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STRATEŠKA IZHODIŠČA PROJEKTA…. 

The Digital Education Action Plan (2021-2027) – Prenovljena politična pobuda
EU za podporo trajnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja v
digitalni dobi.

Common Agricultural Policy (CAP) - Partnerstvo med kmetijstvom in družbo –
Evropa in njeni kmetovalci

European Green Deal (2019) – Podpira preoblikovanje EU v sodobno,
konkurenčno gospodarstvo temelječe na učinkoviti uporabi resursov.

From Farm to Fork Strategy (2020) – Pospešuje prehod na trajnostne
prehranske sisteme (vključujoč, pravičen, zdrav, okolju prijazen) – predstavlja
srčiko European Green Deal –a

European Framework for the Digital Competence of Educators (2017) –
Osnovni okvir - lahko se neposredno prilagodi regionalnim in nacionalnim
programom usposabljanja na vseh ravneh izobraževanja.



 promocija inteligentnega, odpornega in raznolikega kmetijskega sektorja, ki
zagotavlja zanesljivo preskrbo s hrano;

 krepitev varovanja okolja in zaščite pred podnebnimi spremembami;

 krepitev sodelovanja „social fabric“

 promocija in izmenjava znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in
ruralnih območjih / na podeželju

KLJUČNI IZZIVI



KRITIČNA PODROČJA

 pomanjkanje sredstev za nakup in učinkovito uporabo “pametnih naprav /
strojev”

 pomanjkanje ozaveščenosti / znanja med kmetovalci o digitalizaciji –
posledično se to kaže v nizki konkurenčnosti takšnih kmetijskih subjektov

POTREBNA ZNANJA

 osnovne spretnosti - uporaba digitalnih orodij in e-učnih platform

 napredne spretnosti – natančnost / preciznost v digitalnem kmetijstvu

 dodatne spretnosti - upravljanje osnovnih elektronskih naprav (kmetijski stroji,
učinkovita uporaba avtonomnih kmetijskih strojev), sofisticirane strojne in
programske opreme za celostno optimizacijo kmetijskih proizvodnih procesov

KRITIČNA PODROČJA & POTREBE ….



Projekt “Digitalni kmetovalec” je bil zasnovan z namenom odgovoriti

na izzive, omejitve in potrebe 

kmetijskega in živilskega-sektorja, 

ki se z uvajanjem sodobnih, digitalnih tehnologij, 

vse težje spopadata s hitrimi spremembami. 

Namen,

z evropskimi sredstvi podprtega in na mednarodnem sodelovanju več deležnikov 
temelječega projekta je

(1) izdelati učna gradiva in inovativne metode učenja na delovnem mestu v 
kmetijstvu za izobraževalce in učitelje; 

(2) vzpostaviti platforme za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks ter 

(3) izoblikovati splošno kvalifikacijo evropskih Sistemov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu. 

REŠITEV …..



Pedagogi & inštruktorji na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

Izobraževalne institucije, 

Izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

predstavniki oblasti in tudi

podjetja in različni izvajalci v kmetijskem sektorju ➔ ki se soočajo 

z izzivi kmetijstva 4.0

Omenjene ciljne skupine, bodo imele dvojno vlogo: 

(1) bodo uporabniki rezultatov projekta, 

(2) bodo diseminatorji/uporabniki outputov projekta ustvarjenih in 

optimiziranih v skladu z EQAVET - evropskim referenčnim okvirom za 

zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

CILJNE SKUPINE …



 na evropski ravni standardizirati in izboljšati digitalne spretnosti pedagogov in
inštruktorjev, za uporabo le-teh v pedagoških procesih na področju kmetijstva

 povečati uporabo (najnovejših) inovacij in novih tehnologij v kmetijskem
sektorju v okviru t.i. izobraževalnih poti na področju PIU

 s pomočjo programa ERASMUS+, vzporedno z inovativnostjo zagotoviti
kontinuirano učenje na delovnem mestu v mednarodnem okolju

 spodbujati uvajanje inovativnih, digitalnih praks v podjetjih in organizacijah
(pozitiven učinek: okoljska trajnost) v kmetijstvu z upoštevanjem lokalnih
značilnosti

 izboljšati veščine sodelujočih organizacij na področju digitalizacije v kmetijstvu
in izboljšati poučevanje s pomočjo trans-nacionalnega sodelovanja

CILJI PROJEKTA…. 



Za uresničitev zastavljenih ciljev projekta, bo 7 projektnih partnerjev (Italija,
Španija, Grčija, Turčija, Estonija, Romunija, Slovenija) izvedlo več aktivnosti:

 Lokalne predstavitve – identificirati in zbrati najboljše primere praks
povezane z uporabo digitalnih orodji pri poučevanju ter inovacijami v
kmetijskem sektorju.,

 Mednarodna delavnica – razprava o izhodiščih za pripravo 2 priročnikov
(Digitalni inštruktor poklicnega izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu;
Digitalno pripravništvo v kmetijstvu).

 Mednarodno usposabljanje – za pedagoge poklicnega izobraževanja in
usposabljanja

 Digitalna pripravništva – pripravništva v tujini v digitalni obliki, kot ena izmed
inovativnih projektnih akcij. s pomočjo programa ERASMUS zagotoviti
kontinuirano učenje na delovnem mestu v mednarodnem okolju

 2 Multiplikativna dogodka

PROJEKTNE AKTIVNOSTI



 Priročnik - Digitalni inštruktor poklicnega izobraževanja in usposabljanja v
kmetijstvu: Organsko besedilo namenjeno pedagogom in učiteljem za krepitev
kompetenc v metodologijah učenja na daljavo ter uporabo digitalnih orodij in
aplikacij pri poučevanju

 Priročnik - Digitalno pripravništvo v kmetijstvu: Namenjen bo posodobitvi
kompetenc inštruktorjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na
področju kmetijstva ter organiziranju novih izkušenj učenja na delovnem
mestu temelječih na uporabi digitalnih orodij. Razdeljen bo na 6 makro
področij povezanih z novimi trendi in tehnologijami kmetijstva 4.0:
 Sistemi za podporo odločanju (DSS);

 Tehnologije veriženja blokov;

 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT);

 bližnja infrardeča refleksijska spektroskopija (NIRS) in droni;

 Vrtni roboti in

 programska oprema za e-trgovino, marketinške in oglaševalske platforme.

Omenjeni priročnik bo orodje uporabno za celotno pedagoško skupnost, od
oblikovalcev politik do študentov.

PRIČAKOVANI INTELEKTUALNI OUTPUTI (1)



 MOOC - Množični odprti spletni tečaji: Digitalni inštruktor poklicnega

izobraževanja in usposabljanja v kmetijstvu –. Na voljo bodo na projektni

platformi in bodo razviti na osnovi (zgoraj omenjenih) 2 priročnikov.. Zelo

koristen vir za pedagoge, študente in kmetovalce, ki so zainteresirani za

učenje na temo inovacij v kmetijstvu in digitalnem sektorju. Sistem bo

brezplačen in odprt za vse, ki bodo želeli izboljšati in okrepiti svoje

kompetence ter znanje.

 Platforma: Mreža digitalnih kmetovalcev – Mreža ključnih deležnikov,

učiteljev in inštruktorjev bo omogočila izmenjavo primerov dobrih praks in

inovativnih metodologij (področja: učenje na daljavo, digitalne inovacije v

kmetijstvu). Pozitiven vpliv na diseminacijo in mreženje, kar je lahko

odlično izhodišče za generiranje novih projektov in nadaljnji razvoj.

PRIČAKOVANI INTELEKTUALNI OUTPUTI (2)



 razvit nov nabor veščin za kmetovalce (uporaba na različnih področjih)

 nadgrajene veščine pedagogov in inštruktorjev v PIU na področju kmetijstva
(digitalizacija v kmetijstvu)

 izdelana učna gradiva in inovativne metodologije za učenje na delovnem
mestu

 vzpostavljene platforme za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks

 okrepljeno mednarodno sodelovanje več interesnih skupin med
izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, univerzami, industrijskim
svetovanjem in teritorialnimi promocijskimi podjetji

PRIČAKOVANI PROJEKTNI REZULTATI



… lahko obiščete spletno stran projekta:

www.digital-farmer.net

…nam lahko sledite na: 

Facebook: https://www.facebook.com/ProjectDigitalFarmer

Twitter: @DigitalFarmer8

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/digital-farmer-84082b236/

ali pišete na :

agency@territorial-marketing.eu

ZA VEČ INFORMACIJ … 

http://www.digital-farmer.net/
https://www.facebook.com/ProjectDigitalFarmer
https://www.linkedin.com/in/digital-farmer-84082b236/
mailto:agency@territorial-marketing.eu


VPRAŠANJA? !



HVALA ZA POZORNOST! !


