
 

 
Agriskills -  Innovative Skills Transfer for the Development of Agricultural Entrepreneurs  

Project Nº: 2018-1-DE02-KA204-005173 Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union  

 

 

Jak korzystać ze strony internetowej poświęconej szkoleniom Agriskills 

 

Jeśli doszedłeś tak daleko, to znaczy, że jesteś zainteresowany jakie umiejętności i nowe nisze rynkowe 

możesz rozwijać na obszarach wiejskich. Gratulacje! 

 

Stworzyliśmy tą stronę internetową w celu ułatwienia dostępu do szkoleń na konkretne tematy związane 

z rolnictwem i przedsiębiorczością, aby zapewnić przegląd dziedzin zawodowych i możliwości rozwoju 

kariery oraz wyszkolić bezrobotnych młodych ludzi za pomocą nowych narzędzi zwiększających ich szanse 

na zatrudnienie. 

 

Na stronie głównej można zobaczyć różne sekcje: 

 Agriskills: wprowadzenie do projektu Agriskills. Idea, cele projektu i link do głównej strony 

internetowej. 

 Moduły szkoleniowe: 14 modułów szkoleniowych do pobrania w formacie PDF, które obejmują 

obszary innowacji i możliwości zawodowych w rolnictwie oraz rozwój umiejętności niezbędnych 

w przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Każdy moduł zawiera wiedzę, umiejętności i 

kompetencje niezbędne do zdobycia nowej wiedzy na ten temat. 

 Gra: interaktywna gra mająca na celu rozwijanie umiejętności w zakresie tworzenia nowych firm 

lub innych podmiotów prawnych w sektorze rolnym, poprawę wykorzystania zdobytej wiedzy i 

doskonalenie umiejętności, aby stać się przedsiębiorcą. 

 Powiązania: powiązania z dobrymi praktykami innowacyjnymi na poziomie krajowym w 

dziedzinach związanych z przedsiębiorczością wiejską i zatrudnieniem.  

 Języki: projekt jest realizowany we współpracy z innymi krajami europejskimi. Każdy kraj ma 

swoje własne powiązania z dobrymi praktykami (na wypadek gdybyście byli ciekawi, co się robi na 

poziomie europejskim). 
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Jak korzystać z zawartości strony internetowej? 

 

 Jeśli jesteś profesjonalistą, który pracuje z młodymi ludźmi: 

o Zawartość modułów szkoleniowych może być wykorzystywana jako uzupełnienie 

zwykłych zajęć w szkołach, zwłaszcza w zakresie nauk przyrodniczych lub ekonomii, lub 

do pracy nad nowymi umiejętnościami i tematami w bardziej nieformalnym otoczeniu. 

o Gra jest innowacyjnym narzędziem do wykorzystania w środowisku szkolnym, oferującym 

zarówno nauczycielowi jak i uczniom nowy sposób nauki. Bardzo dobrze sprawdza się 

również w przyciąganiu uwagi do nowych tematów w pracy z młodzieżą w środowiskach 

pozaszkolnych. 

o Za pomocą linków można nadać klasom wymiar europejski i w ten sposób uświadomić 

uczniom ich członkostwo w Europie, a także wprowadzić informacje o projektach 

europejskich. Na poziomie krajowym linki mogą być wykorzystywane do wskazywania 

młodym ludziom innych pomocnych zasobów, w ramach wszelkiego rodzaju szkoleń 

nieformalnych lub jako część warsztatów lub gier. 

 

 Jeśli jesteś studentem: 

o Możesz korzystać z modułów i materiałów opracowanych do pracy w college'u, ponieważ 

gromadzą one aktualne informacje na temat innowacji w sektorze wiejskim. 

o Gra interaktywna pozwoli Ci zmierzyć osiągnięty poziom wiedzy, a także sprawdzić, czy 

posiadasz umiejętności niezbędne do bycia przyszłym przedsiębiorcą. 

o Linki pomogą Ci zwizualizować, jakie innowacyjne pomysły zostały wprowadzone na 

rynek, zarówno w Twoim własnym kraju, jak i w innych krajach europejskich. 

 

 Jeśli jesteś przedsiębiorcą: 

o Moduły te przedstawiają nowe nisze rynkowe, w kierunku których rozwija się rolnictwo i 

które mogą być podstawą do rozwoju lub rozszerzenia działalności. 

o Gra może być wykorzystana do oceny umiejętności samozatrudnienia i sprawdzenia, czy 

któreś z nich wymagają poprawy. 

o Linki z własnego kraju i innych krajów europejskich mogą dać nowe pomysły do wdrożenia 

w bieżącej działalności. 
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Wszystkie opracowane treści znajdują się w domenie publicznej, więc mogą być wykorzystane do 

przygotowania treści na zajęciach lub warsztatach. 

 

Aby nadać projektowi większą widoczność, mamy stronę na facebooku, na której możesz śledzić jego 

postępy lub oznaczyć nas, jeśli korzystasz z projektu. 

 

Bardzo dziękujemy za współpracę i zainteresowanie! 

 

https://www.facebook.com/Agriskills-2151295361759475/

