat proiectul în cadrul
site-ul său, într- şi in presă. Acesta a fost,
înregistrate Facebook un grup legate de
proiect
PROVINCIA DI PIACENZA (Italy): A
dezvoltat două acţiuni de diseminare
locale, a semnat un acord de colaborare şi
a publicat proiectul în cadrul site-ul său.
AèVA (Italy): Acesta a dezvoltat 4 acţiuni
de diseminare locale, ea a semnat 3
acorduri de colaborare ş i a mediatizat
proiect în cadrul site-ul său şi în 4 articole
de presă. Acesta a creat, de asemenea,
grupul Myrcas în 2 Reţele Sociale
(Facebook si LinkedIn).
Cursul	
  pilot
Luând ca bază conţinutul celor trei
manuale create în cadrul
proiectelor
(MYKOS, CHESTNUT ÎN EUROPE-III
MILLENNIUM şi IRIS), diferite cursuri
pilot au fost organizate pentru sporirea
nivelului de cunoaştere a oamenilor
interesati in a deveni profesionişti în
domeniile de micologie, cultivarea
castanului şi in agricultura organică
Partenerii proiectului au selectat tematici
atractive pentru a aborda cursurile pilot în
funcţie de rezultatele obţinute din studiile
nevoilor de formare. Toate cursurile au
fost încheiate cu succes iar participanţii au
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Informaţii succinte despre cursurile
pilot sunt incluse mai jos:

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

ADESPER

(Spain):
A
fost
dezvoltat un curs de
40 de ore cu privire la
cultivarea ciupercilor
şi castanului. El a fost
realizat în localitatea
Bermillo de Sayago,
cu participarea a 16
persoane. Au fost abordate diferite
subiecte legate de ecosistemul
castanului,
cultivarea
acestuia,
exploatarea si intretinerea castanului.
În plus, a fost facuta o menţiune
specială cu privire la fungi
(beneficile şi dăunătoarii acestora).
Participantii au evaluat dezvoltare a
cursului drept pozitiv.
ADRAT (Portugal):
Pe parcursul lunii
martie, ADRAT a
organizat cours pilot,
axat pe agricultura
ecologică, pregatirea
teoretica a avut loc în
locaţia de Vidago.
Stagiari, 10 în total, au
fost din regiunea Alto Tâmega. Unii
fermieri au decis că vor începe
tranziţia
pentru
Agricultura
ecologică, iar altii au aratat ca sunt
interesati în acest tip de agricultură.
Sesiunile au fost efectuate având ca
formatori profesionişti care aparţin
unor organizaţii diferite:

asociaţia de agricultură ecologică,
cooperativa de bovine de reproducere
ecologice şi organismul de certificare şi
control pentru IMM-uri, din Portugalia şi
Spania.
AEGEAS C.V.T. (Greece): Un curs de
40 de ore a fost dezvoltat în localitatea de
Larissa. Cursul a fost adresat ş omerii din
zonele
rurale
înconjurătoare.
13
persoane au participat la
cursul ş i principalele
subiecte abordate au
fost de bază tehnici
privind
agricultura
ecologică, precum ş i
metodele
pentru
transformarea
şi
conservarea
produselor
alimentare
ecologice. Participantii au evaluat
dezvoltarea cursului drept foarte pozitive.
CEDER (Romania): Un curs de 90 de
ore despre agricultura ecologica a fost
dezvoltat în cursul
lunilor
ianuarie şi
februarie
2011, cu
de
participare
de 25
stagiari. Lecţiile au fost
distribuite în sesiuni de 6 ore pe zi. Acest
curs a fost parte din curriculum pentru
calificare în următoarele niveluri:
Nivelul 3: Tehnician în agricultură,
tehnician
în
agro-muntan.
Nivelul 2: Fermier în agricultură
biologică.
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AGROINSTITUT
NITRA
(Slovakia): Un curs de 40 de ore cu
privire la tehnicile de bază pe
agricultura ecologică ş i creşterea
animalelor a fost dezvoltat în
localitatea Nitra, cu
participarea
a
10
persoane. Participantii
au fost agricultorii din
zonele rurale, interesati
de a începe activităţi
legate de agricultură
ecologică. Cursul a durat 40 de ore,
inclusiv atât prezenţa, cât şi de
formare
la
distanţă,
atât instruire teoretică ş i practică.
Participantii au evaluat cursul ca
fiind pozitiv

Ghidul	
  de	
  bune	
  practici.
Disponibil în toate limbile partenerilor şi
în limba engleză, ghidul prezent include o
scurtă introducere despre Programul
European de învăţare continuă, proiectul
MYRCAS
şi
al
asociaţiei
transnaţionale implicate în acest
proiect. În plus, acesta include
bune practici diferite referitoare la
subiectele abordate în cadrul
proiectului (micologie, cultivarea
castanului si agricultura organica).
Aceste bune practici au fost
dezvoltate cu succes în ţări diferite ale
partenerilor ş i constituie exemple bune ş i
modele de urmat de către alte persoane sau
entităţi care lucrează în aceleaşi domenii.

AèVA (Italy): Un curs de 40 de ore
cu privire la tehnicile de bază privind
agricultura
ecologice,
creşterea
animalelor ş i agricultura sociale a
fost dezvoltat în 5 ferme din Toscana
(2 din Pisa ş i 3
Lucca), cu
participarea
a
12
persoane.
Participantii au fost agricultori sau
tehnicieni
din
zonele
rurale,
interesati de a incepe activităţile
legate de agricultură şi agricultura
ecologică si sociala. Participantii
evaluat cursul drept foarte pozitiv.
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