
ECO NEW FARMERS
Tvorivosť a inovácie v ekologickom poľnohospodárstve - 

využitie mobilného vzdelávacieho obsahu



Výhody mobilných technológií

Ľahko ovládateľný a prenosný

Dostupnosť a konektivitaPríjemný spôsob učenia 

Význam celoživotného vzdelávania v ekologickom poľnohospodárstve

Súčasná nezamestnanosť prinútila mnohých ľudí vrátiť sa späť k „pôde“ a tento návrat 
považujú za vhodný spôsob života. Títo noví farmári cítia, že ekologické 
poľnohospodárstvo je vyváženejším a udržateľnejším produkčným systémom.
Významná časť týchto farmárov nemá potrebné všeobecné vzdelanie v oblasti 
poľnohospodárstva, ani vzdelanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva a preto je 
pre dosiahnutie úspechu nevyhnutný takýto nástroj celoživotného vzdelávania. Okrem 
toho aj tí farmári, ktorí hospodárili konvenčným spôsobom a chcú prejsť na ekologické 
poľnohospodárstvo potrebujú neustále aktualizovať svoje vedomosti a zručnosti. 
Okrem toho, ekologickí poľnohospodári čelia rôznym problémom každý deň a neustále 
potrebujú nové informácie.

Opis projektu

ECONewFARMERS: Budovanie budúcnosti pre nových ekologických farmárov prostred-
níctvom odbornej prípravy bol schválený v rámci podprogramu LEONARDO DA VINCI - 
Prenos inovácií (2013-1-PT1-LEO05-15535). Cieľom projektu je vzdelávanie nových 
farmárov, ktorí sú bez poľnohospodárskeho vzdelania a zdokonaľovanie ich 
poľnohospodárskych zručností, ako aj zlepšiť ich výkonnosť a inovatívne schopnosti.

Projekt podporuje tvorivosť a inovácie v ekologickom poľnohospodárstve a s využitím 
relevantného a inovatívneho m-learningového vzdelávacieho obsahu prispieva k 
zamestnanosti a k Európskej stratégii rozvoja vidieka.
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Cieľové skupiny

 Ľudia bez formálneho vzdelania v oblasti poľnohospodárstva s minimálne 
stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú začať svoju činnosť v poľnohospodárstve a byť 
ekonomicky úspešní pri využívaní ekologických metód
   
    Ľudia, ktorí sa zaoberajú alebo sa  plánujú zaoberať ekologickým 
poľnohospodárstvom

Témy m-learningových kurzov

Financovanie

Podporené Európskou komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania (Projekt 
2013-1-PT1-LEO05-15535)

1. Úvodný kurz v ekologickom poľnohospodárstve     2. Pôda a hnojenie

3. Zavlažovanie

4. Stroje a zariadenia5. Ochrana rastlín

6. Biologická a biotechnologická ochrana – úspešné skúsenosti
7. Biopesticídy

8. Konzervácia a transformácia organických produktov

9. Dobrá prax v ekologickom poľnohospodárstve



Viac informácií

Polytechnic Institute of Viseu - Agrarian School
Quinta da Alagoa, Ranhados, 3500-606 Viseu, Portugalsko
econewfarmers@esav.ipv.pt

http://www.econewfarmers.eu

Partneri


