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В това 
издание 

Стартиране на платформата за обучение 
на URESA 

Платформата за 
електронно 
обучение URESA 
с всички езикови 
версии е 
достъпна на 
следния линк: 
www.uresa.eu  

Кликнете върху 
раздела Обучение в страничната лента, за да 
получите достъп до съдържанието и 
деи ностите на модулите. За да продължите 
напред, след като сте извършили деи ност, 
кликнете върху стрелката вдясно.  

Структура на URESA модули 

Самообучение - 
предоставя основна 
информация по 
предмета на звеното. 

Казусите 
предоставят основна 
информация, за да 
дадат примери от 
практиката. 
Самооценката 

предоставя окончателен въпросник, 
насочен към самооценяване на 
обучаемия. 

Условия за 
използване на 
курса на URESA 
Съдържанието беше 
модифицирано под 
креативен лиценз 
Commons 4.0 BY-SA, 
който позволява 
безплатно използване, 
разпространение и 
модификация на 
материалите, по 
отношение на 
създателя (проект 
URESA по програма 
Еразъм +). 



 

Резултати 
1. Нови иновативни 

учебни програми 

на разширеното 

обучение в 

областта на ВЕИ, 

методиката на 

обучението. 

2. Съдържанието на 

обучението и 

интеграцията с 

виртуална среда 

3. Пилотно тестване с 

квалифицирани 

фермери и 

експерти и доклад 

за оценка 

4. URESA наръчник 

URESA Събития 

Партньорството на URESA ще организира 5 
семинара и заключителна конференция, 
организирана във всички страни партньори: 

 Полша 

 Словакия 

 България 

 Турция 

Целта на тези семинари е да представят 
цялото разработено съдържание и 
материали за широка група бенефициенти. 
Въпреки това основната група от 
заинтересовани са земеделските 
производители, жители и учители от 
селските раи они, и земеделските съветници.  

Ще бъдат представени основната цел, цели и 
задачи на проекта по време на 
мултипликационното събитие, както и 
краи ни продукти на проекта (обучителни 
модули, отворена образователна платформа, 
както и хартиен наръчник). 
Всеки участник ще получи средства за 
конференция, включително за напечатана 
версия на разработения наръчник. 
Бихме искали да поканим за тези събития 
всички заинтересовани хора и институции. 

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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