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SmartFarmer

“Iemaņu uzlabošana prasmīgai saimniekošanai kā inovatīvam
rīkam lauku attīstībai un ekonomikas izaugsmei"

Ziņu lapa

SmartFarmer projekta semināri:
iepazīšanās ar SmartFarmer mācību
programmu un tās novērtēšana
Semināra mērķi
•

•
•

•

Saturs

SmartFarmer projekta semināri:
iepazīšanās ar SmartFarmer
mācību programmu un tās
novērtēšana
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Semināra mērķi
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Mācību brauciens un sanāksme
Izplatīt informāciju par projektu mērķgrupām, iepazīstināt
Los Santos de Maimona
ar SmartFarmer projektā izstrādātās mācību programmas
priekšrocībām un pielietošanas iespējām
Mērķgrupām novērtēt SmartFarmer mācību programmu
Ziņu lapas redaktors
katrā valstī
Atklātu un ieviest jebkādus iespējamos uzlabojumus
FM- Fundación Maimona
mācību programmas saturā, apmācībā un apmācības
metodikā.
Ziņu lapas izstrādātāji
Veicināt mērķa grupas izmantot projekta rezultātus.

Katrs partneris vadīs vismaz vienu semināru savā valstī laikā
no 2015.gada 15. maijam - 15. jūnijam. Partneri iepazīstinās ar
mācību materiāliem, kuri izstrādāti projektā un tiešsaistes
platformu:
http://www.smartfarmerproject.eu/SmartFarmerPlatform/in
dex.php?lang=lv.

Plānots, ka katrā seminārā piedalās vismaz 20 dalībnieki un
mērķauditorija ir:

Alejandro Hernández
Olga Galea
George Adamides
Andreas Stylianou
Vita Adomaviciute
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Lauksaimnieki (jo īpaši bioloģiskie lauksaimnieki), MVU lauksaimniecības uzņēmēji, vadītāji un
darbinieki (jo īpaši mārketinga vadītāji un mārketinga / tirdzniecības darbinieki), potenciālie
lauksaimnieki, lauksaimniecības un tirdzniecības studenti;
Skolotāji, pasniedzēji, konsultanti, pētnieki un mācību organizācijas, ieinteresētas integrēt
mācību programmu un izstrādātos mācību materiālus apmācību procesos;

Praktiskos semināros projekta partneri gatavojas iepazīstināt ar SmartFarmer projektu. Tādā veidā
mērķgrupas būtu motivētas vairāk uzzināt par SmartFarmer platformu un pielietot mācību
materiālu praktiski savā jomā.

Mācību brauciens un sanāksme Los Santos de Maimona
Mācību brauciens un SmartFarmer projekta partneru sanāksme notika Los Santos de Maimona
2015.gada 27. un 28.aprīlī.

Mācību brauciena laikā 27. aprīlī tika apmeklētas vairākas ‘Superfoods’ ogu: aveņu, melleņu, kazeņu,
saimniecības, dažas no tām pilnīgi ekoloģiski orientētas-Cuacos de Yuste, Jaraíz de la Vera un Villafranca
de los Barros. Partneri garšoja vairākus bioloģiskos produktus, kā arī tikās ar ogu pētnieku
lauksaimniecības pētniecības centra Plasencia un bioloģiskās produkcijas ražotāju Cáceres.

Brauciena laikā, partneri varēja iepazīties un analizēt, kā lauksaimnieki audzē Superfoods šajā reģionā,
galvenokārt tie bija mazie lauksaimnieki, kuri piegādā savu produkciju dažiem kooperatīviem, kuri
savukārt pārdod produktus starptautiskajā tirgū, veicot plašus mārketinga pasākumus.

3
28. Aprīlī notika projekta partneru sanāksme, lai pārspriestu izpildītos un atlikušos projekta rezultātus,
kā, piem., mācību materiālu tulkojumi, e-apmācību platformas izstrādāšana, mācību materiāla
iepazīšanās un novērtēšanas semināri:

• Iepazīšanās ar projekta mācību materiālu;
• Tiešsaistes rīka izmantošana.

Partneri vienojās rīkot noslēguma projekta sanāksmi 2015. gada oktobrī Kiprā, saskaņojot ar Kipras
nacionālo aģentūru.
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SmartFarmer
Projekts
Šī projekta finansējumu Mūžizglītības programmas ietvaros atbalsta
Eiropas Komisija. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un
Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu ietvertās informācijas
izmantošanas veidu.

Kontaktinformācija
KIPRA
Lauksaimniecības pētniecības
institūts
Projekta koordinators
George Adamides
E-mail: gadamides@ari.gov.cy
Project Manager:
Andreas Stylianou
E-mail: a.stylianou@ari.gov.cy
KIPRAS Tehnoloģiju Universitāte
Petros Kosmas
E-mail: petros.kosmas@cut.ac.cy
LATVIJA
Biedrība “Zemnieku Saeima”
Inga Berzina
E-mail: Inga@zemniekusaeima.lv
GRIEĶIJA
HAROKOPIO Atēnu Universitāte:
Despina Sdrali
E-mail:dsdrali@hua.gr
M.A.G.I.-Greek Superfoods
Cooperation:
Ioannis Galatoulas
E-mail: jgalatoulas@yahoo.gr
PORTUGĀLE
Attīstības un inovāciju tīkls:
Alexandra Mendonça
E-mail:
alexandra.mendonca@rcdi.pt
SPĀNIJA
Fundacion Maimona:
Alejandro Hernandez
E-mail: ahernandez@lossantos.org

http://www.smartfarmerproject.eu

