vzdělávací cyklus

Středisko ekologické výchovy SEVER Vám nabízí
komplexní vzdělávací cyklus v rámci mezinárodního projektu
Vzdělávání pro trvale udržitelný venkov/ Education for sustainable countryside

ekologické zemědělství
v souvislostech
Pro začínající zemědělce, kteří se zajímají
o ekologické a udržitelné hospodaření
a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

V rámci vzdělávacího cyklu na vás čekají
4 jednodenní semináře k tématu pořádané v SEVER DOTEK Horní Maršov nebo
SEVER Hradec Králové, jednodenní exkurze za příklady dobré praxe v ČR –
oblast Krkonoše a Broumovsko, pětidenní exkurze za příklady dobré praxe na
Slovensku a 2 lekce e-learningu.

To vše zcela zdarma, absolvujete-li
celý vzdělávací cyklus.
Můžete se těšit na spoustu zajímavých
setkání s místními výrobci a producenty, ekologickými zemědělci a se zkušenými aktéry z oblasti šetrného cestovního ruchu.
Lektoři seminářů jsou odborníci na
daná témata. Na exkurzích se můžete
těšit na nejedno zajímavé překvapení.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá
za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

vzdělávací cyklus

Termíny vzdělávacích akcí
2. 3. 12. 4. 13. 6. 19. 10. 2017
* jednodenní exkurze za příklady dobré
praxe s mezinárodní účastí v ČR
dne 7. 9. 2017
* pětidenní exkurze na Slovensko
v termínu 15. - 19. 5. 2017
Doprava na exkurze bude zajištěna autobusem.
Budete mít možnost konzultovat své zkušenosti
s kolegy nejen od nás, ale i ze Slovenska.

Během tohoto kurzu se mimo jiné dozvíte:
•
•
•
•
•
•

co je ekologické zemědělství, biopotraviny, malé farmy, ekoagroturistika
marketing v oblasti ekologického zemědělství a malých farem
různé systémy podpory ekologických zemědělců a malých farem
uvidíte konkrétní příklady dobré praxe v této oblasti
navštívíte zajímavá místa v Krkonoších a na Broumovsku představující
příklady dobré praxe v oblasti ekologického zemědělství
navštívíte zajímavá místa k tématu na Slovensku

Pokud Vás naše nabídka zaujala, vyplňte přihlášku a zašlete jí elektronicky
na email: silvie.vackova@ekologickavychova.cz nejpozději do 13. 2. 2017.
Počet míst je omezen, takže neváhejte a přihlaste se včas. Těšíme se na Vás.

Kontakt:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Silvie Vacková
tel.: 739203209, e-mail: silvie.vackova@ekologickavychova.cz

