Ako používať vzdelávací web Agriskills

Ak ste sa dostali až sem, znamená to, že máte záujem dozvedieť sa viac o tom, aké zručnosti a nové nápady
na podnikanie môžete rozvíjať vo vidieckych oblastiach. Gratulujeme!!

Túto webovú stránku sme vytvorili s cieľom uľahčiť prístup k odbornej príprave v oblastiach
poľnohospodárstva a podnikania. Chceme tak poskytnúť prehľad pracovných a kariérnych príležitostí a na
školenie nezamestnaných mladých ľudí využiť nové nástroje, ktorými môžu zvýšiť svoju zamestnateľnosť.

Na hlavnej stránke vidíte rôzne sekcie:


Agriskills: úvod do projektu Agriskills. Aké sú ciele projektu a odkaz na hlavnú webovú stránku.



Školiace moduly: 14 stiahnuteľných vzdelávacích modulov vo formáte PDF, ktoré pokrývajú
oblasti inovácií a pracovných príležitostí v poľnohospodárstve a rozvoj potrebných zručností pre
podnikanie vo vidieckych oblastiach. Každý modul obsahuje vedomosti, zručnosti a kompetencie
potrebné na získanie nových poznatkov o danom predmete.



Hra: interaktívna hra zameraná na rozvoj zručností pri zakladaní nových spoločností alebo iných
právnych subjektov v poľnohospodárskom sektore, zlepšenie uplatňovania získaných poznatkov
a zlepšenie schopností stať sa podnikateľmi.



Odkazy: odkazy na osvedčené inovačné postupy na vnútroštátnej úrovni v oblastiach týkajúcich
sa vidieckeho podnikania a zamestnanosti.



Jazyky: projekt sa realizuje v spolupráci s ďalšími európskymi krajinami. Každá krajina má svoje
vlastné odkazy na osvedčené postupy (pre prípad, že by vás zaujímalo, čo sa deje na európskej
úrovni).

Ako pracovať s obsahom webu?
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Ak ste profesionál, ktorý pracuje s mladými ľuďmi:
o

Obsah vzdelávacích modulov je možné použiť ako doplnok bežných hodín na školách
alebo ústavoch, najmä v predmetoch prírodných vied alebo ekonómie, alebo na prácu s
novými zručnosťami a témami v neformálnejšom prostredí.

o

Hra je inovatívnym nástrojom na použitie v školskom prostredí a ponúka učiteľovi aj
študentom nový spôsob učenia. Veľmi dobre tiež priťahuje pozornosť k novým témam v
práci s mládežou v mimoškolských zariadeniach.

o

Odkazy možno použiť na zabezpečenie európskeho rozmeru tried a na informovanie
študentov o ich členstve v Európe a na zadávanie informácií o európskych projektoch. Na
národnej úrovni môžu byť odkazy použité na nasmerovanie mladých ľudí na ďalšie
užitočné zdroje v rámci akéhokoľvek druhu neformálneho vzdelávania alebo ako súčasť
workshopov alebo hier.



Ak ste študent:
o

Moduly a získané materiály môžete použiť na prácu na vysokej škole/ inštitúte, pretože
zhromažďujú aktualizované informácie o inováciách vo vidieckom sektore.

o

Interaktívna hra vám umožní zmerať dosiahnutú úroveň vedomostí a tiež zistiť, či máte
potrebné zručnosti na to, aby ste mohli byť budúcim podnikateľom.

o

Odkazy vám pomôžu predstaviť, aké inovatívne nápady boli spustené vo vašej krajine aj v
ďalších európskych krajinách.



Ak ste podnikateľ:
o

Moduly zhromažďujú nové trhové medzery, ku ktorým smeruje poľnohospodárstvo a
ktoré môžu byť základom pre rozvoj alebo rozšírenie podnikania.

o

Túto hru je možné použiť na vyhodnotenie schopností samostatnej zárobkovej činnosti a
na zistenie, či je potrebné niektorú z nich vylepšiť.

o

Odkazy z vašej vlastnej krajiny a ďalších európskych krajín môžu poskytnúť nové nápady
na implementáciu do súčasného podnikania.
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Celý vyvinutý obsah je voľným dielom, takže ho možno použiť na prípravu obsahu na hodinách alebo
workshopoch.

Pre lepšie zviditeľnenie projektu máme stránku na facebookovej stránke, kde nás môžete sledovať a
sledovať vývoj alebo nás označiť, ak projekt používate.

Ďakujeme pekne za spoluprácu a záujem!

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

