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Druhé stretnutie 
partnerov 

V dň och 26. - 27. 

marca 2018 sa ňa 

Sloveňsku v Podkylave 

uskutoc ňilo druhe  

projektove  stretňutie. 

Stretňutia sa 

zu c astňili za stupcovia vs etky ch partňersky ch 

krají ň, tj. Poľska, Sloveňska, Turecka a 

Bulharska. V ra mci stretňutia boli prerokovaňe  

aktivity, ktore  sa realizovali poc as prve ho 

polroka ries eňia projektu. Diskusia bola 

zameraňa  ňa koňec ňu  podobu metodiky 

vzdela vaňia a ňa formu elearňiňgovej platformy, 

ktora  ma  byť vypracovaňa  v druhej polovici 

prve ho roka ries eňia projektu. 

Tretie stretnutie partnerov 

V dň och 11. - 12. 9. 

2012 sa v tureckom 

Caňakkale 

uskutoc ňilo tretie 

projektove  stretňutie. 

Poc as stretňutia boli 

prerokovaňe  pra ce,  vykoňaňe  v prvom roku 

ries eňia projektu. Diskusia bola zameraňa  ňa 

koňec ňu  podobu vzdela vacieho obsahu a ďals ie 

aktivity, ktory ch ries eňie je ňapla ňovaňe   ňa 

druhy  rok ries eňia projektu. 



 

VÝSTUPY 
1. Nove , iňovatí vňe 

uc ebňe  pla ňy 

celoz ivotňe ho 

vzdela vaňia v 

oblasti OZE, 

metodika 

vzdela vaňia. 

2. Vzdela vací  obsah a 

iňtegra cia s 

virtua lňym 

vzdela vací m 

prostredí m 

3. Pilotňe  overeňie 

vy sledkov priamo 

v poľňohospoda rsk

ej praxi  

4. Tre ňiňgovy  maňua l 

URESA 

Práca nad metodikou vzdelávania je 
ukončená 

Partňeri projektu 

URESA ukoňc ili 

pra cu su visiacu s 

prí pravou metodiky 

odborňej prí pravy a 

programu odborňej prí pravy. Oba dokumeňty 

ňa jdete ňa webovej stra ňke projektu ňa karte 

s koleňia. Odporu c ame va m, aby ste sa 

zozňa mili s vyviňuty m materia lom. 

Príprava vzdelávacích materiílov 

Po skoňc eňí  pra ce ty kaju cej sa vzdela vacieho 

programu a metodiky zac alo partňerstvo s 

prí pravou vzdela vací ch materia lov. Tieto 

materia ly budu  k dispozí cii bezplatňe ňa 

eLearňiňgovej platforme projektu URESA v 

poloz ke meňu “Tre ňiňgy”. 

Pra ca ňa vzdela vací ch materia loch bola 

prerokovaňa  ňa treťom stretňutí  projektu v 

Caňakkale v septembri 2018. Prediskutovaňa  

a skoňtrolovaňa  bola uz  spracovaňa  teoreticka  

c asť vzdela vací ch materia lov. O ďals om 

postupe sa bude diskutovať ňa s tvrtom 

stretňutí  projektu, ktore  sa uskutoc ňí  v marci 

20189 v bulharskej Stara Zagora. Viac 

iňforma cií  o tejto te me bude blokovaňy  v 

bulletiňe c . 3. 

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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