
Gazdálkodók
generációinak
összekapcsolása 
a digitális korban

A projekt közvetlen célja, hogy össze-
kapcsolja a fiatalabb és az idősebb 
gazdálkodói generációkat egy olyan 
program keretében, ami a tudáscse-
re és a magas színvonalú tanulási le-
hetőségekhez való hozzáférés mellett 
támogatást és folyamatos együtt-
működést nyújt a kompetenciafej-
lesztés érdekében, egyrészt a digitális 
eszközök használatával, másrészt 
pedig a helyi ismeretekre alapozott, 
hosszú távon nélkülözhetetlen gazdál-
kodási gyakorlatok bemutatásával.
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A projekt a gazdálkodók összekapcsolása 
céljából egy innovatív, többszintű tanulá-
si módszertant fejleszt, melynek alapja az 
egymástól tanulás (peer-to-peer). 

Ennek kiemelt szerepe van, mivel a gazdál-
kodók legfontosabb és legmegbízhatóbb 
információforrása a többi gazdálkodó -      
a tudás közös létrehozása lehetőséget ad 
a különböző generációk gazdái számára, 
hogy párokban tanuljanak. 

A saját gazdaságukra, térségükre jellem-
ző, problémamegoldás-orientált gyakorla-
tok megoldása során egymást mentorálva 
küzdhetik le az akadályokat, fejleszthetik 
készségeiket, így a digitális eszközök hasz-
nálata sikeresen átvihető a helyi környezet-
be, mivel összekapcsolódnak és illeszked-
nek a helyi gazdálkodói ismereteihez és 
igényeihez.

A projekt célja Tervezett eredmények

Regionális igényfelmérés és 
tudásértékelés a résztvevő 
országokban

IGÉNYFELMÉRÉS

Tananyagok, képzést támogató 
funkciók, bevált gyakorlatok, 
kommunikációs folyamatok 
támogatása

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PLATFORM

Módszertan és tananyagok 
kidolgozása a tanulási programhoz, 

„matchmaking” technika kialakítása a 
mentorpárok kiválasztásához

MÓDSZERTAN, TANANYAGOK

A kifejlesztett kísérleti tanulási 
program tesztelése a projekt 

célországaiban Szerbiában és 
Magyarországon

TANULÁSI PROGRAM TESZTELÉSE

A projekt eredményeinek széles 
körű megosztása több csatornán 
keresztül, a „Wise-Farmer
Inventárium” című digitális 
kézikönyv kiadása

WISE-FARMER INVENTÁRIUM
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Mreza Savjetodavnih Sluzbi 
Jugoistocne Europe - SEASN

Institute For Science Application 
in Agriculture - IPN

Széchenyi István Egyetem - SZE

Agricultural University of 
Athens -AUA

WeAreNet - WAN
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