
SustainAgri
Newsletter 2: Leden 2022

Vzdělávací moduly projektu
SusatainAgri

Projekt SustainAgri vyvinul novou sadu
praktických výukových modulů a nástrojů,
které mají pomoci stávajícím a začínajícím
„agro podnikatelům“ nastavit a rozvíjet jejich
podnikatelské nápady a plány. Každý modul
obsahuje sadu snímků PowerPoint,
průvodce pro školitele a sadu upravitelných
nástrojů v jednoduchých materiálech a
zdrojích připravených k použití.

John Moore,  představitel britského partnera
projektu, Exponencial Training, řekl: „Kvalita
a množství obsahu v sedmi výukových
modulech je vynikající. Moduly pokrývají
témata od prozkoumání příležitostí pro
začínající agropodnikatele až po to, jak
připravit udržitelný podnikatelský plán a
uvést své podnikání na trh!

.

V tomto newsletteru:

• Výukové moduly

• Posuďte schove schopnosti pro

Agropodnikání

• Nová aplikace: „seriózní hra“

Navštivte SustainAgri

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nemůže
nést odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.
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Posuďte svoje schopnosti pro agropodnikání

Pokud si jako většina podniků, manažerů a podnikatelů nejste jisti, kde začít svou vlastní
vzdělávací cestu, pak je pro vás ideální nástroj pro sebehodnocení SustainAgri. Sestávající z
řady výroků se jednoduše zabodujete v každém z nich, sečtete své skóre a poté naplánujete,
které výukové moduly chcete dokončit.

Hodnocení trvá jen několik minut, ale pomůže vám zaměřit se na znalosti, dovednosti a
nástroje, které potřebujete k růstu a rozvoji vlastního udržitelného zemědělského podniku.

První pohled do nové
aplikace „seriózní hra“

Tato online hra umožní mladým i starším
studentům prozkoumat a dozvědět se o
zakládání a rozvoji udržitelného
zemědělského podniku.

Aplikace zve studenty
zvážit řadu
scénáře a poté
učinit rozhodnutí o
nejlepší možnost. Každý
rozhodnutí ovlivňuje
Zisk, planeta a
Výkon - známý jako
3-Ps.
Cílem je rozvíjet se
svůj vlastní on-line
udržitelný a
ziskový podnik.

Zde ke stažení

Agropodnikání

Nemusíte dělat žádný výzkum, abyste
věděli, že zemědělské trhy po celém světě
zaznamenaly obrovskou změnu.

Místní trhy   už bohužel nejsou tak silné a
důležité jako dříve.

Totéž platí i pro vnitrostátní trhy, protože se
stále více směřují ke globálnímu tržnímu
systému. V poslední době však začínáme
být svědky oživení místních menších
zemědělských výrobců, pěstitelů a
potravinářských farem.

Více zde

Pro více informací navštivte

SustainAgri Website
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