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Europos Komisijos parama šio leidinio leidybai nereiškia, kad pritariama jo
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Ūkininko įrankių rinkinys
klimato kaitos švelninimui

Kas yra "FarmBox"?

Kokių rezultatų tikimasi?

"FarmBox" - tai "Erasmus+" projektas, kuriuo siekiama ugdyti studentų ir ūkininkų gebėjimus, didinti informuotumą apie klimato kaitos
iššūkius, suteikti nemokamą prieigą prie praktinių žinių, kad būtų
galima investuoti į žemės ūkio praktiką ir ją atnaujinti.

Projekto tikslas - plėtoti:

Kodėl "FarmBox"?
Žemės ūkyje nuolat dirba apie 22,2 mln. žmonių, tačiau į žemės ūkio
sektorių reikia pritraukti naują ūkininkų kartą, turinčią reikiamų
įgūdžių gyventi ir dirbti sudėtingomis sąlygomis. Jie turės efektyviau
gaminti produkciją saugodami aplinką, prisidėti prie kovos su klimato kaita, tenkinti visuomenės poreikius, susijusius su sveika ir subalansuota mityba, ir neatsilikti nuo vis spartesnės mokslo ir technologijų pažangos.
Todėl labai svarbu, kad būsimieji ūkininkai gautų tinkamą žemės
ūkio srities išsilavinimą ir mokymą ir įgytų įvairių įgūdžių, reikalingų
prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

MOOC apie klimato kaitos požiūriu pažangią žemdirbystę, siekiant
suteikti svarbiausią informaciją apie CSA ir pristatyti besimokantiesiems naudingą praktiką, kaip pagerinti žemės valdymą atsižvelgiant
į biologinės įvairovės principus ir prisitaikymo prie klimato kaitos
poreikius.
Internetinį simuliatorių, kuris leis besimokantiesiems, smulkiesiems
ūkininkams ir ūkių savininkams virtualioje aplinkoje imituoti, kokią
naudą tam tikroje vietovėje duos MOOC pristatytų ĮSA priemonių
įgyvendinimas.

Kam bus naudinga "FarmBox"?
MOOC ir simuliatorius daugiausia skirti būsimiems ūkininkams,
studentams, ūkininkams ekspertams, ūkininkų asociacijoms ir organizacijoms, norinčioms įgyti su BSA susijusių įgūdžių arba patobulinti
savo ūkininkavimo kompetencijas ir išbandyti jas virtualioje aplinkoje.

