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PROJEKTTERMÉKEK

tanfolyamok	

innovatív tanterv

kézikönyv

interaktív	e-learning	platform	

A tanterv és a tananyag tartalmazni fogja a spe-
ciális regionális és nemzeti elvárásokat, felöleli a 
szakterület összes fontos kérdését: az ésszerű ta-
karmányozást, az állategészségügyi kérdéseket, 
a gyepgazdálkodás fontosságát, a legelők minő-
ségi fejlesztését és védelmét, az egészséges álla-
titermék-előállítást, a tej- és hústermelés minő-
ségi előírásait, a tudományos módszerek ismere-
tét a betegségmegelőző egészséges táplálkozás 
vonatkozásában, a megújuló energiaforrások 
hasznosítását, a fenntartható, egészségre ártal-
matlan ivóvízforrások megőrzését, a hagyomá-
nyos és újabb takarmánynövények hasznosítását 
és a vidéki területek speciális igényeinek figye-
lembevételét.
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SZAKKÉPZÉSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásá-
nak, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásá-
nak támogatása intézményi, helyi, regionális, nem-
zeti vagy európai szinten a szakképzés területén 
(tágabb értelemben pl. a munka világát érintő 
képzések terén is).
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PROJEKTCÉLOK: 
egy innovatív, a kor követelményeinek teljes 
mértékben megfelelő, naprakész oktatási 
anyag előállítása az állati takarmányozás és a 
táplálkozásmenedzsment területén: 

Az állatok ésszerű és szükséglet szerinti takarmá-
nyozása meghatározó tényező az állattenyésztési 
ágazat jövedelmezőségében. Ennek ellenére sok 
állattenyésztő még mindig nem rendelkezik azok-
kal a szükséges ismeretekkel az innováció, a takar-
mányozás diverzifikálása és a helyi szolgáltatások 
szükségszerű fejlesztése területén, ami csökkenti 
az ilyen gazdaságok életképességét.

Ha az állattenyésztést, -tartást folytató gazdák is-
meretei, készségei, kompetenciái nem elegendő-
ek, a kor színvonalának nem megfelelőek, akkor vi-
selniük kell a gazdaságtalan állatitermék-előállítási 
költségeket. Mindezek miatt nagy szükség van az 
érintett szakemberek részére az ésszerű takarmá-
nyozás területén olyan innovatív és közérthető 
tananyagra, amely a kor követelményeinek meg-
felelő.

CÉLCSOPORTOK: 
állattenyésztők és takarmányozással foglal-
kozó szakemberek: szaktanácsadók, állat-
orvosok, takarmányt előállító cégek mun-
katársai stb.;	
a közép- és felsőfokú mezőgazdasági szak-
képzésben résztvevő tanárok, oktatók, diá-
kok, egyetemi hallgatók.
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a) e-learning platform, b) kézikönyv: Ésszerű
takarmányozás a vidéki területeken (Rational 
Livestock Nutrition in Rural Areas).




