Pozaszkolne miejsce edukacji w rolnictwie to dwujęzyczna
oferta kształcenia przygotowana przez Związek Rolników
Uecker-Randow, skierowana do uczniów wszystkich klas i
poziomów nauczania znajdujących się w polskoniemieckim regionie przygranicznym.
We współpracy z gospodarstwami zrzeszonymi w Związku
posiadamy idealne warunki do przekazania wiedzy
praktycznej powiązanej z programem edukacji. U nas
będziecie mieli możliwosc zobaczenia zwierząt
gospodarskich i roślin uprawnych. Ponadto w trakcie
wizyty w pobliskim gospodarstwie dzieci i młodzież będą
mogły aktywnie uczestniczyć, dotknąć, powąchać.

To takie proste:
Wybierz temat/moduł
Ustal przebieg i termin
Przyjdziesz, doświadczysz, zrozumiesz

Pozaszkolne miejsce edukacji w rolnictwie wspierane
jest przez:
Sekretarza Stanu Meklemburgii Pomorza Przedniego
(Fundusz Pomorza Przedniego)
Bank ds. inwestycji rolniczych (Rentenbank) z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem
Titan Machinery Deutschland GmbH
VR-Bank Uckermark-Randow eG
Sparkasse Uecker-Randow
Członkowie i partnerzy Związku Rolników UeckerRandow e.V.
Niemiecko-Polskie Centrum ds. współpracy w obszarze
rolnictwa
Związek Kobiet Wiejskich
Związek pszczelarski z Pasewalku 1878

Odkryjcie, przeżyjcie i zrozumcie
rolnictwo!
Aktualny program nauczania związany jest z
rolnictwem, odżywianiem, środowiskiem
naturalnym…?
Chcecie połączyć teorię z praktyką?
Zależy Wam na podniesieniu świadomosci w
zakresie środowiska naturalnego, przyrody i
rolnictwa?
Chcecie dowiedzieć się skąd pochodzi żywność?
Szukacie miejsca do nauki w rolnictwie - nauki w
specjalnym miejscu?

Odwiedzcie nas!
Kontakt:
Bauernverband Uecker-Randow e.V.
Lindenstr. 9
17309 Pasewalk
Tel
Fax

0 39 73 / 21 00 72
0 39 73 / 21 01 40

Landfrauenverband Uecker-Randow e.V.

info@bauernverband-uer.de
www.bauernverband-uer.de
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Tutaj znajdziecie moduły pasujące do programu nauczania.
Moduł 1

Moduł 3

Od ziarna do chleba
Rośliny uprawne

Zwierzęta hodowlane

Niezbędne etapy prac aby z ziarna wyprodukować chleb.
Do momentu aż z ziarna zostanie upieczony chleb
koniecznych jest kilka etapów prac.
Podczas tego modułu zapoznacie się również z rodzajami
zbóż oraz innych roślin uprawnych jak także sposobach
ich zastosowania.

Hodowla zwierząt jest jedną z gałęzi rolnictwa, która
umożliwia produkcję pożywienia (mleko, mięso i jajka) jak
także uzyskanie innych produktów (wełna, skóra i futro).
Wiecie np. że na świecie istnieje 450 ras bydła ?

Moduł 5
Edukacja w rolnictwie
14 zielonych zawodów i możliwości kształcenia w
obszarze rolnictwa w Niemczech. Niniejsze zawody
oferują młodym osobom wszechstronne i różnorodne
zajęcia i dobre perspektywy na przyszłość.
Przykładowe możliwości kształcenia:
Rolnik
Hodowca zwierząt gospodarskich
Specjalista ds. rolniczych
Ogrodnik
Hodowca koni
Leśnik

Moduł 6
Energia odnawialna
Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii jest
przyjazna dla środowiska i klimatu.
Dowiesz się więcej o energii wiatrowej i słonecznej oraz
o tym, jak działa biogazownia.

Moduł 2
Skad pochodzi mleko?
Szklanka mleka, swieże masło, twaróg i jogurt jak również
różne rodzaje sera – nie tylko na śniadanie. Zbilansowana
dieta i prawidłowe odżywianie jest podstawą zdrowia i
dobrego samopoczucia co jest możliwe m.in. dzięki
spożyciu mleka i produktów mlecznych. Wiecie jaką pasze
otrzymują krowy i jak wygląda droga od hali udojowej do
gotowego produktu mlecznego?

Moduł 4
Co bzyczy ?
Pszczoły nie tylko dostarczają miód i wosk, ale także
odgrywają ważną rolę w rolnictwie - zapylają prawie 80
procent upraw.
Dowiedzcie się więcej o pszczołach i ich hodowli!

Moduł 7
Nasza geba
Gleba jest podstawą rolnictwa.
Istnieje wiele rodzajów gleb o różnych cechach
charakterystycznych oraz możliwości uprawy na nich.
Główne typy gleb występujące w Meklemburgii
Pomorzu Przednim to gleby bielicowe, gleby glejowe,
gleby brunatne i gleby bagienne.
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