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1.- Introducere in proiect
Proiectul Codul Agricol: “Formare prin comunicare vizuala privind riscurile ocupationale in
utilizarea masinilor agricole” este un proiect Leonardo da Vinci – de Transfer de Inovare,
dezvoltat in cadrul Programului de Invatare Continua a Comisiei Europene cu o durata totala
de viata de 24 luni.
Prin acest program se intentioneaza sa se transfere rezultatele din proiectul FOR.MA.AGRI.
care s-a desfasurat in cadrul proiectului anterior Leonardo da Vinci:
“FORMARE PRIN UTILIZAREA CORECTA A MASINILOR AGRICOLE”.
Scopul principal al acestui proiect este de a imbunatati calitatea si eficienta procesului de
invatare prin mijloace de concepere si validare a materialelor de formare profesionala bazate
pe sisteme de comunicare vizuala.
Obiectivele proiectului:
•
•
•
•

•

•

Pentru a furniza o formare corespunzatoare a muncitorilor agricoli, pentru utilizarea
masininilor agricole.
Pentru a face mai sigura utilizarea tractoarelor si a altor masini agricole, in special
pentru muncitorii cu nivel scazut de calificare.
Pentru a aborda formarea adresata prevenirii riscurilor ocupationale in utilizarea
masinilor agricole.
Pentru a garanta calitatea produsului prin evaluarea continua in timpul desfasurarii
proiectului si printr-o validare finala a aspectelor tehnice si a materialelor educationale
dezvoltate.
Pentru a utiliza formarea in prevenirea riscurilor ocupationale ca o strategie pentru a
ridica adaptabilitatea muncitorilor la schimbarile si progresele aparute in acest sector,
imbunatatind astfel gradul lor de angajare si competitivitatea agricola europeana.
Pentru a promova raspandirea si folosirea de ecchipamente de protective personale,
contribuind astfel la protejarea sanatatii si asigurarea securitatii muncitorilor.
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2.- Introducere in ghid.
Acest ghid isi propune sa fie un scurt manual al utilizatorului pentru instrumentele de operare
si resursele dezvoltate in cadrul proiectului Codul Agricol, cu scopul de a facilita invatarea
despre prevenirea riscurilor ocupationale in folosirea masinilor agricole.
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3.- Web site.
Accesul la platforma se face prin web site: www.agriculturalcode.com unde veti gasi informatii
despre proiectul Codul Agricol.

Prin logare cu numele utilizatorului si parola furnizata veti putea sa accesati platform elearning a actiunii de formare. Aceste doua elemente sunt personale si confidentiale, si vor
servi la inregistratrea studiului dumneavoastra pe platforma: sectiuni prezentate, activitati
intreprinse, etc.
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4.- Platforma e-learning
Facand click, veti accesa meniul principal unde veti gasi lista cu cursuri. Va trebui sa alegeti
actiunea formativa in care sunteti inscris: CURSUL CODULUI AGRICOL. Atunci cand accesati
cursul veti gasi diferitele cuprinsuri si diferitele instrumente aflate la dispozitia dumneavoastra.

Dupa cum ati putut vedea in imaginile anterioare, ecranul este impartit in trei zone:
- Meniu interactiv : aici veti gasi continutul cursurilor organizate in diferite pictograme.
Facand click pe fiecare pictograma in parte, veti putea accesa toate unitatile cursului
sau resursele disponibile: chat, forum, etc.
- Coloana centrala: aici se afla diferitele unitati ale cursului ca si resurse ca chat, forum,
etc sunt organizate intr-un mod liniar. Veti putea accesa facand click pe nume.
- Coloana din dreapta: aici veti gasi alte resurse folositoare: evenimente urmatoare,
calendarul cursului,utilizatori online , etc.
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RESURSE:

Evenimente memorabile, este o casuta care apare pe partea
dreapta a ecranului, unde studentii vor putea gasi informatiile
suplimentare pe care ar trebui sa le cunoasca.
Forum, aici veti putea scrie intrebarile pe care le-ati putea avea, astfel
incat ceilalti studenti sau profesorul indrumator sa poata sa va raspunda,
fara constrangere de timp.
Chat,este similar cu forumul, dar in timp real , puteti scrie intrebarea
despre o tema si apoi oamenii care sunt conectati pot raspunde.
Ghidul studentului. Acest ghid se va putea descarca in format .pdf pentru a
rezolva indoielile care pot aparea atunci cand se rasfoieste platformA/cursul elearning .
Video. Partea video va facilita asimilarea vizuala a continutului
specific al catorva unitati de invatare. Este sufficient sa facti click pe "play",
si apoi veti putea vizualiza.

5.- Rasfoirea cursului.
Dupa

cum

s-a

explicat

in

sectiunea

anterioara,
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veti accesa ecranul de baza a cursului unde veti putea alege limba in care doriti sa accesati
actiunea de formare:

Facand click pe ecran, vor aparea urmatoarele:

1. Ecranul principal
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2. Cuprinsul cursului
Cursul este impartit in doua parti diferite: partea generala si partea specifica. Pentru a accesa
diferitele unitati, va trebui sa alegeti partea pe care doriti s-o studiati si apoi sa faceti click pe
denumirea unitatii:

Choose the part you want
to study.

Choose the unit you want
to study.

RESURSE

Mergeti la meniul principal al cursului.

Pictogramle localizate in partea de jos a ecranului care va permite
sa miscati inainte si inapoi fiecare unitate.

Pornirea sau oprirea unui clip.

Pictogramele localizate de-a lungul diferitelor unitati legate de Unitatea 2.
Primul ajutor/Urgente. Prin accesare, veti putea vedea care sunt
consecintele unui risc si masurile de urgenta / prim ajutor care ar trebui
adoptate.
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Pictogramele localizate de-a lungul diferitelor unitati legate de Unitatea 3.
Haine si echipament de protectie. Facand click pe fiecare logo veti fi
redirectionat spre PPE ales.

ACTIVITATI
In finalul fiecarei unitati didactice veti gasi o activitate. Aceste exercitii trebuie sa se bazeze pe
concepte potrivite, imagini , etc. Prin aceste exercitii, veti asimila continutul intr-un mod
amuzant!
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