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eLearningova  
platforma URESA 
so vs etký mi 
jazýkový mi 
verziami je k 
dispozí cii na 
nasleduju com 
odkaze: 
www.uresa.eu. 

Kliknutí m na kartu Tre ningý na hlavnom 
paneli zí skate prí stup k obsahu a aktivita m 
modulov. Ak sa chcete po dokonc ení  aktivitý 
posunu ť ďalej, kliknite na s í pku na pravej 
strane. 

Štruktúra modulov URESA  

Samoštúdium - 
poskýtuje za kladne  
informa cie o predmete 
obsahu modulu. 

Prípadové štúdie 
poskýtuju  prí kladý 
dobrej praxe. 
Sebahodnotenie 
umoz n uje za verec ný  
dotazní k zameraný  na 

sebahodnotenie s tudenta. 

Licenčné pravidlá 

Obsah bol uprave-
ný  na za klade li-
cencie Creative 
Commons 4.0 BY-
SA, ktora  umoz n u-
je bezplatne  pouz i-
tie, distribu ciu a 
u pravu materia lov 
s odkazom na tvor-
cu (projekt URESA 
v ra mci programu 
Erasmus +). 

http://www.uresa.eu


 

Výstupy 

1. Nove , inovatí vne 

uc ebne  pla ný 

celoz ivotne ho 

vzdela vania v 

oblasti OZE, 

metodika 

vzdela vania.  

2. Vzdela vací  obsah a 

integra cia s 

virtua lným 

vzdela vací m 

prostredí m  

3. Pilotne  overenie 

vý sledkov priamo v 

poľnohospoda rskej 

praxi  

4. Tre ningový  manua l 

URESA  

 

URESA Multiplikačné podujatia 

V ra mci projektu URESA sa 
zorganizuje 5 workshopov a za verec na  
konferencia v jednotlivý ch 
partnerský ch krajina ch: 

• Poľsko 

• Slovensko 

• Bulharsko 

• Turecko 

Cieľom tý chto workshopov je 
predstaviť jednotlive  vý stupý hlavnej 
cieľovej skupine projektu, ktoru  
predstavuju  poľnohospoda ri, vidiecke 
obývateľstvo, uc itelia z vidieckých 
oblastí , poľnohospoda rski poradcovia 
ale aj s irokej verejnosti. 

Poc as multiplikac ne ho podujatia budu  
prezentovane  ciele a za merý projektu 
ale tiez  fina lne vý stupý, ako s koliace 
modulý, eLearningova  platforma a 
tlac ena  prí ruc ka. 

Kaz dý  u c astní k dostane okrem ine ho 
prinovu  verziu výpracovaný ch 
vzdela vací ch materia lov a prí ruc ký. 

Tý mto vs etký ch za ujemcov a ins titu cie 
srdec ne na tieto podujatia pozý vame. 

 www.uresa.eu  

 www.facebook.com/URESAProject/  
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