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W 

NUMERZE 

Uruchomienie platformy e-learningowej 
URESA 

Platforma e-
learningowa 
URESA ze 
wszystkimi 
wersjami 
językowymi jest 
dostępna pod 
następującym 
linkiem: 
www.uresa.eu 

Kliknij kartę Szkolenie na pasku bocznym, aby 
uzyskac  dostęp do tres ci i działan  moduło w. 
Aby przejs c  do przodu po zakon czeniu 
aktywnos ci, kliknij strzałkę po prawej stronie. 

Struktura modułu URESA - samokształcenie 
- dostarcza 
podstawowych 
informacji na temat 
danego przedmiotu. 
Studia przypadków 
dostarczają 
podstawowych 
informacji na temat 
przykłado w z praktyki. 
Samoocena stanowi 
kon cowy 

kwestionariusz mający na celu samoocenę 
ucznia. 

Warunki kor-
zystania z kursu 
URESA 

Tres c  została zmo-
dyfikowana na pod-
stawie licencji Crea-
tive Commons 4.0 
BY-SA, kto ra 
umoz liwia bezpłat-
ne korzystanie, dys-
trybucję i mo-
dyfikację mate-
riało w w od-
niesieniu do two rcy 
(projekt URESA w 
ramach programu 
Erasmus +). 



 

REZULTATY 
1. Nowy, innowacyjny 

program 

rozszerzonych 

szkolen  z zakresu 

OZE, metodyka 

szkolen . 

2. Zawartos c  

szkoleniowa i 

integracja ze 

ś rodowiśkiem 

wirtualnym. 

3. Testy pilotaz owe z 

udziałem 

wykwalifikowanych 

rolniko w i 

eksperto w oraz 

sprawozdanie z 

oceny 

4. .Podręcznik URESA 

Wydarzenia upowszechniające  URESA 

Partnerśtwo URESA zorganizuje 5 Warśztato w i 
Konferencji Finałowej organizowanych we 
wśzyśtkich krajach partnerśkich: 

 Polska 

 Słowacja  

 Bułgaria 

 Turcja 

Celem tych warsztato w jest zaprezentowanie 
wszystkich opracowanych tres ci i materiało w dla 
szerokiej grupy beneficjento w.  Niemniej jednak 
gło wną grupą zainteresowan  projektowych są 
rolnicy, mieszkan cy wsi, nauczyciele z    
obszaro w    wiejskich    i doradcy rolni. 

Podczas wydarzenia upowszechniającego 
zaprezentowane zostaną cele i załoz enia 
projektu, a takz e produkty kon cowe projektu 
(moduły szkoleniowe, Otwarta Platforma 
Edukacyjna oraz drukowany podręcznik). 

Kaz dy    uczestnik    otrzyma    pakiet 
konferencyjny zawierający m.in. drukowaną 
wersję opracowanego podręcznika. 

Zapraszamy na te wydarzenia wszystkie 
zainteresowane osoby i instytucje. 

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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