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RECUNOAȘTERE 
 
 

Această publicație a fost pregătită de consorțiul de proiect WiseFarmer în vara anului 2021, ca parte a activităților din Intellectual 
Output Cinci, condus de SEASN. Conținutul a fost contribuția fiecărui partener de proiect, compilat de GAK, editat și proiectat grafic 
de WAN. Obiectivul Inventarium este de a rezuma și de a împărtăși principalele rezultate ale proiectului care aduc noi metode și 
inovații în educația adulților, în contextul dezvoltării competențelor digitale ale fermierilor, precum și de a oferi o bază solidă de 
diseminare în faza de monitorizare și de a sprijini sustenabilitatea rezultatelor, nu doar în țările participante la proiect, dar și la nivelul 
UE în sens mai larg. 
 

DREPTURI DE AUTOR 
© Parteneriatul Proiectului WiseFarmer 

 
Unele drepturi rezervate. Această lucrare este pusă la dispoziție în cadrul Creative Commons Attribution 4.0 
International (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 
Organizațiile externe sunt libere să: 
Partajați - copiați și redistribuiți materialul în orice 
mediu sau format 

Adaptați - remixați, transformați și construiți materialul 
în orice scop, chiar și comercial. 

 
Licențiatorul nu poate revoca aceste libertăți atât timp cât respectați termenii licenței. 

 
În următorii termeni: 
Atribuire — Trebuie să acordați creditul corespunzător, să furnizați un link către licență și să indicați dacă s-au 
făcut modificări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu în niciun fel care sugerează că licențiatorul 
vă aprobă utilizarea dvs. 
Fără restricții suplimentare - Nu puteți aplica termeni legali sau măsuri tehnologice care restricționează legal alte 
persoane să facă ceva ce permite licența. 

 
Anunţui: 
Nu trebuie să respectați licența pentru elemente ale materialului din domeniul public sau în cazul în care utilizarea dumneavoastră 
este permisă de o excepție sau limitare aplicabilă. 
Nu se oferă garanții. Este posibil ca licența să nu vă ofere toate permisiunile necesare pentru utilizarea preconizată. De exemplu, alte 
drepturi, ar fi publicitatea, confidențialitatea sau drepturile morale, pot limita modul în care utilizați materialul. 
 

 

 
Credit pentru fotografii: Freepik 

 
Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicaţii nu constituie o aprobare a conţinutului, care reflectă numai punctele de 
vedere ale autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informaţiilor conţinute în aceasta.. 
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Rezumatul proiectului 
 

Proiectul WiseFarmer – Conectarea generațiilor agricole 
în era digitală 

 
 

Scopul direct al proiectului a fost de a reuni generațiile agricole mai tinere și mai în vârstă într-un program 
comun pentru schimbul de cunoștințe, accesul la oportunități de învățare de înaltă calitate, facilitarea 
sprijinului și a colaborării susținute pentru creșterea competențelor, pe de o parte în utilizarea 
instrumentelor digitale, pe de altă parte a practicilor agricole cruciale bazate pe cunoștințele locale. 

 

Grupul-țintă principal a fost format din micii fermieri și fermierii de familie, unde participarea personală la 
producția agricolă este inevitabilă, nivelul actual de competențe și calificări este în general scăzut, atât în 
ceea ce privește persoanele în vârstă - lipsite de competențe digitale, cât și agricultorii mai tineri - care nu au 
competențe și experiență în practica agriculturii. Fermierii în vârstă au cunoștințe locale care sunt 
indispensabile în antreprenoriatul de succes la nivelul fermei, în timp ce fermierii mai tineri sunt mai avansați 
în utilizarea dispozitivelor digitale, dar, de asemenea, nu au o utilizare specifică în agricultură, deoarece 
dobândirea de cunoștințe locale "lente" necesită o perioadă considerabilă de timp. Grupul țintă secundar la 
nivel local au fost consilierii agricoli, care lucrează în domeniu și oferă asistență tehnică fermierilor. Rolul lor a 
fost de a facilita procesul de învățare construit în jurul nevoilor și problemelor specifice ale fermierilor care 
participă. 

 

Proiectul a țintit dezvoltarea unei metodologii inovatoare de învățare în mai multe niveluri. Învățarea de la 
egal la egal - deoarece principala sursă de informații și cea mai de încredere a fermierilor sunt alți fermieri - 
iar co-crearea de cunoștințe poate oferi generațiilor o oportunitate de a învăța în perechi și, făcând exerciții 
orientate spre rezolvarea problemelor, eludează obstacolele existente prin îndrumare reciprocă, prin urmare 
abilitățile de utilizare a instrumentelor digitale pot fi transferate cu succes în contextul local, deoarece 
acestea sunt conectate și corelate cu cunoștințele fermierilor locali. 

 

Având în vedere importanța caracteristicilor locale, pornind de la explorarea nevoilor, dezvoltarea, 
conformarea și continuarea cu un sprijin susținut, componenta de colaborare - mentorat și facilitare a 
procesului global a fost crucială pentru a uni toate acțiunile necesare împreună. Din acest motiv, proiectul a 
necesitat facilitarea consilierilor agricoli acreditați, care sunt deja în domeniu, care lucrează de mulți ani ca 
sprijin pentru fermieri, fiind de încredere, experimentați, competenți și neutri față de interesele de afaceri. În 
acest fel, proiectul ar putea avea un impact pozitiv asupra sistemelor de cunoștințe agricole, cu o mai bună 
utilizare a rețelelor pentru schimbul informal de cunoștințe. 

 

Rezultatele proiectului demonstrează viabilitatea abordării și a metodologiei, ca una dintre tehnicile posibile 
de depășire a provocărilor cruciale din sectorul agricol și rural. Experiența poate fi utilizată într-un context 
mai larg pentru elaborarea politicilor, pentru a face față abandonării activității agricole în special de către 
tineri, succesiunii agriculturii, atragerii de nou veniți în activități agricole, introducerii de inovații digitale într-
un mod responsabil și eficient, adecvat nevoilor micilor fermieri și ale fermierilor de familie. 
Proiectul și-a obținut rezultatele prin cinci rezultate 
intelectuale: 

•efectuarea de analize regionale ale nevoilor și de evaluare a cunoștințelor în fiecare țară participantă; 

•elaborarea unei metodologii și a unui conținut pentru programul de învățare și a tehnicii de potrivire pentru 

procesul de selecție a perechilor de mentorat, 
•crearea unei platforme de colaborare care oferă conținut și funcții de învățare, colectează bune practici 

și afișează noi instrumente digitale (relevante pentru regiune) și sprijină caracteristicile de comunicare care permit 

schimbul constant de idei și cunoștințe, utilizând dispozitive mobile și desktop, 

•implementarea programului pilot de învățare în Serbia și Ungaria, 
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Cronologia proiectului 

 
 

M2 Linii directoare publicate 
Iun 30 

M4 Platforma 
finalizată 

Noi 30 

 
2019 Sep  Nov  2020  Mar  May  Jul  Sep  Nov  2021  Mar  May  Jul 2021 

 
Feb 29 

M1 Evaluarea anchetei 
finalizată 

Sep 15 

M3 Înregistrarea 
deschisă 

Mai 31 
M5 Fazele pilot 

încheiate 

 
Sep 1 - Feb 28  O1 Revizuirea cunoștințelor locale și a utilizării instrumentelor digitale 

 
 

Feb 1 - Sep 30  O2 Designul procesului de învâțare P2P și a conținuturilor 
 
 

May 1 - Noi 30  O3 Dezvoltarea Platformei de Colaborare a Participanților 
 
 
 

Sep 1 - Mai 31 
O4 Pilotul de învățare 
intregenerațională P2P și 
colaborare online 

 
 

 
Apr 1 - Aug 31 

O5 WF 
Inventarium, 
diseminare, 
exploatare 

 
 

WiseFarmer 
 
 

• partajarea pe scară largă a rezultatelor proiectului utilizând mai multe canale, publicarea acestui manual actual cu 

rezumatul principalelor activități și rezultate ale proiectului WiseFramer. 
 
 

Elemente de fond  
 
 

Fermele mici și cele familiale domină agricultura UE, deoarece două treimi din cele 10 milioane de ferme sunt 
mai mici de 5 ha. Această proporție va fi și mai mare dacă luăm în considerare țările din sud-estul Europei. 
Aproape o treime din totalul fermierilor activi din UE au peste 65 de ani, în timp ce doar 5,6 % au sub 35 de ani. 
Acest fenomen este descris ca fiind "griul fermierilor europeni". Cunoștințele, experiența, tradiția, atitudinea, 
mentalitatea locală ale micilor proprietari pot fi resurse și obstacole extraordinare în același timp.. 

 
Conceptul de "agricultură înțeleaptă" introdus și folosit de proiect poate fi conceput în două dimensiuni: 1) 
valoarea experienței locale în agricultură în general: un comportament personal în care "Fermierul înțelept 
învață din experiența altora" spre deosebire de "Persoana inteligentă care își folosește mintea și inteligența, 
înțeleptul își folosește experiența și experiențele altora pentru a rezolva probleme",  și 2) gândind cu un pas 
mai departe termenul bine-cunoscut de "Agricultură inteligentă" (re. agricultură digitală) la "Agricultura 
înțeleaptă", unde introducerea instrumentelor agricole 4.0 urmează să fie pusă în context local, pentru a se 
potrivi experienței, atitudinii, obiceiurilor culturale, pentru a valida utilitatea nu numai la nivelul rentabilității 
afacerii, ci și pentru a avea grijă de social, de mediu, aspecte legate de durabilitate și de proprietatea asupra 
datelor.
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METODOLOGIE INOVATOARE 
 
 
 

 METODOLOGIA WISEFARMER 
 

METODOLOGIA WISEFARMER 
Pe parcursul dezvoltarii metodologiei toti partenerii au 
lucrat prin oferirea experientei lor, tehnicilor dovedite, 
lectiilor invatate si revizuirii procesului de dezvoltare si 
a rezultatului. Bazele și principiile de bază ale 
programului de învățare au fost stabilite de GAK 
(Coordonator) în documentul de propunere de proiect. 
Pe baza conceptului, documentul Metodologie descrie 
în detaliu rolurile, sarcinile și preocupările și regulile de 
etică aferente mentoratului și facilitării, oferind un 
fundal puternic metodologic următoarelor activități 
de bază ale proiectului. Metodologia WiseFarmer este 
o selecție țintită de metode de învățare inovative și 
tehnologie de ultimă generație, discutate în 
document cu exemple și recomandări relevante, care 
permite altor părți interesate din diferite țări, regiuni și 
locații să exploateze rezultatele proiectului. 
Metodologia este distribuită pe site-ul proiectului 
(www. wisefarmer.eu/results). 

PROIECTAREA ȘI DESCRIEREA 
METODOLOGIEI DE ÎNVĂȚARE 
Ca o primă sarcină majoră în realizarea 
Intelectual Output 2, parteneriatul 
proiectului a realizat proiectarea și 
descrierea metodologiei de învățare care 
conține procesul și planificarea 
programului de învățare cu toate 
elementele necesare pentru 
implementarea cu succes a procesului de 
învățare inter-generații peer-to-peer: 
ateliere față în față și sesiuni online, canale 
și instrumente de comunicare care trebuie 
utilizate (lecții interactive, platformă 
online, aplicații mobile), micro-exerciții, 
șabloane. În consecință, am elaborat două 
documente metodologice diferite, o 
metodologie WiseFarmer, precum și un 
Ghid pentru participanți (fermieri și 
facilitatori).
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REZULTATELE ANCHETEI 
 

Conținutul și exercițiile programului de învățare urmau să fie dezvoltate utilizând bune practici dovedite și noi 
instrumente digitale și pe baza evaluării actualizate a grupului-țintă în ceea ce privește competențele și utilizarea 
lor TIC reală, precum și practicile agricole. Pentru a îndeplini această evaluare a nevoilor, a fost elaborat un 
chestionar, ca unul dintre principalele canale de a "auzi vocea fermierilor" și de a adapta mai bine programul 
WiseFarmer la cele mai actuale nevoi ale grupului țintă. 
 
Au fost realizate interviuri aprofundate în fiecare locație înainte de chestionare pentru a le ajusta înainte de 
procesul major de colectare a datelor din octombrie și noiembrie 2019. Fiind o metodă calitativă de colectare a 
datelor, interviurile aprofundate au ajutat organizațiile partenere să capteze date despre comportamentele, 
atitudinile, percepțiile fermierilor și dinamica complexă a cunoștințelor locale (pentru ghidul de interviu, a se vedea 
anexa 1). Participanții la interviurile aprofundate au fost selectați prin eșantionarea bulgărelui de zăpadă (în multe 
cazuri prin intermediul conexiunilor de consilieri agricoli ai organizațiilor partenere) în ambele grupuri-țintă, 
pentru a asigura selecția atât a fermierilor tineri, cât și a celor în vârstă, cu o imagine mai largă asupra problemelor 
locale și regionale. 
 
Una dintre principalele lecții învățate din faza preliminară de cercetare a fost aceea că, la începutul conversațiilor, 
fermierii spun de obicei cu toții "nu avem probleme, totul este bine", fără să se gândească la nevoia de inovații / 
TIC, dar continuând să discute, să meargă mai adânc în detalii, explorând provocările de zi cu zi și menționând 
exemple, situația se schimbă. Pe baza acestei constatări, alegerea duce la îmbogățirea secțiunilor de soluții digitale 
(și interesul pentru acestea), și a problemelor agricole din chestionar cu cât mai multe opțiuni posibil, cu completări 
suplimentare pentru țările-pilot. Sondajul a fost realizat de organizațiile partenere ale proiectului între decembrie 
2019 și începutul lunii ianuarie 2020. Partenerii din diferite țări au folosit diferite metode pentru a ajunge la publicul 
țintă, pentru a aduna cât mai multe informații relevante. 
 
Aceeași regulă de bază s-a aplicat astfel încât fiecare partener să țină seama de profilul regional și de 
particularitățile agriculturii, grupelor de vârstă, profilului de producție, dimensiunii fizice și economice a fermelor. 
În Croația, două reuniuni au fost utilizate pentru colectarea datelor în Krapina-Zagorje. În Grecia, sondajul 
WiseFarmer a fost realizat în prefectura Karditsa, situată în Grecia Centrală. 
 
În Ungaria, rețeaua de consiliere a GAK a fost utilizată pentru a ajunge la fermierii din Ungaria Centrală și de Est în 
timpul interviurilor pregătitoare. SZE a vizat fermele din rețeaua de ferme model a Facultății, precum și absolvenții 
și studenții actuali ai universității care lucrează de obicei ca fermieri de familie. 
 
În România, fermierii din Câmpia de Vest a României au oferit răspunsurile față în față cu membrii echipei 
proiectului. În Serbia, IPN/ISAA a abordat fermierii împreună cu serviciile regionale de consultanță în agricultură 
publică din 3 regiuni dispersate (Smederevo – Belgrad), Jagodina (Serbia Centrală) și Prokuplje (Serbia de Sud), cu 
o proporție aproximativ egală de respondenți contactați. În Slovacia, grupul țintă de fermieri abordați a fost 
membru al Asociației Tinerilor Fermieri din Slovacia și al Clubului experților agricoli de la Universitatea Slovacă de 
Agricultură din Nitra și au fost situați primar în partea de vest a Republicii Slovace. 
 
Datele primite din 265 de răspunsuri din șase țări au fost exportate la sfârșitul perioadei de colectare. Curățarea 
datelor și prelucrarea la primul nivel au fost executate de AUA, apoi acest raport a fost reunit de BUAS, cu 
contribuția tuturor celorlalte organizații partenere. 
 
Pe lângă principalele constatări enumerate în capitolul următor, cele mai interesante lecții din sondaj sunt 
prezentate mai detaliat în anexă la sfârșitul acestui manual. 
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PRINCIPALELE CONCLUZII ALE SONDAJULUI REGIONAL 
 
 

• Aproape 90% dintre respondenți sunt bărbați, iar 12% sunt femei; 44 la sută dintre respondenți sunt mai în 
vârstă de 45 de ani (11 la sută sunt mai în vârstă de 60 de ani) și 56 la sută sunt mai tineri de 45 de ani (18 la 
sută sunt mai tineri de 30 de ani). Mai mult de jumătate din fermele din eșantion (54 la sută) sunt mici, 22 
la sută sunt medii și 24 sunt ferme mari. Atât generațiile de fermieri mai în vârstă, cât și cele mai tinere, cât 
și, de asemenea, în principal fermele mici și mijlocii au fost atinse de partenerii de proiect. 

• Abordarea WiseFarmer nu se poate potrivi doar tinerilor fermieri, deoarece fermierii în vârstă pot avea, de 
asemenea, o agricultură limitată prin urmare, expertiza are nevoie de cunoștințe agricole (locale). 

• Cele mai importante priorități ale fermierilor sunt rentabilitatea fermelor și sustenabilitatea fermelor, 
urmate îndeaproape de cele personale nivelul de trai și echilibrul dintre viața profesională și cea privată – 
aceste priorități au aproape același nivel de importanță în toate țările partenere. De asemenea, este 
important ce cred fermierii despre cea mai limitativă resursă în activitățile lor agricole. Aceste constatări au 
ajutat partenerii de proiect să construiască sesiunile de formare WiseFarmer în jurul priorităților reale și a 
factorilor de limitare pentru fermieri. 

• Aproape jumătate dintre respondenți (45 %) oferă, de asemenea, ajutor sau servicii și altor fermieri. Acesta 
este un important rezultatul care trebuie luat în considerare în ceea ce privește disponibilitatea pentru 
colaborare, inclusiv punerea în aplicare a Programului de învățare WiseFarmer. 

• Telefoanele mobile sunt cele mai populare dispozitive în rândul fermierilor: 85% dintre respondenți folosesc 
astfel de dispozitive (17 la sută dintre ei au un telefon mobil de bază fără acces la internet și 83 la sută dețin 
un smartphone). Acest lucru a oferit o indicație clară pentru tipul de dispozitive care urmează să fie utilizate 
în programul de învățare WiseFarmer. 

• În ceea ce privește planificarea programului de învățare WiseFarmer, o observație finală indică faptul că 
orientarea către dezvoltarea competențelor de bază de utilizare a internetului pentru fermieri nu mai este 
o problemă (așa cum era acum 10 ani), deoarece majoritatea dintre ei au deja o anumită experiență, prin 
urmare proiectul - pe lângă o prezentare introductivă (pentru a ajunge la un nivel comun) a competențelor 
de bază - ar trebui să se concentreze mai degrabă pe funcții și conținut. Mulți fermieri cu competențe 
scăzute sau de bază folosesc internetul de cel mult cinci ani, iar majoritatea fermierilor cu competențe 
intermediare sau scăzute au această experiență de peste cinci ani, dar au încă deficiențe mai mici sau 
semnificative în utilizarea internetului. Aceste constatări transmit mesajul că proiectul WiseFarmer va ajuta 
atât utilizatorii de internet destul de noi să-și dezvolte abilitățile și să deplaseze utilizatorii frecvenți, dar 
restricționați, până la nivelul următor. 

• Fermierii spun că tehnologia digitală îi poate ajuta cel mai mult în producție (47%), și mai puțin în ceea ce 
privește accesul pe piață (25 la sută) și administrație (21 la sută). Doar o parte dintre respondenți au declarat 
că TIC le poate ajuta viața de familie și cea privată (6 la sută). Acest lucru contrazice cumva rezultatele din 
prima parte a anchetei, în care fermierii au indicat că nu au probleme cu producția, ci cu accesul pe piață 
și cu administrarea (și, de asemenea, apreciază echilibrul dintre viața profesională și cea privată). Una dintre 
explicații ar putea fi aceea că fermierii asociază TIC cu agricultura de precizie, care este puternic promovată 
de furnizorii de tehnologie și, deoarece este de multe ori utilizată poate fi înțeleasă ca sinonim pentru 
agricultura inteligentă / digitală, fermierii cred automat că aceste tehnologii sunt pentru producție în 
principal. Acest rezultat a reprezentat, de asemenea, o bună oportunitate pentru proiectul WiseFarmer de 
a prezenta și de a introduce exemple bune de utilizare a TIC în celelalte domenii. 

• Fermierii cu educație agricolă sunt mai deschiși la noi soluții TIC și, de asemenea, le utilizează pe cele mai 
complexe. Cu toate acestea, constatările indică faptul că, în anumite aplicații practice, deși există un interes 
general mai mare în rândul fermierilor cu educație agricolă, rata reală de utilizare este mai mare în rândul 
fermierilor care nu au acest tip de context. Acest lucru ne spune că aplicațiile care nu necesită abilități 
analitice avansate pot fi adoptate pe scară largă în rândul fermierilor care au nevoie de ele. 

• Fermierii vârstnici utilizează software de gestionare a fermelor (jurnal de bord al fermei) și, în special, 
aplicații pentru e-guvernare mai mult decât fermierii mai tineri. Aceste constatări sunt în general în 
concordanță cu alte cercetări generale de e-guvernare care ne spun că principalii utilizatori ai serviciilor 
guvernamentale digitale sunt persoane între 40-60 de ani (de obicei, persoanele de această vârstă au cele 
mai multe cazuri legate de administrația publică). Aceasta poate fi, de asemenea, o dimensiune importantă 
a sesiunilor de formre WiseFarmer. Pentru anumite cazuri, fermierii seniori pot informa fermierii mai tineri 
nu numai despre agricultura locală, ci și despre administrația publică. 
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Rezultate inovatoare pentru învățare 
 

 
 

Platforma proiectului 
 
 

Dezvoltarea Platformei de  
Colaborare  Participanților 

 
 
 

Am creat platforma online de învățare și management al 
colab-orației WiseFarmer, ca o combinație și integrare a 
diferitelor instrumente digitale, pentru a susține cel mai 
bine nevoile și posibilitățile reale ale participanților la 
programul de învățare pi- lot, precum și pentru a lua în 
considerare metodologia de învățare actualizată, 
evidențiind anumite limitări, dar și oportunități, cauzate 
de pandemie. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE: 
 

• Principalele componente ale 
platformei de învățare și colaborare 

• Utilizarea aplicațiilor și dispozitivelor 
mobile 

• Tehnologii importante  configurate și 
combinate 

•  WiseFarmer Baza de Cunoștințe - un 
depozit de bune practici care 
utilizează TIC pentru micii fermieri și 
fermierii de familie 

• Valorificarea oportunităților de 
interoperabilitate 

 
 
 

 
Principalele puncte de intrare 
pentru fermieri 

 
https://www.wisefarmer.eu/ 

 
 
 

Baza de Cunoștințe WiseFarmer 
https://learn.wisefarmer.eu/kb 

Au fost stabilite principalele componente ale 
platformei de învățare și colaborare, în conformitate 
cu conceptul revizuit: 

• Sistemul de management al învățării, bazat pe 
cadrul tehnic al Drupal CMS (la fel ca site-ul 
principal al proiectului) 

• Sistemul de înregistrare a utilizatorilor 
• WiseFarmer Baza de cunoștințe (creat ca un nou 

tip de conținut în conformitate cu Drupal) 
• Opigno LMS ca un modul Drupal (pentru testare) 
• Selectarea aplicațiilor mobile adecvate pentru 

interoperabilitatea cu platforma de învățare 
• Testarea și configurarea aplicațiilor mobile și web, 

cereri conform listei sugerate de lucrările 
anterioare 

• Dezvoltarea interfațelor de comunicare între 
aplicațiile selectate și platforma de învățare WF 

• Sistem de conferințe web (video/audio chat) 
testat și configurat așa cum a fost găsit potrivit 
pentru proiect: Big Blue Button și Skype 

• Din cauza nevoii unui anumit nivel de integrare a 
sistemului, am preferat utilizarea platformei 
Android, care era de așteptat să fie mai open 
source și interoperabilă 

• Așa cum a arătat sondajul, majoritatea fermierilor 
folosesc Android dispozitive care necesită cont 
Google, prin urmare, procesul de învățare a fost 
planificat să fie acceptat și pe instrumentele 
Google 
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Pregătirea pentru lucrul cu aplicații și dispozitive mobile! 
• Am selectat instrumentele de comunicare adecvate pentru chat, videoconferințe, colaborare online, cu 

capacitatea de a salva înregistrări, inclusiv activități (dată, oră, chat, audio, video, prezentări, lista 
participanților). 
◦  Pentru întâlnirile online, Big Blue Button open source a fost instalat pe serverul coordonatorului 
(de asemenea, pus în aplicare la Universitatea St Istvan), care părea ca o opțiune rezonabilă, și a fost testat cu 
rezultate bune în grupuri mai mici. 

◦  Pentru comunicațiile mobile, care necesită ecran partajat, BBB nu a fost suficient de funcțional, prin 

urmare, am recomandat cursanților să utilizeze Skype. 

• Am selectat și configurat o soluție Web to App, care a furnizat mijloacele de utilizare bazate pe web 

aplicații într-un mod familiar, similar aplicațiilor mobile. 

• Pentru a sprijini exercițiile de învățare orientate spre rezolvarea problemelor, ne-am asigurat că unele 

dintre aplicațiile mobile pot fi combinate cu sistemul de învățare a proiectului, conectat cu sistemul de 

management al fermei: 

◦  Crearea de proiecte, formulare, utilizând API-ul aplicației mobile de colectare a datelor de observare a 

câmpului. 

◦  Interfata hartii web pentru incarcarea si afisarea fisierelor jurnal (KML, CSV) creat de aplicația mobilă de 
urmărire gps, procesarea și afișarea datelor trimise spre URL pe partea serverului. 

• De asemenea, am sprijinit configurarea dispozitivelor Android (tablete) achiziționate în proiect cu aplicațiile 

menționate mai sus și mai jos, precum și prin furnizarea de orientări scrise cu privire la etapele de instalare. 
 
 

Am tradus aplicația OneSoil 
 

În prima parte a programului de învățare, am testat digital mai multe aplicații mobile cu 
participanții mai avansați dintre fermieri, care păreau să fie folosite pentru toți cursanții în 
etapele următoare. Aplicația OneSoil a devenit una dintre preferatele noastre, pentru 
interfața sa ușor de utilizat, caracteristicile practice și, nu în ultimul rând, disponibilitatea sa 
gratuită. Cu toate acestea, a existat un obstacol major: versiunea sa în limba maghiară, un 
aspect important pentru utilizatorii agricoli, nu era disponibilă. 

 
Prin urmare, organizatorii și consultanții proiectului nostru au decis să încerce să-l traducă prin efort propriu. 
Am adunat o mică echipă de voluntari de la participanții vorbitori de limba engleză la proiectul nostru, iar 
folosind sistemul profesional de traducere online pus la dispoziție de dezvoltatori, am reușit să facem față miilor 
de cuvinte și fraze în câteva săptămâni. 
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Cinci dintre bunele noastre practici 
 
 

Pentru a sprijini învățarea TIC inteligentă în agricultură, coordonatorul are propriile practici dovedite: 
 
 

1. Observarea datelor agricole la nivel de teren cu ajutorul 
aplicației și dispozitivelor mobile; 

 
2. Urmarirea miscarii utilajelor agricole prin logger GPS si 
aplicatii de automatizare, afisare pe harta online in timp 
real, conectată la software-ul de management al fermei; 

 
3. Prognoza pentru dăunători capcană cu feromoni 
pentru insecte combinată cu dispozitiv Android pentru 
monitorizare de la distanță; 

 
4. Soluție IoT pentru urmărirea poziției animalelor la 
pășunat (bovine de vită), monitorizarea temperaturii și 
a altor date cu vizualizare într-un browser web; 

 
 

5. Utilizarea datelor satelitare NDVI pe harta parcelelor pentru a urmări starea vegetației plantațiilor și culturilor, conectate 
la software-ul de gestionare a fermelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principalele instrumente digitale, aplicații, tehnologii combinate pentru a 
sprijini procesul de învățare: 

 
 
 
 
 
 

 
GPSLogger 
for Android 
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BAZA DE CUNOȘTINȚE A WISEFARMER  
Repositoriu de bune practici în 
folosirea instrumentelor digitale la 
nivelul fermelor mici și fermelor de 
familie 

 
Platforma de învățare online găzduiește o interfață ușor de utilizat 
pentru a accesa practicile și exercițiile conexe, care urmează să fie 
aplicate în timpul programului pilot de învățare. Descrierea 
înregistrărilor este disponibilă în limba engleză, precum și în limbile 
țărilor pilot, sârbă și maghiară. 

 
 
 

Categorii de filtrare  
 
 
 

• Pe baza selectorului principal 
de limbi, vizitatorilor li se 
prezintă numai înregistrările 
propriei limbi 

• WFThemes, în conformitate cu 
• metodologia WF (vezi 

Newsletter-ul 2) 

• Tipul de tehnologie (GIS - GPS, 

• EO - date satelit, IoT - senzori, 

etc.) 
• Modul de livrare (aplicația 

mobilă, 
• webapplication, software-ul 

desktop, etc) 
• Model de afaceri (complet 

gratuit, gratuit și taxa, o parte 
dintr-un serviciu etc..) 

 
 
 
 
 

 
Pagina cu rezultate ale bunelor practici include titlul, descrierea, url-ul, linkurile de descărcare, imaginea, 
fișierele multimedia, încorporarea videoclipurilor YouTube, atașamentele documentelor (cum ar fi o 
instrucțiune mai detaliată pentru anumite exerciții legate de practică) și o componentă de învățare interactivă 
H5P (micro-), care poate oferi zeci de opțiuni adiționale pentru diferite tipuri de conținut. Utilizatorii pot evalua, 
de asemenea, practicile făcând clic pe un widget simplu de 5 stele, oferind feedback instant. 

Valorificarea oportunităților de interoperabilitate (prin 
standarde de date deschise) 

 
Mai multe dintre aplicațiile mobile și web alese fac posibilă accesarea datelor lor, înregistrate de utilizatori, în 
moduri diferite, prin furnizarea diferitelor niveluri de interoperabilitate (descărcare de fișiere, API, web-service 
etc.). În cazul proiectului nostru, înseamnă că putem conecta aceste aplicații cu sistemul IT al platformei noastre 
de învățare, pentru a automatiza unele procese, reducând volumul de muncă de introducere a datelor, integrând 
cele mai bune funcționalități ale platformelor separate, etc, pentru a demonstra mai bine avantajele utilizării 
acestor instrumente și pentru a motiva cursanții noștri. 
Exemple: 

• Aplicația EpiCollect de observare a datelor din câmp - oferă un API pe care îl putem folosi în sistemul de 

management al fermei conectate 

• GPSLogger pentru Android - poate trimite coordonatele GPS înregistrate la un URL (pentru a fi procesate pe 

server), iar fișierele salvate sunt, de asemenea, format deschis (KML, CSV, OpenGTS, GeoJSON, GPX) 

• Serviciul de planificare a irigațiilor pe bază de vreme IrriSat - are un API de odihnă pentru datele NDVI și alte straturi 

satelitare 
• Onesoil - limitele parcelelor de teren pot fi descărcate, precum și fișierele de precizie ale aplicației sunt disponibile în 

formate deschise (KML, ISO XML). 
 
WeAreNet, liderul IO3, este membru al rețelei GODAN. 
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Mici inovații tehnice care susțin exercițiile de învățare 
 

Dezvoltatorii IT ai WAN și GAK au creat mai multe funcționalități noi pentru a demonstra bunele practici 

de interoperabilitate între sisteme separate, pentru a asigura o experiență mai avansată a utilizatorilor și 

pentru a modela situațiile din viața reală cu care se confruntă fermierii în timpul lucrului lor cu TIC. 
În cazul exercițiului GPS Logger / Farm Logbook, nu a fost disponibilă o soluție gata pentru a vizualiza datele înregistrate 
pe o interfață de hartă, prin urmare am dezvoltat un utilitar de încărcare a fișierelor, acceptând în mod egal formatele KML 
și CSV (generate de GPS Logger prin propria structură proprietară), permițând vizualizarea punctelor marcatoare de 
mișcare urmărite cu informațiile dată/oră pe Google Map, precum și descărcarea rezultatului în KML standard. De 
asemenea, am făcut posibil lucrul cu funcția "trimitere la URL" a aplicației, prin conexiunea live la server și afișarea hărții.. 

 

 
 

Pentru a sprijini sarcinile solicitate ale exercițiului EpiCollect / Farm Logbook, am integrat API-ul EpiCollect (https://docs. 
epicollect.net/developers/api) pentru a afișa activitățile agricole înregistrate de aplicație pe interfața hărții platformei 
jurnalului de bord al fermei. 
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Programul de învățare pilot 
 
 
 

Programul de invățare pilot WF  
în Serbia și Ungaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE 
DESPRE PROGRAMUL 
DE ÎNVĂȚARE: 

 

• Metodologia și programul pilot 

• Harta implementării , participanți din Serbia și 

Ungaria 

• Întâlniți facilitatorii noștri! 

• Activitățile de învățare și feedback din Serbia 

• Learner testimonials in Hungary 

• Serii de prezentări online  de către prestatorii 

de servicii TIC 

• Lista exercițiilor practice pentru fermierii 

începători 

• Utilizarea platformei de învățare 

Obiectivul principal al proiectului nostru a fost 
dezvoltarea și testarea unui program de învățare - în 
perioada octombrie 2020 - aprilie 2021 - pentru a 
conecta mai bine genurile de fermieri în era digitală, 
apreciind și combinând tradițiile, atitudinile și 
experiența locală a acestora, în același timp prin 
atribuirea de exerciții motivante, orientate spre 
probleme. Cu toate acestea, datorită pandemiei (care 
se suprapune complet și afectează intervalul nostru 
de învățare), pilotul a trebuit să fie implementat 
printr-o metodologie modificată în comparație cu 
designul original, dar am încercat să păstrăm și să 
utilizăm toate elementele și tehnicile inovatoare 
conform planificării. 
Principala diferență a fost lipsa oportunității de a 
organiza evenimente fizice față în față (3 zile la 
început, 1 zi la jumătatea perioadei și 1 zi la încheiere), 
care ar fi stat la baza identificării și a lucrului în grupuri 
și perechi, cu toate acestea, am format perechi prin 
comunicare online, care a fost parțial exercitată în 
timpul programului. 
Ne-am bucurat să avem numeroase momente 
creative și motivante, am primit multă încurajare și un 
feedback general pozitiv din partea participanților 
noștri atât din țările pilot în timpul procesului de 
învățare, cât și al evaluării finale. Noi grupuri de 
fermieri și consilieri ne-au abordat cu interesul de a 
continua. 
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Procesul de învățare 
 

În octombrie - noiembrie 2020 am lansat programul grupului avansat din Ungaria, pe baza înregistrării deschise a 
participanților interesați.   Am organizat sesiuni online săptămânale, iar din decembrie am început să invităm 
prezentatori invitați - dezvoltatori de servicii TIC - și ne-am aranjat conținutul de învățare în jurul acestor bune practici 
(devenite parte din baza de cunoștințe WF).  Scopul acestei etape nu a fost doar de a învăța, ci și de a valida și selecta 
cele mai bune instrumente pentru fermierii cu competențe numerice de bază pentru pașii următori. În paralel, a 
început și pregătirea grupului de începători. 

 
În Ungaria, participanții au primit tabletele (Android Lenovo M10 LTE de 10" cu un ghid de instalare și rulare WiseFarmer 
a ales aplicațiile (conturile Google au fost configurate după nevoi). 
Procesul propriu-zis de învățare pentru majoritatea fermierilor începători a început în ianuarie 2021 (în timp ce unele 
perechi au început programul încă din ultima lună a anului 2020). 

 
Învățarea în Serbia a urmat procesul din Ungaria cu câteva săptămâni întârziere, ceea ce a permis filtrarea, adaptarea 
și rafinarea conținutului în funcție de nevoile localizate. 
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Pregătirea pentru etapa pilot 

 
 
 

Pe lângă pregătirea metodologică și dezvoltarea conținutului, 
țările pilot au început, de asemenea, să facă pași pentru a asigura 
mediul tehnic al implementării programului de testare a învățării 
(pilot). 
În Ungaria, achiziția a 30 de tablete Android a fost decisă de 
oportunitatea specială de realocare bugetară în contextul 
pandemiei. Dispozitivul selectat a devenit Lenovo M10 LTE (cu 
slot pentru cartelă SIM). Acest model pare o alegere optimă, pe 
baza dimensiunii ecranului, a capacităților de comunicare și a 
calității și durabilității zonei medii ca produs. 

 

 
GAK a achiziționat (separat de proiect) o dronă (UAV), care este 
foarte potrivită pentru utilizarea agricolă, și am planificat exerciții 
atunci când a fost posibil față în față, iar vremea favorabilă 
(aprilie-mai 2021). 

 
Dezvoltatorul unuia dintre principalele sisteme de jurnal al 
fermei (EU-Info) a făcut o ofertă pentru a sprijini cursanții 
WiseFarmer prin furnizarea de conturi gratuite și dezvoltarea 
de software la cerere legate de exerciții. 
 
 
De asemenea, am operaționalizat platforma BigBlueButton pentru 
comunicare, în special pentru evenimente online. 
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CONȚINUTUL DE ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTAREA PROCESELOR 
Apel pentru participanții la curs (fermieri) 

 
 

Pentru apelul deschis au fost formulate următoarele informații: 
 

Informații esențiale pentru participanții la cursant (din octombrie 2020) 
• Durata: Octombrie 2020 - 2021 Aprilie. 
• Participarea este gratuită pentru fermierii cu înregistrare aprobată. 
• Locul desfășurării: întâlniri online (virtuale), față în față sunt planificate pentru decembrie 2020 și 2021 

martie. 

• Din cauza pandemiei, prima întâlnire planificată față în față va avea loc practic în octombrie 2020. 

• Platforme tehnice utilizate: browser web și aplicații mobile Android. 
• Fermierii care nu au dispozitiv mobil pot solicita o tabletă Android de la coordonatorul de proiect. 
• Participanții care finalizează cu succes programul de învățare vor primi certificatul conectat la 

programul Erasmus + și la Universitatea GAK / Szent István. 

• Consilierii agricoli în calitate de "facilitatori" asistă la îndeplinirea sarcinilor, practicilor, sprijină 

procesul de învățare . 

• Participantilor li se vor oferi instrumente si aplicatii gratuite si open source, in legatura cu exercitiile de 

curs. 
 
 

Etapele programului de învățare: 
 
 

I. Cunoașterea mediului de învățare și cunoașterea reciprocă - noiembrie - decembrie 2020 

• Utilizarea generală a dispozitivului mobil (Android / tabletă), configurarea contului Google, găsirea 
folderului WiseFarmer, care rulează aplicațiile și încercarea de a instala altele noi. 
• Familiarizarea cu instrumentul de comunicare și platforma de învățare. 
• Să ne întâlnim, să împărtășim experiențele noastre bune cu aplicații mobile și web, favorite, cele mai 

bune practici, nevoi, idei până acum. 

• Abilități de bază pe internet, e-mailuri, comunicare online, tehnici de căutare, sfaturi și trucuri etc. 
• Familiarizarea cu platforma de învățare, baza de cunoștințe WiseFarmer. 

 
 

II. Practici agricole înțelepte - ianuarie-aprilie 2021 
• Pe baza formularului de înscriere al participantului (fermier), se identifică profilul cursanților. 
• Conform acestui profil, acestea vor fi prevazute cu aspecte practice (legate de agricultură), orientate spre 

rezolvarea problemelor, exerciți, care necesită utilizarea instrumentelor digitale, a aplicațiilor. 

• Mai multe dintre sarcinile practice vor veni din experiențele primei faze, în funcție de 

caracteristicile și nevoile fermierilor participanți. 

• Exercițiile practice sunt formulate astfel încât fermierii să își poată utiliza propriile date agricole și, prin 

urmare, realiza imediat beneficiile lor. 

• Partenerii proiectului pilot au colectat și/sau dezvoltat o serie de instrumente practice bazate pe TIC în 

avans, printr-o bună experiență de consiliere agricolă, în funcție de problemele și nevoile frecvent întâlnite 

și de cele mai căutate activități. 
• Exercițiile sunt de obicei efectuate folosind aplicații mobile și aplicații web care rulează într-un browser 
mobil. 

Setul inițial de aplicații va fi instalat pe dispozitivele mobile alocate, iar lista lor de descărcare 
este furnizată separat
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Prezentarea participanților cursanți și facilitatori   
Rețeaua de facilitatori WiseFarmer 

Cinci consilieri agricoli din Ungaria și 2 experți din  Serbia au servit  ca facilitatori pentru a sprijini procesul 

de învățare al fermierilor, fiind în primul rând partenerii lor de fiecare zi. 

Judit NAGY, Marea Câmpie din Sud 
De mai bine de un deceniu, cultivăm soc ecologic, struguri organici și lucernă 
organică în propria ea ermă biologică, precum și alimente procesate din acestea și, 
de asemenea, am ăcut  alimente procesate din acestea și, de asemenea, a condus 
un serviciu de cazare turistică  rurală. Silvicultura face parte și ea din meseria 
noastră. Pe baza acestei experiențe, ofer consultanță de specialitate fermierilor 
care se confruntă cu agricultura ecologică și silvicultura în domeniile sprijinirii 
administrării, pregătirii aplicațiilor și relația cu autoritățile. 

 
Krisztina TOTH, Ungaria Centrală	
În legătură cu doctoratul meu, am cercetat locul, rolul și posibilitățile de 
dezvoltare ale consultanței agricole. Organizez programe educaționale în primul 
rând pentru fermieri privind digitalizarea, schimbările climatice, sistemele 
inteligente de irigare și agricultura de precizie. Mă implic activ în învățământul 
universitar și re-caut în Gödöllő. În calitate de manager de proiect într-un proiect 
internațional numit EUREKA, cercetez posibilitatea tranziției la agricultura de 
precizie. 

 
Zoltan SZUDA, Marea Câmpie din Sud 
În calitate de consultant, ajut în primul rând fermierii în pregătirea și punerea în 
aplicare a licitațiilor agricole și de dezvoltare rurală. De asemenea, mă străduiesc 
să produc alimente fiabile și de înaltă calitate într-un mod durabil în propria mea 
fermă. Mă ocup de producția vegetală de câmp și de producția de fructe. 
Procesez unele dintre ingredientele mele și le vând ca băutură naturală. În 
calitate de consultant, ajut în primul rând fermierii în pregătirea și punerea în 
aplicare a proiectelor agricole și de dezvoltare rurală. 

 
 

Tibor SZABO, Marea Câmpie din Sud 
Sunt specializat în agricultura ecologică, programe de management agro-mediu 
(VP-AKG) și administrarea fermelor. Lucrez consilier din 2006. În 2018, am absolvit 
ca inginer în protecția plantelor. Am fost membru al rețelei de consultanță 
operată de GAK în perioada anterioară și susțin activitatea a 60 de fermieri. 

 
 
 

Attila NAGY, Ungaria Centrală	
Am lucrat consilier agricol înregistrat pentru un deceniu. Asist în principal 
agricultorii în îndeplinirea sarcinilor lor administrative, cum ar fi păstrarea 
jurnalului de bord al gestionării exploatațiilor agricole, contribuind la crearea 
condițiilor pentru respectarea obligațiilor legale de reglementări, verificarea 
acestora, pregătirea pentru inspecții, legătura cu autoritațile legăturile și 
asistarea fermierilor prin depunerea de granturi și scrierea cererilor. 
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Jasmina FILIPOVIC, Serbia 
Am un doctorat în științe biotehnice în domeniul științelor agroeconomice, 
precum și un master în economie. Sunt director și consilier al serviciului de 
consultanță agricolă din Jagodina. Experiența mea principală legată de proiectul 
din domeniul tematic este îmbunătățirea cunoștințelor financiare și a evidențelor 
privind exploatațiile agricole, sprijinirea producției acceptabile din punct de 
vedere ecologic a legumelor într-o arie protejată și aplicații de solarizare. 

 
Marko MANOJLOVIC, Serbia 
Am absolvit ca specialist în protecția plantelor la Școala Agricolă și Alimentară din 
Prokuplje. Lucrez în cadrul Serviciului de Consultanță și Expertiză Agricolă Jagodina, 
îmbunatățind cunoștințele financiare și evidențele privind exploatațiile agricole, 
sprijinind producția acceptabilă din punct de vedere ecologic a legumelor într-o 
arie protejată și aplicarea solarizării în condiții agroecologice ale Republicii Serbia în 
vederea controlului biologic al solului 

 
Goran Pavlović, Serbia 

Director al biroului regional FAS și consilier pentru culturi arabile la FAS Reagional 
Smederevo din 2004. Licență în Culturi Arabile – Facultatea de Agricultură, Zemun, 
Universitatea din Belgrad. 

A participat la diferite proiecte, cum ar fi: Managementul fermei, instruirea 
prelevărilor de probe pentru colectarea de probe din semințe naturale, validarea 
metodelor în practica de laborator, testarea semințelor Asigurarea calității 
semințelor în laboratorul de semințe educarea consilierilor în cadrul educației pro 
agricole individuale in vederea participarii active la piata organizata a bursei de 
marfuri, cartografierea buruienilor invazive si daunatoare din punct de vedere 
economic 

 
 
Goran Djordjević, Serbia 

Consilier pentru producția de fructe și struguri la FAS Reagional Smederevo. 
Diplomă de licență în producția de fructe și struguri – Facultatea de Agricultură, 
Zemun, Universitatea din Belgrad. Experiență consistentă în producția de fructe 
în propria gospodărie. bun practicant. A participat la diferite proiecte. 

Instruire în cadrul modulelor de formare CECRA pentru abilități de comunicare 
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Cursanții au reprezentat mai multe regiuni rurale din Serbia și Ungaria 
În Serbia, participanții au fost recrutați din  două municipalități principale (Jagodina, Smederevo), în timp ce în Ungaria, 
au fost patru regiuni principale separate din care au venit cursanții (Szabadbattyán, Kecskemét, Szeged,  Szamosújlak). 

 
Locațiile facilitatorilor au fost în strânsă 
apropiere de cursanți, în general, deoarece cei 
mai mulți dintre ei au avut o relație și o 
colaborare bine stabilite anterior cu fermierii. Ei 
au reușit să comunice între ei zilnic, prin 
canalele lor digitale tradiționale și nou învățate. 

 
În Ungaria, am avut, de asemenea, mai mulți 
participanți care s-au alăturat din alte  locuri, 
deoareces-au înregistrat  la apelul deschis și nu 
au avut nici o legătură prealabilă cu ețeaua de 
facilitatori a proiectului. Cei mai mulți dintre ei 
au devenit membrii grupului avansat, putând 
păstra contactele prin mijloace virtuale. 
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Training-uri de facilitatori organizate  
în Ungaria 

 

29. SEPTEMBRIE 2020. KECSKEMÉT 
20. OCTOMBRIE. 2020 MOSONMAGYARÓVÁR 
Partenerii maghiari au implementat formarea facilitatorilor în două 
etape și locații. 

Primul eveniment a fost organizat pe 29 septembrie 2020 la 
Kecskemét, la ferma demonstrativă și educațională a Colegiului de 
Horticultură. 

În octombrie a fost urmată în Ungaria de Vest cu instruirea în 
domeniul comunicării și facilitării digitale. 

 
 

 
 
 

 Training-uri de facilitatori organizate  
în Serbia 

21. OCTOMBRIE 2020. BELGRAD 
Instruirea facilitatorilor a avut loc la Belgrad în toamna anului 2020, 
organizată și condusă de partea sârbă a Wisefarmer, Institutul pentru 
aplicarea științei in agricultură (IPN). În cadrul evenimentului de o zi, 
participanții au aflat despre fundalul proiectului și Ghidul pentru 
facilitatori dezvoltat în cadrul proiectului. Temele celei de-a doua 
secțiuni au fost: Bazele comunicării conștiente, gestionarea conflictelor, 
relațiile cu clienții și facilitarea evenimentelor online și abordarea 
farminarului. După pauza de masă, platforma WF de e-learning și 
comunicare a fost prezentată și testată de participanți. 
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SERIE DE  PREZENTĂRI  ONLINE ALE FURNIZORILOR  DE SERVICII TIC 
ca parte a programului avansat pentru  fermieri (în principal) 
Din a doua jumătate a primei faze cu fermierii avansați, am început să organizăm prezentări de 
dezvoltarea de instrumente TIC, aplicații mobile, furnizori de servicii etc. la evenimentele noastre 
online obișnuite, invitând mai târziu și cursanții începători. 

 
17 Decembrie2020 – Intâlnirea 07. 

• Agromedium, o aplicație mobilă care conține principalele  date, documente de licență și caracteristici ale comerțului 

produse de protecție a plantelor disponibile și îngrășăminte aprobate  în  Ungaria. https://agromedium.com 

• Agrártitkár care oferă mai multe instrumente utile pentru fermieri, cele mai multe dintre ele  open source și gratuit. 

http://agrartitkar.hu 

21 Ianuarie 2021 – Intâlnirea 08. 

• Cercetare agricolă de precizie în zootehnie, oportunități de cooperare - OMKi Institutul pentru Cercetare Ecologica 

Agricola https://www.biokutatas.hu/hu/page/show/allattenyesztes) 

• LoRa tehnologie în agricultură. https://zane.hu/ 

10 Februarie 2021 – Intâlnirea 09. 

• Field Calc software-ul planificator de nutriție a solului, care  a fost proiectat de parametrii humusului, AL-P2O5 și AL-

K2O să fie  modelate  în funcție de cele mai importante proprietăți ale solului care influențează absorbția acestora,  

luând  în  considerare  combinațiile existente de  proprietăți ale solului în tipurile de sol    maghiare.   Cerințele  nutritive  

recomandate deField Calc sunt între   principiul maxim și cel al echilibrului. https://www.field-calc.com 
 

25 Februarie 2021 – Intâlnirea 10. 

• Software de management de precizie,  eșantionarea solului, tehnologia prin satelit  și  drone,  organizarea  și  analiza  

datelor. https://agridron.com 
 

03 Martie 2021 – Intâlnirea 12. 

• Sistemul de monitorizare a cerealelor, GrainMonitor Kft.  https://www.grainmonitor.net/ 

• Scaner de sol, Csernozjom Kft. http://www.csernozjom.com/ 

08 Aprilie 2021 – Intâlnirea 13. 

• Dezvoltarea și avantajele serviciilor  și aplicațiilor  IoT în agricultură, SZE University 

• Prezentarea Platformei de cunoaștiințe a  fermelor ecologice, OMKi / FiBL 

04 Mai2021 – Intâlnirea 14. 

• Utilizarea datelor GIS agricole de către software-ul QGIS gratuit. Utilizarea hărților vegetației prin satelit, hărți de 

culoare reale afișare, interpretare. Analiza datelor de teledetecție din agricultura ecologică. Evaluarea căilor de viață pe 

teren, detectarea operațiunilor agrotehnice, observabilitatea culturilor ecologice și convenționale. Geoadat Kft. 
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PROCESUL DE ÎNVĂȚARE WISEFARMER CU EXERCIȚII PRACTICE (FAZA A DOUA) 
Exerciții orientate spre practică și rezolvare a problemelor 

 
 

Exercițiile orientate spre practică au fost prezentate   participanților    la intervale de aproximativ 1 până la  2  săptămâni  în Ungaria, puse în 

aplicare în conformitate cu  lista de mai jos. În fiecare  caz,  s-a  solicitat  un  anumit nivel  de  interactivitate  și  feedback. 

PRIMA JUMĂTATE 
 

1. Contact prin e-mail2021.01.26.  

Ca parte a primului exercițiului ne-am asigurat că fiecare participant are un cont Google de lucru și o adresă Gmail, necesare pentru a 

utiliza dispozitivul Android și comunicarea prin e-mail în timpul procesului de învățare. Acest lucru a fost susținut de facilitatorii noștri, 

care i-au ajutat pe fermieri, dacă era necesar, să înființeze un nou cont. Am rugat toți cursanții să trimită un mesaj simplu de "salut" la 

adresa noastră	wisefarmer.eu@gmail.com, confirmând că sunt la bord. 
 

2. Formulare Google 2021.01.31. 
Am avut un dublu scop cu această sarcină, pe de o parte, atribuirea unei practici simple de completare și depunere a unui scurt formular web, pe de 

altă parte, primirea de informații relevante despre profilul cursanților, cu privire la principalele lor domenii de interes și alte specificații care trebuie 

luate în considerare în etapele următoare. 

 

3. Aplicația de scanare 2021.02.04. 
Am selectat Office Lens pentru utilizarea simplă, localizarea disponibilă (ambele HU și SR), și disponibilitate informație. Am Încercat să demonstrăm 

unele dintre cele mai importante sarcini în utilizarea dispozitivului descărcarea și instalarea unei noi aplicații și apoi Încearcarea funcționării: scanarea 

care poate ajuta foarte mult în viitor munca împreună cu consultanții sau autoritățile, așa cum ar fi: digitizare, partajare, trimiterea de documete pe 

suport hârtie ca documente în format electronic. 

 

4. Conectarea la jurnalul de bord al fermei2021.02.09. 
Am solicitat participanților să se conecteze cu numele de utilizator și parola furnizate la aplicația Farm Logbook: https://gn.eurofarmer.hu/login. 

Sarcina lor opțională a fost de a introduce datele blocului sistemului lor de informații privind parcelele  funciare (MePAR) (de exemplu, pe baza datelor 

de revendicare electronică sau a sistemului MePAR) și de a crea o parcelă în interiorul blocului specificat în pasul anterior. 

 

5 G-NDVI 2021.02.19. 
Exercițiul a inclus semnarea în Jurnalul de bord al fermei, în conformitate cu tehnica utilizată învățată în timpul practicii anterioare; crearea perechilor 

de coordonate de bloc de parcele de teren în secțiunea Master Data / Block list și accesarea paginii Agricultură / Câmp; făcând clic pe o pictogramă 

pentru a deschide vizualizarea hărții și să	deseneze un câmp; în cele din urmă apelarea și vizualizarea straturilor NDVI pentru a verifica indicele de 

vegetație.Doodle (exercițiu secundar) care indică preferința de timp pentru o întâlnire online a fost efectuată în paralel cu această sarcină. 

6. EpiCollect 2021.03.08.  
Aplicația mobilă EpiCollect le-a permis cursanților să capteze observații la nivel de field (de exemplu, protecția plantelor, daune, stres etc.) cu tableta 

și apoi să le prezinte consilierului lor. Ei ar putea face cu ușurință fotografii, înregistrări audio și video; numele expeditorului, ora, și coordonatele GPS 

de colectare a datelor fiind generate automat de către app, astfel încât a fost posibil pentru a crea intrarea rapid și ușor. Colectarea datelor  a 

funcționat și offline (fără conexiune la internet), care ar putea fi încărcată ulterior cu o conexiune online . 

7. OneSoil 2021.03.12.  
Prin acest exercițiu am atribuit o sarcină ceva mai complexă cursanților, de îndeplinit în perechi. Sarcina a început cu descărcarea și instalarea 

aplicației Android OneSoil din Google Playstore. Am notificat fiecare cursant pentru situația unei versiuni instalată anterior pe dispozitivul lor, 

care ar trebui să fie actualizată, deoarece versiunea maghiară tradusă de proiectul WiseFarmer tocmai a fost lansată la acel moment. Pașii 

următori au fost: conectarea, apoi crearea desenului (desenelor) câmpurilor. Au existat două metode pentru acest lucru în aplicația mobilă 

(selecție cu delimitare automată sau / și desen manual al liniei de graniță). Le-am recomandat cursanților să-și selecteze propriile zone agricole. 

A existat o solicitare de a partaja date de teren cu perechea de cursanti si wisefarmer.eu@gmail.com in CC. De asemenea, am solicitat crearea 

unei note de observare pe teren (cel puțin) a uneia dintre parcelele de teren care se referă la un anumit tip de activitate agricolă (similar cu 

exercițiul anterior: descrierea, fotografia ar putea fi atașată) și, de asemenea, să o împărtășim cu partenerul pereche și proiectul. 
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A DOUA JUMĂTATE 
 

 
Până la începutul lunii martie 2021 am ajuns la jumătatea exercițiilor de învățare și, conform 
planului, după prima parte a utilizării comunicării prin e-mail pentru atribuirea sarcinilor și 
primirea de feedback-uri, am trecut la Google Classroom, deoarece fiecare cursant a devenit 
încrezător folosind platforma Android (și așa cum au fost deja reconfirmate, au fost 
familiarizați cu ecosistemul Google). De fapt, exercițiul One-Soil a fost atribuit de ambele 
canale, făcând legătura între cele două metode. 

 
8. Intrarea în Google Classroom 2021.03.09. 
În acest exercițiu, pur și simplu le-am cerut participanților noștri să se conecteze la modulul Google Classroom, pentru a ne asigura că sunt la 

bord și conștienți de faptul că următorii pași ai procesului  de învățare vor fi repartizați prin intermediul acestei platforme (pe care am 

susținut-o și prin e-mail paralel mesaje după cum este necesar). 

9. PlantNet 2021.03.21.  
În această practică, cursanții au fost introduși în aplicația mobilă de recunoaștere a plantelor PlantNet, pe de o parte, și realizarea unei capturi 

de ecran cu tableta pe de altă parte, a căror utilizare (trimiterea capturii de ecran prin e-mail) a făcut parte din sarcină. Cunoașterea acestui 

lucru poate fi practică în multe alte cazuri. 
 

10. Test Quiz 2021.03.18. 
Le-am cerut cursanților noștri să completeze și să returneze un test în Google Classroom, care a inclus întrebări legate de aplicațiile învățate în 

exercițiile anterioare. 

 

11. GPSLogger 2021.04.11. 
În această sarcină  am introdus dispozitivul mobil ca instrument de urmărire,  practic  înregistrând coordonatele mișcării,  astfel încât cursanții 

să poată  urmări,  prelua și  utiliza datele în mai multe scopuri.   Pentru exercițiu, am  dezvoltat doi noi vizualizatori de  hărți web care au permis  

participanților  să  vizualizeze  log  files(KML,  CSV)  salvate  pe tabletă și  încărcate   pe Google  Map. Sarcina a constat în patru părți  principale,   

instalarea aplicației dintr-o sursă alternativă (nu  Google  Playstore); înregistrarea în mișcare (GPS Logging / tracking), încărcarea fișierului  

înregistrat   în GC; afișarea fi les-ului înregistrat  și  salvat   pe  Google Maps,  încărcarea unei capturi de ecran  în  GC; salvarea și  vizualizarea 

datelor de locație înregistrate pe serverul de aplicații web  (în timp real, prin conexiune online). 
 

12. Asocierea GN / EpiCollect2021.04.21. 
În următorul exercițiu, am asociat două aplicații învățate anterior - aplicația mobilă EpiCollect și Jurnalul de bord al fermei. Am cerut elevilor să 

efectueze înregistrările de date în zona lor proprie / cel puțin un punct al fermei proprii. Am făcut o nouă formă pentru EpiCollect, a cărei 

funcție facilitează înregistrarea a ceea ce se întâmplă atunci când se efectuează o operație agrotehnică pe teren. Datorită acestei noi dezvoltări 

folosind API-ul EpiCollect, Jurnalul de bord al fermei a fost activat pentru a prelua datele înregistrate și trimise în timp real de la EpiCollect și 

pentru a le afișa pe interfața hărții jurnalului de bord. Pe baza acestui fapt, un memento este creat pe Jurnalul de bord, care poate fi un ajutor 

semnificativ în completarea datelor de jurnal mai detaliate după aceea. 

 

13. Anunturi funciare, fisa de proprietate 2021.05.30. 
Următorul exercițiu WiseFarmer a constat în trei părți, fiecare dintre ele putând fi făcută independent: 1) Căutarea terenurilor anunțate 

pentru vânzare și închiriere; 2) E-utilitate Suprapunere cadastrala, afisare harta topografica; 3) Fisa de proprietate electronica. Cele trei părți  

ar putea fi interpretate și ca trei pași într-o situație specific, în care căutăm terenurile anunțate, le vizualizăm pe o interfață de hartă și apoi le 

recuperăm documentele. Sarcina ar putea fi finalizată cu oricare dintre cele trei sub-exerciții, pentru care am cerut cursanților să se 

prezinte la Google Classroom în mod obișnuit. Practica a fost ușor diferită din punct de vedere tehnic decât înainte, deoarece interfețele au 

necesitat un browser web (de exemplu, Chrome pe o tabletă Android / nu o aplicație mobilă), iar partea 2 și 3 au necesitat accesul la  

gateway-ul clientului (cont, conectare), ceea ce a ajutat, de asemenea, cursanții să se familiarizeze cu serviciile administrației publice 

digitale care necesită identificare. 
 

14. Chestionar de încheiere 2021.05.31. 
Mulțumind pentru cooperarea participanților în programul de învățare, le-am solicitat să completeze și să returneze un scurt chestionar care să ofere 
feedback cu privire la experiențele bune, dificultățile, comentariile și sugestiile. 
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Atribuirea sarcinilor și primirea de feedback folosind  platforma 
de învățare 

Din a doua jumătate a programului de învățare am introdus Google Classroom pentru grupul de 

fermieri începători, deoarece până atunci fiecare participant se familiarizase cu elementele de bază ale 

platformei Google. 

Atribuirea activităților  cu descrieri, ghiduri și termene limită: 
 

 
 

Primirea de feedback cu privire la finalizarea sarcinii la  unul dintre exerciții (PlantNet): 
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Fermierii și facilitatorii noștri la muncă 
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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ÎN SERBIA 
Procesul a fost adaptat nevoilor specifice ale fermierilor  
participanți 

 
Importanța dimensiunii 

fermei și a factorilor de 

sincronizare 

Agricultorii din Serbia, din cauza 
dimensiunilor mai mici ale fermelor 
și parcelelor, au fost mai interesați, de 
exemplu, de accesul pe piață și de 
utilizarea pesticidelor decât de 
agricultura de precizie. 

 
Participanții au trecut prin 
experiențe intensive, mai ales 
pentru prima dată, de utilizare a TIC, 
în multe moduri diferite. 
Colaborarea între generații a fost un element cheie, întrucât sprijinirea fermierilor în vârstă de către cei tineri a 
fost esențială pentru inițierea și punerea în aplicare a procesului de învățare. 

 
 
 

Experiența de colaborare online a arătat că următorii factori au avut un impact asupra învățării P2P 
intergeneraționale și a colaborării online: 

• o bună identificare a cunoștințelor și a nevoilor în materie de competențe atât ale fermierilor, cât și ale 
facilitatorilor 

• munca în echipă și în pereche este motivantă pentru participanți 
• timpul fermierului este valoros și nu vor să-l petreacă pe ceva mai puțin util  
• programul de  lucru cu fermierii trebuie adaptat la: 
• timpul de lucru al fermierilor: exerciții după-amiaza sau seara 
• condiții meteorologice: exerciții efectuate atunci când vremea este rea pentru fermierii care lucrează pe 

teren 
• respectarea sărbătorilor tradiționale, exerciții în zilele nelucratoare, utilizarea weekend-urilor pentru 

exerciții 
• furnizarea de materiale (ppt,  video-link-uri,  etc.) în avans și acordarea unei perioade mai lungi de lucru 

în grupuri /perechi și răspuns 

• păstrarea comunicării pe mai ulte canale - utilizați e-mailul, apelurile telefonice, viber ..., pentru a menține 

toată lumea informată. 
După terminarea primelor exerciții, fermierii au devenit mai deschiși pentru noi instrumente și subiecte. Este 
nevoie de un proces continuu de învățare și formare privind TIC, pentru toți: consilieri, facilitatori și fermieri. 
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WISEFARMER FEEDBACK-UL ETAPEI PILOT DIN UNGARIA 
Feedback-ul pozitiv din partea participanților noștri a consolidat încrederea în implementare 

în perioada îngreunată de restricționarea întâlnirilor fizice. 
 
 

 
 
 
 
 
 

WISEFARMER FEEDBACK-UL ETAPEI PILOT DIN SERBIA 
Proiectul WiseFarmer PSSS Jagodina 

Experiențele fermierilor participanți și ale consultanților PSSS Jagodina 
 

Proiectul este conceput în conformitate cu principiul bunei funcționări și, în ciuda circumstanțelor dificile din 
cauza pandemiei de COVID 19, fermierilor li s-au oferit condiții bune de pregătire. Aceștia au apreciat cooperarea 
și, în special, au oferit o evaluare pozitivă a continuității activității și a îmbunătățirii utilizării instrumentelor 
digitale în producția agricolă, care le sunt foarte necesare și utile. Toate exercițiile care testate, în opinia lor, au 
fost utile, totul s-a făcut succesiv și făr prea multă confuzie. Au reușit să stăpânească tehnicile de bază de lucru 
pe un computer, tabletă și telefon mobil. Utilizarea e-mail-ului a facilitat foarte mult comunicarea acestora și, în 
special, utilizarea Viber, Facebook și a altor instrumente digitale, cum ar fi diverse portaluri utile pe Internet. În 
special, acestea oferă informații cu privire la subvențiile și asistența pentru agricultori. 
Atelierele au fost foarte constructive, deoarece, cu ajutorul aplicației Viber, au putut participa printr-un apel de 
grup și, astfel, au făcut schimb de experiență. În special, considerăm că este important să observăm că a fost mai 
ușor pentru tinerii fermieri să stăpânească accesul la educație și ateliere, deoarece unii s-au întâlnit deja cu 
internetul, dar fermierii mai în vârstă s-au arătat foarte interesați și, cu ajutorul celor mai tineri, au stăpânit rapid 
utilizarea instrumentelor digitale. Acum au adresele de e-mail și conturile lor pe rețelele sociale, dar cel mai 
important, pot accesa toate informațiile de pe portalurile de internet pe cont propriu. Opinia generală a noastră, 
a tuturor, cu privire la proiectul WiseFarmer este pozitivă și credem că sunt necesare mult mai multe astfel de 
proiecte în domeniul agriculturii, care ar aduce beneficii în primul rând fermierilor ca proiect WiseFarmer. 

ro**
“
@tolna.net Thank you for this series of events! Really great place. 

I also thank you for everything you have done so far, what happened was very
useful and motivating for us as well, we will definitely continue. 

 
fo**@gmail.com Glad to have been part of it. 

na**@gmail.com The things I learned on the course help me a lot in my work. 
 

do**@gmail.com Thank you very much for the opportunity to participate in
the programme. I would like to apply the knowledge I have gained here in the
future. 
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Diseminare  
 

Eveniment de proiect în  Croația pentru a 
facilita ancheta fermierilor 

 

9 IANUARIE 2020 
SEASN, partenerul croat al proiectului  WiseFarmer a organizat  o  zi de 

informare pentru partenerii săi  naționali,      invitând fermierii,  experții și 

mass-media. 

Fără utilizarea tehnologiei digitale, nu există nici o dezvoltare a agriculturii, 
subliniere la primul atelier al proiectului WiseFarmer organizat de Rețeaua de 
Servicii de Consultanță din Europa de Sud-Est - SEASN și Școala Bedekovčina, 
care a găzduit, prelegerea. La program au participat fermieri, consilieri agricoli, 
profesori și studenți din sectorul agricol. 

 

 
 
 

Evenimentul a oferit o bună oportunitate de a colecta contribuții suplimentare și pentru chestionarul WiseFarmer, 
deoarece fermierii participanți au fost foarte interesați de proiect, de pașii următori și de posibila lor implicare în 
activitățile de învățare planificate. 

DESPRE SEASN 
Rețeaua serviciilor de consiliere din Europa de Sud-Est – SEASN – este o asociație de servicii de consultanță agricolă, 
camere agricole, institute agricole, facultăți și organizații neguvernamentale fondată în 2015. Sediul Asociatiei SEASN 
se află la Zagreb si functioneaza pe teritoriul membrilor sai: Austria, Bulgaria, Croatia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, 
Muntenegru, Romania, Serbia si Slovenia. Pot deveni membre servicii de consultanță publică și privată, persoane fizice, 
precum și alte instituții agricole, organizații neguvernamentale și persoane fizice care lucrează în agricultură și în 
mediul rural. 

BUAS în Szarvas, 
HU 

14 NOIEMBRIE 2019 
Dr. Cosmin Salasan (USAMVB 

Timisoara, Romania) 

Prezentarea Wisefarmer în plenară 

"Puntea inovare  -  probleme  pentru 
fermele mici și gospodăriile agricole”. 
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Prima publicație 
oficială a  
proiectului 
Broșura WiseFarmer este 

publicată pentru utilizarea 

partenerilor de proiect și a altor 

organizații interesate de 

principalele informații ale 

proiectului. 

Rezumatul detaliilor proiectului 
care descrie obiectivele, 
realizările planificate, partenerii și 
termenele proiectului într-o 
broșură concisă, disponibilă în 
limbile engleză, maghiară și sârbă, 
a fost pus la dispoziție în format 
digital. (I remember doing a 
Romanian version as well!) 

VĂ RUGĂM SĂ PARTAJAȚI 
ACEST  FIȘIER PENTRU  
TOATE  PĂRȚILE INTERESATE: 

 
https://www.wisefarmer.eu/wf- 
brochure.pdf TO CHECK! 

 
. 

 
 

5-6 FEBRUARIE 2020 
Proiectul nostru a participat la 
evenimentul EIP- AGRI din 
Spania 
Mihaly Csoto, cercetător în e-agricultură, a reprezentat  proiectul  nostru  la 

Aranjuez la seminarul  PEI-AGRI:  Noi competențe pentru agricultura digitală. 

Proiectul WiseFarmer a fost introdus în cadrul seminarului 
organizat de Parteneriatul European pentru Inovare agricolă (PEI-
AGRI) al Comisiei Europene. 
Evenimentul și-a propus să contribuie la conceperea și punerea în 
aplicare a unor abordări și  instrumente care pot ajuta fermierii și 
consilierii agricoli să își dezvolte competențele de care au nevoie în 
 

“ Intervenția WiseFarmer a fost asigurată în timpul 

sesiunii "Dezvoltarea competențelor pentru 
digitalizare", care va avea loc joi dimineață, cu tema 
"Educația și formarea non-formală/informală: de la 
clasă la domeniu, cu accent pe învățarea P2P". 
Contribuția a fost făcută sub forma unui interviu, 
explicând în special modul în care fermierii mai 
tineri și mai în vârstă pot lucra împreună pentru a-și 
îmbunătăți competențele digitale. 

DESPRE EVENIMENT: 
Seminarul și-a propus să contribuie la conceperea și punerea în 
aplicare a unor abordări și instrumente care îi pot ajuta pe fermieri 
și pe consilierii agricoli să își dezvolte competențele de care au 
nevoie în fața tranziției digitale în agricultură, explorând în special 
modalități de a conecta actorii europeni din sectoarele agriculturii, 
consilierii, educația și formarea profesională pentru a dezvolta un 
sistem puternic de sprijin pentru schimbul de cunoștințe agricole 
și inovare. 
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25 FEBRUARIE 2020 
Conceptul WiseFarmer introdus  pentru  consilierii agricoli sârbi  
În conformitate cu "Planul anual consultativ pentru consilierii agricoli și fermieri" entru  2020, s-a desfășurat instruirea 

pentru Modulul 14 - Digitalizarea în agricultură. 

Sladjan Stankovic, reprezentantul IPN al proiectului WiseFarmer, a susținut o prezentare a proiectului nostru, 
evidențiind conceptul principal și rolul consilierilor. Stagiarii au fost consilierii Serviciului de Consultanță și Experți 
Agricoli de pe întreg teritoriul Republicii Serbia (PSSS) și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Apelor 
al Republicii Serbia, Secretariatului Provincial pentru Agricultură al AP Voivodina, profesori ai Facultății de 
Agricultură, profesori ai școlilor agricole secundare, reprezentanți ai Camerei de Comerț Sârbe și studenți ai 
Facultății de Agricultură sau aproximativ 300 de experți în domeniul agriculturii. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAO WEBINAR DESPRE RĂSPUNSUL LA COVID-19 
SEASN prezintă WiseFarmer pe FAO 
webinar  
În cadrul evenimentului  "Extinderea  și  consilierea  serviciilor în prima 

linie a răspunsului la  COVID-19 pentru sisteme alimentare  reziliente și  

durabile"   

În întreaga lume, pandemia a generat o extremă vulnerabilitate în 
sectorul agricol, confruntând guvernele cu multiplele provocări legate 
de protejarea vieților omenești și a mijloacelor de subzistență, precum 
și de asigurarea unor rezerve suficiente de alimente și servicii de bază 
pentru cei mai nevoiași. 

“ Consilierii agricoli pot 

juca un rol crucial 
în calitate de 
facilitatori  în 
programele de 
învățare 
intergenerațională,  
peer-to-peer  
organizate  pentru  
fermierii de familie.” 
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EVENIMENT DE MULTIPLICARE 1 
ÎN UNGARIA 
Programul a stârnit un mare 
interes în rândul  consilierilor 
agricoli 

 

3 NOIEMBRIE 2020 
Evenimentul online a fost organizat de Universitatea 

Széchenyi István 

La întâlnire a  participat 7  de consilieri agricoli, precum 
și alte tipuri de participanți. În cadrul evenimentului  au 
fost prezentate următoarele subiecte: 

 

• Contextul și prezentarea generală a proiectului  WiseFarmer - Dr.  Gábor  László Papócsi, GAK 

• Rezultatele anchetei  privind fermierii -  Mihály  Csótó,  WAN / GAK 

• Consultanți în calitate de facilitator - Dr. Andrew Blood, WED 

 

 
 

APAJ, 01 IUNIE 2021 
După multe luni de întâlniri online, am 
avut ocazia să organizăm cel de-al 2-lea 
Eveniment de multiplicare din Ungaria, 
în prima zi de vară 2021, în mod "normal". 
Consilierii agricoli participanți și 
fermierii locației au avut o imagine de 
ansamblu asupra  proiectului și a 
experiențelor pilotului și au fost 
interesați de unele dintre instrumentele 
TIC utilizate, inclusiv de cele dezvoltate 
de proiect. 

Eveniment multiplicator 
"demarare pilot " 
în 2 locații din Serbia 
 20 NOIEMBRIE 2020 
Evenimentele de multiplicare s-au axat pe pregătirea pentru 
recrutarea participanților, a perechilor de mentori și a facilitatorilor. 
În timpul evenimentelor de multiplicare în Serbia – demarare pilot, 
participanții care vor să fie mentorați în perechi au fost informați cu 
privire la sarcinile și obiectivele proiectului WiseFarmer, împreună 
cu metodologia planificată și activitățile de colaborare. Locațiile au 
fost Serviciul de Consultanță Agricolă din Jagodina (Serbia 
Centrală) pe 20. 11. 2020 și Serviciul de Consultanță Agricolă din 
Smederevo (lângă Belgrad) la 27.11. 2020.prin urmare, anticipăm 
o bună acceptare și pentru tehnologiile digitale. 
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WiseFarmer rezultate partajate cu consultanții în Ungaria 
 

17 IUNIE 2021 
La 17 iunie 2021 am participat și am prezentat 
rezultatele WiseFarmer la evenimentul Camerei 
de Agricultură din Ungaria cu titlul "Rolul 
consilierilor agricoli în schimbul de cunoștințe, 
prezentarea tendințelor europene prin 
intermediul proiectelor H2020 și Erasmus+", 
atrăgând aproape o sută de consilieri agricoli 
acreditați din Ungaria. Întâlnirea a fost desfășurată 
online și a demonstrat mai multe bune practici de 
proiect, inclusiv alte activități Erasmus+ și H2020, 
oferind, de asemenea, o oportunitate pentru 
construirea colaborării și găsirea de sinergii. 

 
 
 
 
 

Publicare și prezentare la Conferința și Jurnalul ESEE 
 

21 IUNIE 2021 
Experții parteneriatului nostru de proiect condus de 
AUA au pregătit o publicare la conferință, cu ocazia 
Seminarului european privind extensia și educația 
(ESEE), la care participă de obicei un grup de 
educatori și consilieri, organizând o conferință bienală 
și publicând un jurnal pe teme legate de extensie și 
educație agricolă. Anul acesta a fost organizată în 
perioada 21-23 iunie 2021 la Colegiul Agricol Teagasc 
Ballyhaise, Cavan, Irlanda și online. Site-ul web al 
evenimentului: https://esee2021.ie/ 
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Eveniment de multiplicare în Serbia  

IUNIE 2021  

Două evenimente multiplicatoare au fost organizate în Serbia, pe măsură ce proiectul WiseFarmer s-a apropiat de 
finalizarea cu succes a acestuia. Pe 16 iunie 2021, la Jagodina, situat în Centrul Serbiei, a avut loc cel de-al treilea 
eveniment multiplicator, cu un grup de Facilitatori și 10 fermieri (5 perechi) care operează în cadrul proiectului 
WiseFarmer. Întâlnirea a fost organizată pentru a reuni participanții la proiect, dar și toate celelalte părți interesate, în 
cadrul sistemului de transfer de cunoștințe agricole – fermieri, reprezentanți ai administrației locale, cercetători legați 
de subiect sau care au experiență în reagiune. La întâlnire au participat 32 de participanți, majoritatea fermieri, și 
reprezentanți din 5 municipii din acest raion.  

Cel de-al patrulea eveniment multiplicator a avut loc la Radmilovac, lângă Belgrad și Smederevo, la Domeniul 
Experimental al Facultății de Agricultură din Zemun, Belgrad. Cei mai mulți dintre participanții la acest ME au fost 
consilieri agricoli din FAS Serbia, precum și fermieri și cercetători. Participanții, 30 în total, au fost actualizați cu privire 
la rezultatele și impactul WF, după prima introducere cu consultanții agricoli din februarie 2020, la Facultatea de 
Agricultură. Participanții la ambele evenimente au avut o reflecție asupra activităților WF, a rezultatelor și a 
perspectivelor de viitor, dar și informații privind dezvoltarea digitalizării în agricultură și alte întrebări și probleme 
deschise.  

Eveniment de multiplicare în Ungaria  

8 IULIE 2021  

Evenimentul "WiseFarmer formare de multiplicare " a fost organizat de Facultatea de Agricultură și Științe Alimentare 
a Universității Széchenyi István (SZE MÉK) sub forma unei întâlniri față în față. La eveniment au participat consilieri și 
fermieri sătești din cadrul Filialei Județene Győr-Moson-Sopron a Camerei Naționale de Agricultură. Obiectivul principal 
al atelierului a fost diseminarea informațiilor despre proiect în general și rezultatele obținute până în prezent. În 
consecință, dr. András Vér a prezentat în detaliu proiectul Erasmus+ WiseFarmer, rezultatele generale, precum și cele 
mai recente. Aceasta a fost urmată de un joc de rol în consultanță și de o colaborare de grup integrativă cu participanții. 
Instruirea s-a încheiat cu o discuție informală.  

 
Eveniment de multiplicare în Socodor, România 

 

29 IULIE 2021 
 

Participanții au lăsat un feedback pozitiv, marcând cel puțin 4 din 5 pe scara satisfacției. Discuțiile dinaintea începerii 
evenimentului au evidențiat un interes ridicat pentru subiect și au fost completate în timpul și după prezentare cu 
întrebări suplimentare legate de detalii și posibilități de adoptare a aplicațiilor în practicile lor agricole actuale. Un interes 
relativ ridicat a fost posibilitatea de a interconecta aplicațiile pentru a completa informațiile și datele pentru viitoarele 
procese decizionale, precum și pentru diferite sisteme de avertizare. Teledetecția atât în producția vegetală, cât și în cea 
animală a necesitat discuții extinse cu exemple, iar interesul manifestat indică o cerere ridicată și imediată din partea 
fermierilor chiar și în ceea ce privește dimensiunea medie, atunci când se află în producția de legume sau în producțiile 
animale specializate pentru efectivele libere. Un interes la fel de mare a fost exprimat de consultanții prezenți la 
evenimentul de multiplicare, toți din structuri private sau freelanceri, solicitând detalii, link-uri și referințe cu privire la 
aplicațiile și platformele utilizate. O sesiune consistentă de întrebări și răspunsuri, paralelă cu demonstrația online a 
aplicațiilor web și mobile, a fost o parte din introducerea OneSoil. Accesibilitatea și tipul de informații furnizate au fost 
primite cu un nivel ridicat de interes, iar localizarea bazată pe proiecte pentru Ungaria, anunțată acum pe site,a făcut 
lucrurile și mai atractive. Impactul evenimentului de multiplicare poate fi citit și prin interesul de a se alătura celei de-a 
doua runde de sondaj, majoritatea fermierilor completând chestionarul pe hârtie la fața locului, alții plecând cu link-ul 
online. 
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Un alt aspect interesant este reprezentat 
prin prezența relativ mare a autorităților 
publice locale, primarul însuși fiind prezent 
pe tot parcursul evenimentului. De 
asemenea, personalul Grupului de Acțiune 
Locală a participat activ, unii dintre 
consultanți, așa cum au fost marcați pe lista 
de prezență. Implicarea lor, împreună cu o 
serie de fermieri care exprimă în mod clar 
intenția de a continua diseminarea 
activităților și rezultatelor proiectului față de 
alți fermieri din comunitățile lor, pot duce la o 
multiplicare suplimentară a demonstrând 
efectul multiplicator al proiectului. 
 
 
 
 
 
 
 

Eveniment multiplicator în Croația, 12 august 2021 
 
Atelierul de lucru de la Klanjec a avut un răspuns excelent, cu un total de 44 de 
participanți, cu o comparație a digitalizării agriculturii în Croația și Serbia și o 
prezentare a obiectivelor și rezultatelor WiseFarmer. La reuniune au participat un 
număr mare de consilieri agricoli și reprezentanți ai agențiilor de dezvoltare locală 
care au oferit un sprijin puternic pentru acest eveniment și au făcut schimb de 
experiență cu colegii din Serbia și Slovenia. Două povești de succes au fost 
introduse utilizarea roboților de muls și a stațiilor agrometeorologice. Participanții, 
în general, au arătat un mare interes legat de subiecte, punând în mod activ 
întrebări vorbitorilor. A existat o interacțiune continuă între fermieri și consilierii 
agricoli. La finalul atelierului, reprezentanții mass-media și ai agro-firmelor au 
primit cuvântul pentru a-și prezenta activitățile. Au fost distribuite pliante și a fost 
completat un chestionar final, care a arătat că participanții au evaluat atelierul și 
subiectele cu scoruri foarte bune, precum și cu comentarii suplimentare care au 
solicitat în cea mai mare parte prezentarea rezultatelor și a instrumentelor în 
practică, precum și dorința de a organiza focus grupuri în cadrul atelierului. 
Impactul bun al evenimentului multiplicator poate fi realizat și din răspunsurile în 
care participanții și-au exprimat dorința de a fi invitați la un nou eveniment similar. 
Acest atelier a fost internațional cu trei participanți din Serbia și patru din Slovenia 
și a arătat în mod clar necesitatea și interesul pentru organizarea cât mai multor 
astfel de evenimente.  

 

Plan for exploitation, valorization and 
sustainability  

Ultima reuniune de parteneriat transnațional a fost organizată la Belgrad, Serbia, în zilele de 26 și 27 august 2021. 
Evenimentul a fost găzduit de IPN și au participat toți partenerii proiectului. Obiectivele reuniunii au fost prezentarea 
rezultatelor IO4: "Pilotul de învățare WiseFarmer pentru conectarea fermierilor în era digitală" în Serbia și Ungaria, a 2-
a rundă a evenimentelor de multiplicare, finalizarea sarcinilor rămase pentru punerea în aplicare a IO5, Manualul 
Inventarium, Acordul privind DPI, Planul de exploatare, valorificare și durabilitate, precum și pregătirea pentru sarcinile 
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finale de raportare.  
În cadrul întâlnirii, partenerii și-au prezentat planurile, modul în care intenționează să susțină și să valorifice realizările 
proiectului în viitor, în cadrul organizațiilor, rețelelor și altor proiecte ale acestora:  

Croația  

SEASN  

 

SEASN va utiliza rezultatele proiectului și le va disemina în proiectele Orizont 2020 I2Connect și FAIRshare. SEASN este 
inițiatorul unei rețele de jurnaliști agrari și prin intermediul acestei rețele va disemina rezultatele în reviste din regiune.  
SEASN va încerca să organizeze un alt atelier de lucru în Croația, dar de data aceasta cu acces la atelier ca și în țările 
pilot, Serbia și Ungaria. SEASN este gazda reuniunii anuale I2Connect și FAIRshare în acest an la Terme Tuhelj (Croația), 
unde vom împărtăși Wise-Farmer Inventarium Manualul tuturor participanților (digitale sau în direct,  pentru 
aproximativ 250-300 de participanți).  
Vom încerca să împărtășim și să implementăm o parte din metodologia învățată în proiect prin toate școlile agricole 
din Croația. SEASN va prezenta un manual digital WiseFarmer la cea de-a 12-a reuniune anuală GFRAS (GAM 2021), 
intitulat "Depășirea COVID-19: Cum poate agroecologia să sprijine serviciul de consiliere rurală, recuperare și lanțuri 
valorice mai puternice", care va fi organizat de GFRAS și Institutul pentru aplicarea științei în agricultură,  Belgrad - IPN 
(SEASN) și va avea loc la Belgrad, Serbia, 1 -3 decembrie 2021.  
SEASN va prezenta un manual digital WiseFarmer la cea de-a 3-a conferință internațională – INOVARE ȘI 
AGRIBUSINESS 26 noiembrie 2021 ZAGREB, CROAȚIA  

Grecia  

AUA  

Rezultatele proiectului vor fi prezentate la cea de-a 16-a Conferință a Asociației Elene a Economiștilor Agricoli (ETAGRO) 
privind agricultura durabilă, securitatea alimentară și schimbările climatice. Conferința va avea loc la Universitatea 
Agricolă din Atena, Attica, Grecia, în perioada 7-8 octombrie 2021. Site-ul conferinței este http://etagro.gr/2021/. Un 
rezumat extins cu titlul: "COMPETENȚELE DIGITALE: DECALAJUL DINTRE FERMIERII MAI TINERI ȘI CEI CU EXPERIENȚĂ 
ÎN EUROPA S-E'' a fost prezentat de echipa elenă și acceptat pentru prezentare orală. Rezultatele proiectului vor fi 
incluse în cursul "Extinsie agricolă", Universitatea Agricolă din Atena condus de prof. Alex Koutsouris, directorul 
Laboratorului de Extinsie Agricolă, Sisteme Agricole și Sociologie Rurală. O notă de sinteză a proiectului WISEFARMER 
va fi prezentată în revista AUA "PANORAMA". Metodologia proiectului va fi propusă pentru a fi utilizată în cadrul Planului 
strategic privind politica agricolă comună a Greciei.  
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Ungaria 

SZE  

 

Universitatea din Szechenyi (SZE) se va baza pe rezultatele WiseFarmer în mai multe moduri după încheierea 
proiectului. Pe de o parte, dorim să continuăm relaționarea și cooperarea dintre partenerii stabiliți pe parcursul 
proiectului, inclusiv posibila dezvoltare de noi proiecte sau organizarea de traininguri comune, evenimente științifice și 
de informare. Pe de altă parte, ne dorim să ne bazăm pe bunele practici, rezultatele intelectuale, metodele de formare 
și programele de învățământ dezvoltate în cadrul proiectului WF la viitoarele cursuri de formare și educație pentru 
adulți / activități de învățare pe tot parcursul vieții ale facultății SZE MÉK. Facultatea este implicată activ în așa-numita 
"Universitate pentru seniori", o serie de programe de informare live și online pentru persoanele în vârstă, unde 
metodologia WF poate fi utilizată. În plus, SZE intenționează să utilizeze și să se bazeze pe rezultatele WF în proiectele 
sale actuale și planificate. Acestea sunt proiectele SAM (Sustainable Ambrosia Management) și AgriNatur Interreg AT-
HU, unde organizăm evenimente și traininguri de conștientizare și informare pentru diferite grupe de vârstă (de la 
școală la vârstă înaintată). Materialele WF pregătite în scopul diseminării cunoștințelor și formării vor rămâne 
disponibile pe site-ul SZE MÉK și pe platformele de comunicare socială după încheierea proiectului.  
 
 

GAK  

 

GAK va utiliza rezultatele proiectului în multe alte proiecte, unele dintre ele fiind deja în derulare (de exemplu, Sistemul 
de monitorizare și evaluare a consultanței rurale legate de învățarea de precizie), în timp ce la data lansării acestui 
manual cel puțin 3 propuneri de dezvoltare sunt în curs de desfășurare în legătură cu rezultatele WiseFarmer. GAK, 
fiind fondată și lucrând ca unitate de consultanță agricolă, educație pentru adulți și fermă demonstrativă a universității 
(acum) MATE, se așteaptă să participe la programul național al Academiei de Agricultură Digitală și la hub-ul de inovare 
digitală agricolă, care poate beneficia de abordarea și experiența noastră care ajunge la, și motivează micii fermieri 
pentru învățare. MATE și FAO au lucrat printr-un memorandum semnat care conține sarcinile agriculturii digitale, 
consultanța agricolă și activitățile de dezvoltare a capacităților, în care metodologiile WiseFarmer pot avea un rol 
natural. GAK a propus conceptul și termenul de "agricultură înțeleaptă" în 2018, în urma evenimentului organizat în 
comun de FAO și WeAreNet pe Platforma de Inovare a Micilor Fermieri, apoi a pregătit și a lansat proiectul WiseFarmer, 
iar acum intenționează să continue tema nu numai prin menținerea principalelor rezultate accesibile online pe site-ul 
proiectului și baza de cunoștințe timp de mulți ani,  dar, de asemenea, incepand un nou WiseFarming blog pe 
wisefarming.eu, în cazul în care partenerii de proiect ar putea contribui în primul rând și în principal cu conținut original 
(dar fiind deschis pentru a permite noi autori), susținerea, promovarea, dezvoltarea și demonstrarea conceptului și 
exemple de bune practici.  

Romania  

BUAS  

 

BUAS continuă, începând cu anul universitar 2021-2022, la integrarea metodologiei WiseFarmer în cadrul disciplinei 
extindere agricolă ca prelegeri și seminarii complementare părții Metode și Transfer de cunoștințe. Seria de formare în 
curs de desfășurare a Pactului verde pentru Banat, ca parte a unui proiect finanțat de Guvernul Baden Württemberg 
în cadrul SUERD, are un modul preconizat a fi livrat în noiembrie 2021 dedicat în întregime abordării și metodologiei 
WiseFarmer. Livrarea modulului online este acoperită de partenerii proiectului WiseFarmer din Ungaria, România, 
Serbia și Slovacia. Evenimentele de multiplicare vor continua dincolo de finalul proiectului, iar primul public tinta este 
reprezentat de o asociatie de tineri fermieri din vestul Romaniei toti vorbitori nativi de limba maghiara, permitandu-le 
sa foloseasca mai intens platforma de invatare WiseFarmer si experiența acumulată în timpul implementării fazei-pilot 
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a proiectului în Ungaria Publicarea și diseminarea rezultatelor, a constatărilor și a lecțiilor învățate din proiect continuă 
cu participarea online la "Forumul de cooperare în domeniul educației și cercetării agricole pe Drumul Mătăsii 2021", 
care oferă o prezentare online și o lucrare pentru publicare ulterioară, precum și o lucrare extinsă pregătită pentru o 
revistă științifică indexată. Toate celelalte oportunități suplimentare de diseminare vor fi utilizate în lunile următoare, 
de la reuniunile fermierilor la conferințe.  

 
Serbia  

 

IPN  

Există mai multe moduri și instrumente pentru valorificarea și exploatarea rezultatelor WiseFarmer în viitorul apropiat 
și mediu. Pe partea de educație și formare, IPN va institui cursuri de formare on-line pentru fermieri și consilieri pentru 
competențe digitale, bazate pe deplin pe structura WiseFarmer. În ceea ce privește noile provocări în formare și 
educație, pe baza rezultatelor și experiențelor proiectului WF, IPN va continua și va face upgrade la instrumente mai 
prietenoase cu fermierii, practic cele mai comune și cele mai utilizate așa cum se vede în timpul proiectului (difuzarea 
pe Youtube, apelurile video Viber și discuțiile de grup). Prin urmare, comunicarea digitală va fi un fel de modul de 
formare periodică a fermierilor și consilierilor, având un impact mare asupra creșterii cunoștințelor între generații, atât 
pentru consilieri, cât și pentru fermieri. Rezultatele și experiențele din proiectul WF vor fi baza pentru continuarea 
cercetării și publicării în lucrări științifice și profesionale, legate de extinderea agriculturii, pentru diferite conferințe 
(cum ar fi Agrosym) și / sau reviste de cercetare. De asemenea, rezultatele sondajelor vor fi benefice pentru factorii de 
decizie și alte părți interesate, atunci când se stabilesc prioritățile în digitalizarea în agricultură. Sustenabilitatea 
proiectului WiseFarmer va fi realizată prin munca sistematică a cercetătorilor din IPN, inclusiv educație și formare (ca 
organizație autorizată oficial de Ministerul Agriculturii), precum și prin activități regulate de cercetare. Activitatea 
viitoare va fi continuată la nivelul instrumentului fermier-consilier, ca urmare a perechilor de mentorat care lucrează cu 
facilitatori, dar de acum înainte într-o manieră mai eficientă, mai vizuală și mai receptivă. Rezultatele proiectului 
WiseFarmer vor fi, de asemenea, benefice pentru dezvoltarea de proiecte viitoare, cum ar fi formarea în domeniul 
schimbărilor climatice în agricultură a FAO.  

Republica Slovacă  

WAN  

 

După încheierea proiectului, WeAreNet ar dori să dezvolte în continuare instrumentele software care au fost create în 
timpul proiectului. Dorim să transformăm pagina web a proiectului www.wisefarmer.eu într-un șablon universal utilizat 
pentru alte proiecte similare. Scopul acestei îmbunătățiri este cea mai ușoară instalare și configurare a paginilor web 
similare în viitor. În timpul instalării am găsit o mulțime de probleme mici și am creat o soluție universală care poate 
îmbunătăți viteza și gradul de utilizare a paginilor web ale proiectului. Opigno este un instrument la îndemână, dar am 
dori să deschidem comunicarea cu comunitatea din spatele proiectului open source și să încercăm să obținem 
feedback despre cum să îmbunătățim gestionarea traducerii modulelor Opigno. Scopul îmbunătățirii este de a avea 
traduceri Opigno complet gestionabile de către administratori. În ceea ce privește baza de cunoștințe (KB), am dori să 
colectăm feedback despre gradul său de utilizare și să încercăm să pregătim îmbunătățirea funcționalității. Un alt pas 
ar trebui să fie transformarea KB într-un modul online independent pentru Drupal și utilizabil pentru alte scopuri 
similare. Pregătirea versiunilor tipărite ale Manualului ne oferă posibilitatea de a transforma fișierele sursă într-un 
șablon utilizabil pentru tipuri similare de broșuri în viitor.  
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Anexă 
Rezultatele sondajului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Număr de respondenți pe state 

Caracteristicile eșantionului de anchetă 
Aproape 90% dintre respondenți sunt bărbați, iar 12% sunt femei; 44 la sută dintre respondenți sunt mai în vârstă de 45 
de ani (11 la sută sunt mai în vârstă de 60 de ani), iar 56 la sută sunt mai tineri decât 45  de ani(18  la sută sunt mai tineri 
de 30 de ani), atât generațiile mai în vârstă cât și de fermieri tineri fiind atinse. 

 
Analizând nivelul de educație al fermierilor, majoritatea au absolvit învățământul secundar superior (27 la sută) sau 
anumite studii post-secundare, dar nu și învățământul terțiar (18 la sută). Se observă o proporție neobișnuită de fermieri 
(aproximativ 33 la sută) cu diplomă, dar acest lucru este parțial cauzat de sub-eșantionul slovac (deoarece grupul țintă 
de fermieri abordați au fost membri ai Asociației al Tinerilor Fermieri din Slovacia și al Clubului Experților Agricoli de la 
Universitatea Slovacă de Agricultură din Nitra). Sub-eșantionul românesc afectează aceste rezultate, care sunt date de 
ponderea mai mare a persoanelor mai tinere, deoarece aproape 65% dintre respondenți au mai puțin de 45 de ani. 

 
Doar unsprezece la sută dintre fermieri au absolvit orice fel de educație formală în domeniul agriculturii. Mai mult de 
jumătate din fermele din eșantion (54 la sută) sunt mici, 22 la sută sunt medii și 24 sunt ferme mari . Marea majoritate a 
fermelor (79 la sută) sunt în producția vegetală, în timp ce 17 la sută sunt în producția animală, iar restul de 4 la sută din 
ferme sunt ferme mixte. 

 

  
Mici Medii Mari Veg. Anim. Mixt 

 
 

Distribuția dimensiunii exploatației și  a tipului de exploatație  în  eșantion 
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Number of respondents by country

Almost 90 percent of the respondents are male, and 12 percent are female; 44 percent of the respondents are older 

than 45 years (11 percent is older than 60 years) and 56 percent is younger than 45 years (18 percent is younger than 30 

years) both older and younger farmer generations being reached.

Looking at the educational level of farmers, the majority completed upper secondary (27 percent) or certain post-sec-

ondary, but not tertiary education (18 percent). An unusual proportion of farmers (around 33 percent) with a degree is 

observed, but this is partly caused by the Slovak sub-sample (as the target group of addressed farmers were members 

of the Association of Young Farmers in Slovakia and Club of Agricultural Experts at the Slovak University of Agriculture 

in Nitra). The Romanian sub-sample also affects these results which are given by the larger share of younger respon-

dents as almost 65% of the respondents have less than 45 years of age. 

Only eleven percent of farmers completed any kind of formal education in the field of agriculture. More than half of 

the farms in the sample (54 percent) are small, 22 percent are medium and 24 are large farms (by the methodology to 

determine the size and type of the farms, see Annex 3). A large majority of the farms (79 percent) are producing crops, 

while 17 percent are livestock farms, and the remaining 4 percent of the farms are mixed farms (Figure 4).

The distribution of farm size and farm type in the sample
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Experiența în fermă și atitudinile față de agricultură 
Experiența agricolă reflectă structura de vârstă a eșantionului, deoarece o treime dintre fermieri au peste 20 de ani de 
experiență agricolă. Cu toate acestea, există mulți fermieri cu mai puțin de 10 ani de experiență în eșantion (aproximativ 
20 la sută din eșantion este format din fermieri de vârstă mijlocie sau vârstnici cu mai puțină expertiză în agricultură 
decât 10 ani). Cele mai importante priorități ale fermierilor sunt profitabilitatea fermelor și sustenabilitatea exploatațiilor 
agricole, urmate îndeaproape de nivelul de trai personal și de echilibrul dintre viața profesională și cea privată – aceste 
priorități au aproape același nivel de importanță în toate țările partenere. Acest lucru sugerează că inovarea și soluțiile 
digitale care ajută aceste priorități pot fi adoptate mult mai ușor. 

 
Ce este cel mai  important  pentru  
tine  în agricultură? 

Medie 
(total) 

Medie 
(Croatia) 

Medie 
(Ungaria) 

Medie 
(Romania) 

Medie 
(Serbia) 

Medie 
(Slovacia) 

Profitabilitatea fermei 2,81 (1.) 2,45 (1.) 4,57 (1.) 2,50 (1.) 2,39 (1.) 1,50 (1.) 

Sustenabilitatea fermei 3,51 (2.) 3,00 (2.) 4,76 (5.) 3,68 (2.) 3,72 (3.) 1,76 (2.) 

Nivelul de trai personal 3,64 (3.) 3,70 (3.) 4,67 (2.) 3,86 (3.) 3,39 (2.) 1,85 (4.) 

Echilibrul dintre familie și 
muncă 

3,92 (4.) 4,07 (4.) 4,71 (4.) 3,98 (4.) 4,47 (4.) 1,79 (3.) 

Agricultura ca  mod de viață 4,45 (5.) 4,68 (5.) 4,61 (3.) 5,18 (6.) 4,86 (6.) 2,16 (6.) 

Conștientizarea  mediului,  
conservarea 

 
4,51 (6.) 

 
4,47 (6.) 

 
5,04 (7.) 

 
5,50 (7.) 

 
4,56 (5.) 

 
1,97 (5.) 

Păstrarea tradiției 4,71 (7.) 5,64 (7.) 4,90 (6.) 4,96 (5.) 5,11 (7.) 2,22 (7.) 

Prioritățile agricole ale respondenților (medii pe o scară până la șapte) 
 

În strânsă legătură cu prioritățile, fermierii au fost întrebați cât de mulțumiți sunt de rezultatele economice ale fermei 
lor, de condițiile lor de muncă și de calitatea vieții lor. Observarea rezultatelor indică faptul că, dacă li se cer informații 
despre satisfacția generală, atunci fermierii spun de obicei că sunt "oarecum mulțumiți" de circumstanțele lor, doar 
aproximativ 20 la sută spun că sunt foarte sau întrucâtva, nemulțumit de rezultatele economice și de condițiile de 
muncă. Este destul de important ca aproape 20% dintre respondenți să fie foarte mulțumiți de calitatea vieții personale. 
De asemenea, este important ceea ce fermierii cred, că este cea mai limitată resursă în activitățile lor agricole (figura 6). 
Fermierii au menționat că banii/resursele financiare pentru 26%, 17% au indicat condițiile natuale, iar 16% au declarat că 
administrația și birocrația sunt un factor limitativ. O altă sursă limitativă menționată de peste 10 la sută dintre 
respondenți a fost timpul (13 la sută) și deficitul de forță de muncă (11 la sută). 
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Comunitatea agricolă și sursele de informare utilizate pentru 
agricultură 
 
Fermierii au fost întrebați despre dimensiunea rețelei lor profesionale. Jumătate dintre respondenți au declarat că discută 
în mod regulat problemele legate de agricultură cu 1 până la 3 colegi fermieri, iar alți 31 la sută au estimat acest număr între 
4 și 10. Pentru 16 la sută dintre fermieri există compania regulat a altor 10 fermieri sau mai mult, în timp ce doar 3 la sută se 
izolează și nu vorbesc cu nimeni despre problemele agricole. 

 
Rețeaua mai largă de  fermieri  (La câte persoane puteți apela pentru consiliere profesională / ajutor) arată o imagine 
similară; 45% dintre respondenți oferă ajutor sau servicii și altor fermieri (acest număr este de 67 la sută în Croația). 
Întrucât organizațiile de fermieri reprezintă unul dintre cele mai importante locuri de transfer de cunoștințe, fermierii 
au fost întrebați cu privire la participarea lor la diferite grupuri (formale și informale). Rezultatele arată că majoritatea 
fermierilor nu participă la niciun fel de organizație. Doar 45la sută  aparțin grupurilor informale de prieteni și fermieri și 
doar 10 la sută dintre ei se întâlnesc în mod regulat. 

 
Cifrele sunt mult mai mici pentru cluburile oficiale ale fermierilor (10  la sută de membru), sindicatele (25  la sută de 
membru) și cooperativele (10 la sută de membru). Acest rezultat este subliniat de amintirile negative din trecut în ceea 
ce privește colectivizarea, cooperativele  (din vremea socialismului) în țările participante la proiect și reticența fermierilor 
pentru orice fel de colaborare formală. De asemenea, justifică obiectivul proiectului de a reuni generații într-un context 
local pentru rezolvarea problemelor și experiența de învățare comună, bazată pe legături mai personale, încredere și 
metode orientate spre soluții. 
 

Probleme legate de agricultură, soluții posibile și planuri de viitor 
 
Problemele legate de exploatațiile agricole au fost organizate în trei categorii, iar fermierii au fost întrebați dacă sunt 
relevante și rezolvate în ferma lor. O constatare interesantă a sondajului este că, dacă s-au pus întrebări generale fermierilor, 
aceștia răspund "totul este rezolvat destul de bine", dar intrând în detalii și în procese mai concrete, anumite probleme se 
dovedesc a nu fi atât de bine rezolvate. 

 
Principalele probleme importante și relevante identificate în țările-țintă care nu sunt rezolvate în legătură cu producția 
sunt daunele legate de vreme și problemele legate de irigații. În domeniul accesului pe piață, accesul la terenuri și, în 
principal, vânzarea produselor agricole (la un preț rezonabil) sunt principalele probleme nerezolvate (aproape 80 la sută 
dintre fermieri au probleme în a-și vinde produsele). În ceea ce privește administrarea și gestionarea fermelor, 
majoritatea respondenților au indicat că au probleme cu probleme juridice și, în corespondența cu guvernul. 

 
 

Aspecte legate de agricultură funcție	
de importanța lor 

Nu este 
important, 

nu este 
relevant 

 
Nu s-a 

rezolvat 

Nerezol
vat 

coresp. 

 
Bine 

rezolvat 

 
Total 

Producție 0% 12% 35% 53% 100% 

Accesul pe piață 2% 10% 53% 34% 100% 

Administrație 3% 11% 41% 45% 100% 

Principalele categorii de aspecte legate de agricultură și importanța acestora (%) 
 

Răspunzând la întrebarea "Ce ar putea face ferma ta mai de succes?", mai mult de 50 la sută dintre fermieri au indicat 
că colaborarea cu alți fermieri (care pot ajuta la negocierea unor prețuri mai mari), dezvoltarea competențelor lor și 
utilizarea tehnologiilor digitale sau noi ar fi a lor idee primară pentru a face progrese în ferma lor. 
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Schimbarea gamei de  produse  în funcție 
de nevoile pieței 

 

Solicitarea de sprijin din partea 
consilierului agricol 

Colaborarea cu alți fermieri pentru o 
utilizare mai integrat  a terenurilor 

Având în vedere cererea de pe piață 
pentru gama actuală de produse 
Colaborați cu alți fermieri pentru 

partajarea utilajelor, echipamentelor 
 

Utilizarea tehnologiilor digitale /noi 
 

Dezvoltarea abilităților/cunoștințelor 
 

Colaborați cu alți fermieri pentru prețuri 
mai bune 

0% 10%   20%   30%   40%   50%   60%   70% 
 

 
Activități care ar putea face ferma mai de succes 

 
Principalele priorități ale fermierilor pentru următorii cinci ani se bazează pe extinderea operațiunilor lor: să cumpere 
utilaje noi și mai multe terenuri și, de asemenea, să încerce soluții noi, digitale în fermele lor. Este o constatare importantă 
că doar 6% dintre respondenți au declarat că renunțarea la agricultură este o prioritate importantă sau foarte importantă 
pentru ei în viitorul apropiat. 

 

Accesul la tehnologiile informației și comunicațiilor 
Telefoanele mobile sunt cele mai populare dispozitive în rândul fermierilor: 85 la sută dintre respondenți folosesc astfel 
de dispozitive (17 la sută dintre ei au un telefon mobil de bază fără acces la internet și 83 la sută dețin un smartphone). 
Două treimi (66%) dintre fermieri ascultă radioul în mod regulat și aceeași proporție a respondenților folosesc un computer 
desktop (62 la sută) sau un laptop (66 la sută). O treime dintre fermieri folosesc o tabletă (37%), iar 16% dintre ei folosesc și 
anumite tipuri de tehnologie portabilă, cum ar fi un smartwatch. Marea majoritate, 97 la sută dintre respondenți, au acces 
la internet la domiciliu direct (sau au pe cineva în gospodărie, care are). Majoritatea respondenților folosesc un anumit tip 
de conexiune wireless (Wireless Mobile (74 la sută) sau WiFi (73%)), dar aproximativ o treime dintre respondenți au, de 
asemenea, conexiune fixă la domiciliu (DSL (21 la sută) sau cablu (30 la sută)). Cinci la sută dintre fermieri (posibil în zone 
mai îndepărtate) folosesc conexiune prin satelit, în timp ce, 12 la sută au conexiune la internet prin fibră optică. Cinci la 
sută dintre  respondenți au declarat că nu folosesc deloc internetul, în timp ce 95% dintre fermieri folosesc internetul. 15 
la sută îl folosesc doar acasă, în timp ce 80 la sută îl folosesc și în altă parte. Non-utilizatorii și cei care nu sunt utilizatori 
obișnuiți ai internetului au fost întrebați: cred că vor folosi internetul în mod (mai) regulat. Doar 12 la sută au răspuns "Nu". 
Ceilalți 88% au spus că da, sau poate, dacă primesc sprijin sau circumstanțele lor se vor schimba favorabil. Aceste 
rezultate arată că există doar câteva decalaje în rândul  fermierilor care aleg să nu fie online. Întrebarea principală nu 
este dacă majoritatea fermierilor merg online sau nu, ci calitatea și cantitatea utilizării. Acest lucru poate fi văzut și în 
răspunsurile la întrebarea despre  cu cât de mult timp în urmă fermierii au început să utilizeze internetul. Șaizeci la sută 
la sută au început să utilizeze internetul cu mai mult de 10 ani în urmă și 25 la sută au folosit web-ul pentru mai mult de 
cinci ani. Pe de o parte, înseamnă că adoptarea internetului atinge încet punctul de saturație, nu sunt atât de mulți de 
partea greșită a decalajului digital. Pe de altă parte, există aproximativ 15-20 la sută dintre agricultorii care sunt relativ noi 
utilizatori ai internetului și au nevoie de sprijin pentru cea mai mare parte a utilizării internetului (și, eventual, folosind-o 
pentru agricultura în mai mare măsură). 
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Data de începere a utilizării internetului (%) 

Modele de utilizare a tehnologiilor digitale 
Unul dintre principalii indicatori ai competențelor digitale este diversitatea activității online. Fermierii au fost întrebați 
despre utilizarea diferitelor aplicații și servicii online. Cele mai regulate activități (efectuate cel puțin o dată pe 
săptămână) sunt legate de comunicare: mai mult de două treimi dintre respondenții care utilizează internetul pentru 
trimiterea și primirea de e-mailuri (72 la sută), pentru mesageria instant (72 la sută) și pentru social media (67 la sută). 
Serviciile de voice over the internet este, de asemenea, popular (40 de procente). 

 
Pe lângă comunicare, colectarea de informații este, de asemenea, un element important al activităților online, deoarece 
65 la sută dintre respondenți citesc știri, ziare și reviste online, 51 la sută caută știri despre sau evenimente în zona lor 
locală și 58 la sută caută în mod regulat informații despre bunuri sau servicii. Dacă serviciile tranzacționale sunt analizate, 
internet banking-ul este cel mai popular (56 la sută), ceea ce nu este surprinzător, deoarece în zonele rurale acest 
serviciu reduce semnificativ costurile de tranzacție. De menționat că utilizarea serviciilor media online (muzică (de 
exemplu, Spotify), tv (de exemplu, Netflix), video (de exemplu, YouTube)) este, de asemenea, ridicată (53 la sută) și aceeași 
proporție de fermieri (51 la sută) utilizează în mod regulat funcții precum Hărți sau navigație prin satelit.  
 
Agricultorilor li  s-a solicitat să indice dacă desfășoară activitățile online enumerate referitoare la ferma lor. În general, 
utilizarea agricolă este mai mică decât utilizarea în scopuri generale, dar multe servicii și aplicații sunt utilizate frecvent 
pentru agricultură. Mai mult de o treime dintre fermieri trimit și primesc e-mailuri (52 la sută), caută informații despre 
bunuri sau servicii (40 la sută), fac banking online (38 la sută), descarcă formulare oficiale (37 la sută), cumpără lucruri 
online (37 la sută) la sută), citiți știrile online (33 la sută) în legătură cu activitățile lor agricole. 

 
Fermierii spun că tehnologia digitală îi poate ajuta cel mai mult în producție (47%), și mai puțin în ceea ce privește 
accesul pe piață (25 la sută) și administrația (21 la sută). Doar o parte dintre respondenți au declarat că TIC  îi poate ajuta 
în viața de familie și cea privată (6 la sută). Cel mai simplu avantaj al TIC pentru fermieri este posibilitatea de a găsi rapid 
informații (77 la sută au indicat această opțiune), în timp ce alte avantaje (economisirea de bani, aplicații agricole, 
menținerea contactului cu oamenii) au fost menționate aproximativ cu aceeași prevalență (între 38-45 la sută). 
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Domenii în care tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) îi pot ajuta cel mai mult pe fermieri 
 

Fermierii au fost întrebați despre utilizarea și/sau interesul lor pentru diferite tehnologii specifice agriculturii digitale. 
Principalele categorii/aplicații prezintă un model similar cu cel din jurul sfertului în care fermierii nu sunt interesați de o 
anumită zonă, iar alți 20-25 la sută folosesc deja un anumit tip de tehnologie în această categorie, aproximativ jumătate 
din fermierii nu folosesc tehnologiile, dar sunt interesați  să le folosească. Aplicațiile mobile sunt cele mai adoptate 
tehnologii dintre cele enumerate, deoarece fermierii se confruntă cu cea mai mică barieră de intrare atunci când încep 
să utilizeze tehnologia. 

 
Utilizarea și interesul pentru aplicațiile și  

serviciile legate de agricultură 
Neinte
resat 

Nu utilizează încă, 
dar interesat 

Îl utilizați 
deja 

Agricultura de precizie (producția vegetală) 24 56 20 

Aplicații mobile 22 46 32 

Gestionarea, planificarea și raportarea în ferma 22 59 19 

Accesul pe piață 18 57 25 

e-Guvernare 28 47 25 

Interesul și utilizarea aplicațiilor și serviciilor agricole (%) 
Una dintre cele mai importante constatări pentru proiectul WiseFarmer este modul în care fermierii mai tineri și mai în 
vârstă folosesc diverse aplicații legate de fermă și sunt interesați de ele. Este un pic surprinzător să observăm că nu există 
nici o diferență substanțială (3-18 la sută în toate grupele de vârstă, dar de obicei sub 10 la sută) în utilizarea reală între 
grupele de vârstă (mai tineri de 45 de ani și mai în vârstă de 45 de ani). Acest lucru înseamnă că segmentul inovator 
(aproximativ 20-25 la sută, cu excepția aplicațiilor mobile, unde numărul este mai mare din cauza barierei mai mici de 
intrare) din ambele grupe de vârstă a adoptat deja un anumit tip de soluție agricolă legată de TIC. Diferența reală dintre 
grupele de vârstă este în nivelul de interes. Fermierii mai tineri sunt mai interesați de diferite tehnologii agricole cu 
aproximativ 20 la sută decât fermierii seniori. Cu toate acestea, în cadrul populației în vârstă, nivelul general de interes 
este încă ridicat: peste 40 la sută dintre fermierii în vârstă sunt deschiși să utilizeze noi tehnologii și aplicații. 
Pentru definirea și examinarea mai aprofundată a competențelor digitale ale fermierilor, a fost utilizată metodologia 
Eurostat. Același set de întrebări specifice a fost adresat fermierilor cu privire la competențele informatice și de internet 
ca și cele utilizate de Eurostat. Conform indicatorului calculat, mai mult de jumătate dintre respondenți (54 la sută) au 
depășit competențele digitale de bază, în timp ce ceilalți "jumătate" dintre fermieri au competențe scăzute (21 la sută) 
sau de bază (19 la sută) și doar șase procente nu aveau capacitatea digitală. În proiectul WiseFarmer, scopul a fost de a 
instrui oameni cu abilități scăzute sau de bază și nu absolut nou-veniți în lumea digitală. Acesta este reflectat în 
eșantionul care reprezintă obiectivele proiectului, răspunsurile au fost colectate atât de la fermieri calificați digital, cât 
și de la fermieri nu atât de profesioniști (care au anumite cunoștințe despre serviciile digitale și sunt digitali alfabetizat 
la un anumit nivel). 

Rezultatele sondajului au verificat un pilon-cheie al proiectului WiseFarmer: fermierii în vârstă au, de obicei, competențe 
digitale mai scăzute. Puținii fermieri fără competențe digitale provin din cele două grupe de vârstă mai înaintate, iar 65% 
dintre fermierii cu competențe scăzute provin din aceste două grupe de vârstă. Dimpotrivă, 73% dintre respondenții cu 
competențe digitale de bază peste cele de bază provin din cele două grupe de vârstă mai tinere (18-30 de ani și 31-45 de 
ani) și doar șase la sută dintre fermierii cu vârsta peste 60 de ani. În ceea ce privește experiența agricolă, diferența este și 
mai mare: fermierii cu peste 10 ani de experiență agricolă sunt suprareprezentați în rândul fermierilor care nu au 
competențe digitale sau cu un nivel scăzut de competențe digitale. Aceasta poate însemna că fermierii cu o experiență 
profesională mai diversă (alte experiențe profesionale în afară de agricultură) au mai multe competențe digitale, 
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deoarece au avut mai multe oportunități de a lucra cu TIC mai devreme. 

 
Nivelul competențelor 
digitale/ Grupa de vârstă 

18-30 
ani 

31-45 
ani 

46-60 
ani 

Peste 60 ani  
Total 

Fără abilități 0% 0% 53% 47% 100% 

Competențe reduse 11% 24% 49% 16% 100% 

Competențe de bază 13% 37% 40% 10% 100% 

Peste competențe de bază 25% 48% 22% 6% 100% 

Competențe digitale pe grupe de vârstă  
 

În plus față de indicatorul general al competențelor, este important să se știe ce fel de activități au fermierii online. Atunci 
când se observă cele patru componente / domenii ale indicatorului (informații, comunicare, rezolvarea problemelor și 
abilități software) se obține	o perspectivă mai profundă asupra activității digitale a fermierilor. Pentru peste 75 la sută 
dintre fermieri, abilitățile de informare și comunicare sunt peste nivelul de bază. Distribuirea constatărilor înseamnă că 
21 la sută dintre fermierii cu un nivel scăzut de calificare sunt, în esență, online, dar numai pentru verificarea e-mailurilor 
lor în mod regulat sau ocazional în căutare de informații pe site-uri web și, în esență, nu fac nimic mai mult ca activitate 
digitală. 

 

Mediul de învățare și posibilitățile de dezvoltare a competențelor 
digitale în țările partenere  
Fermierii au fost întrebați care este cel mai dorit mod de a-și îmbunătăți competențele digitale. 29 la sută au răspuns, 
prin cursuri online, 19  la sută aleg pregătirea tradițională în sală, doar 15 la sută au preferat cărțile și materialele tipărite, 
iar 37 au indicat prin intermediul membrilor familiei și al altor fermieri. 

 
 

Prin cursuri online 
 
 

Instruire tradițională în sală 
 

Învățarea prin citirea unei cărți sau a altor materiale 
tipărite pe teme de specialitate 

 

Învățarea de la egal la egal de la membrii familiei sau 
de la prieteni sau de la alți fermieri 

 
 

Metoda preferată de învățare a fermierilor 
 

Trebuie remarcat faptul că nivelul actual al competențelor digitale afectează foarte mult metoda de învățare aleasă. 
Fermierii fără competențe digitale sau cu competențe digitale scăzute aleg în primul rând învățarea convențională și de 
la egal la egal. Majoritatea respondenților cu competențe digitale de bază au preferat cursurile online, în timp ce pentru 
fermierii cu competențe de bază au sugerat că învățarea de la egal la egal a fost cea mai bună modalitate pentru ca 
aceștia să își îmbunătățească competențele digitale. 
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Cea mai bună modalitate de  a  vă  îmbunătăți  
competențele  digitale  /  Competențele  digitale 

 
Fără abilități 

 
Competențe 

reduse 

Competențe 
de bază 

Peste 
competențe 

de bază 

Prin cursuri online 0% 16% 21% 39% 

Instruire tradițională în clasă 53% 38% 21% 18% 

Învățarea prin citirea unei cărți sau a altor 
materiale tipărite pe teme de specialitate 

7% 16% 21% 14% 

Învățarea de la egal la  egal de la membrii 
familiei sau de la prieteni sau de la alți  fermieri 

40% 29% 37% 29% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Modul preferat de învățare al fermierilor în funcție de nivelul de competențe digitale 
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