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Hlavnými cielmi projektu boli:
 Zlepšenie kvality systému
európskeho odborného
vzdelávania, prostredníctvom
prispôsobenia a integrácie
inovatívnych výsledkov a
obsahov.
 Prenos výsledkov smerom k
vidieckym skupinám, s
potrebou špecifických
kvalifikácií, súvisiacich s
endogénnymi zdrojmi.
 Výber inovatívnych obsahov
(manuály, didaktické
jednotky, pilotné kurzy atď.,
za účelom dosiahnutia potrieb
súčasného trhu práce),aby sa
naplnili požiadavky prenosu
inovácií.
 Prispôsobenie obsahu k
vzdelávacím osnovám,
kultúre a potrebám, ako aj k
špecifickým potrebám
cieľových skupín.
 Prenos obsahu smerom k
novým sociálnym, kultúrnym
a jazykovým prostrediam.
.

Výsledky projektu:
Počas
trvania
projektu
boli
zrealizované rôzne aktivity, ktoré

prispeli k tvorbe nasledujúcich výsledkov
projektu:
Analýza vzdelávacích potrieb.
Jednou z hlavných aktivít projektu
MYRCAS bolo vypracovanie analýzy
vzdelávacích potrieb v rámci regiónov
jednotlivých partnerov.. Prostredníctvom
tejto analýzy boli jednotlivý partneri
schopní identifikovať hlavné oblasti,
ktorými sa ďalej zaoberali v rámci
projektu. Akonáhle boli vypracované
jednotlivé
národné
analýzy,
bol
vypracovaný sumár v anglickom jazyku,
ktorý
predstavil hlavné
závery
jednotlivých analýz.
Webstránka projektu.
Webstránka
projektu
MYRCAS
(www.myrcas.com) popisuje hlavné ciele
projektu,
aktivity
a výsledky vo
všetkých
jazykových
mutáciách
partnerstva
a v anglickom jazyku. Jej hlavným
zámerom je byť „výkladnou skriňou“
projektu, čiže sprostredkovať základné
a podstatné informácie širokej verejnosti,
ktorá sa týmto spôsobom môže bližšie
oboznámiť s projektov a realizovanými
aktivitami
Databáza ADAM.
Databáza ADAM je určená tým
užívateľom
a príjemcom
projektov
Leonardo da Vinci (LdV), ktorí chcú ďalej
zverejňovať a šíriť informácie o ich
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produktoch a pre ľudí, ktorí majú
záujem
konzultovať
otázky
v oblastiach nových inovatívnych
projektov,
financovaných
programom LdV. Je tu možnosť
konzultácie výsledkov projektov
množstvom rôznych spôsobom, čo
prináša ďalší rozmer v rámci
možností diseminácie.
Informácie o projekte MYRCAS boli
zadané do tejto databázy, čím sa stali
dostupné pre širokú verejnosť.
http://www.adameurope.eu/adam/homepageView.htm
Informačná brožúra.
Počas realizácie projektu partneri
vypracovali informačnú brožúru,
kto
rá
opi
suj
e
jed
not
livé ciele, aktivity a výsledky
projektu,
ako
aj
nadnárodné
partnerstvo. Táto brožúra je dostupná
na webstránke projektu na stiahnutie
vo
všetkých
partnerských
jazykových mutáciách a v angličtine.
Je dostupná takisto aj v databáze
ADAM.
Informačné newsletter-e.
Počas realizácie projektu partneri
vypracovali
šesť
informačných
newsletter-ov, kde bol popísaný
vývoj projektových aktivít počas
jeho rôznych etáp. Tieto newsletter-e
sú dostupné na webstránke projektu
na stiahnutie a takisto aj v databáze
ADAM.
Sú
vypracované
vo

všetkých
partnerských
mutáciách a aj v angličtine.

jazykových

Nadnárodné stretnutia
Počas
realizácie
projektu
MYRCAS
partneri zorganizovali 4
nadnárodné semináre,
na ktorých sa zúčastnili
všetci
partneri.
Semináre sa uskutočnili
v Španielsku,
Rumunsku,
na
Slovensku
a v Taliansku a počas
nich
partneri
prerokovali dôležité
otázky
ohľadne
projektových
aktivít, výsledkov
a ďalšie podstatné
otázky, nevyhnutné
pre
dosiahnutie
cieľov projektu.

Diseminačné
aktivity
a dohody
o spolupráci medzi partnermi projektu
a rôznymi subjektmi na národnej
úrovni.
Počas realizácie projektu MYRCAS
partneri kontaktovali rôzne subjekty,
s cieľom získania súhlasu k spolupráci
a podpore pre rozvoj očakávaných aktivít.
Informácie o spolupracujúcich subjektoch
sú dostupné na webstránke projektu, ako
aj na korešpondujúcej sekcii databázy
ADAM.
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Aktivity jednotlivých partnerov sú
stručne popísané nižšie:
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IRMA SL (Španielsko): Partner
zrealizoval
47
lokálnych
diseminačných aktivít, podpísal 4
dohody o spolupráci a publikoval
informácie o projekte na vlastnej
webstránke.
Takisto
bol
zaregistrovaný v rámci tematickej
skupiny na sociálnej sieti.
ADESPER
(Španielsko):
Zrealizoval
32
lokálnych
diseminačných aktivít, podpísal 6
dohôd o spolupráci a publikoval
informácie o projekte na vlastnej
webstránke a webstránke ďalšieho
projektu, v ktorom je zapojený ako
partner.
ADRAT (Portugalsko): Počas
trvania projektu zrealizoval 6
lokálnych diseminačných aktivít,
podpísal 3 dohody o spolupráci a
publikoval informácie o projekte na
vlastnej webstránke a v 2 tlačených
médiách.
AEGEAS
C.V.T.
(Grécko):
Zrealizoval
5
lokálnych
diseminačných aktivít, podpísal 5
dohôd o spolupráci a publikoval
informácie o projekte na vlastnej
webstránke a v 3 tlačených médiách.
CEDER (Rumunsko): Partner
zrealizoval
7
lokálnych
diseminačných aktivít, podpísal 6
dohôd o spolupráci a publikoval
informácie o projekte na vlastnej
webstránke, ďalšej
partnerskej

webstránke a zverejnil informácie
o projekte prostredníctvom miestnej TV.
AGROINSTITUT NITRA (Slovensko):
Zrealizoval 9 lokálnych diseminačných
aktivít, podpísal 5 dohôd o spolupráci a
publikoval informácie o projekte na
vlastnej webstránke, ďalšej partnerskej
webstránke a zverejnil informácie
o projekte prostredníctvom odborného
tlačeného periodika s poľnohospodárskym
zameraním. Takisto sa zaregistroval na
Facebooku v rámci skupiny projektu
Myrcas.
PROVINCIA
DI
PIACENZA
(Taliansko): Zrealizoval 2 lokálne
diseminačné aktivity, podpísal 1 dohodu
o spolupráci a publikoval informácie o
projekte na vlastnej webstránke.
AèVA (Taliansko): Partner zrealizoval 4
lokálne diseminačné aktivity, podpísal 3
dohody
o spolupráci
a
publikoval
informácie o projekte na vlastnej
webstránke a v 4 tlačených periodikách.
Takisto vytvoril skupinu Myrcas na 2
sociálnych sieťach (Facebook a Linkedin).
Pilotné kurzy.
Za účelom zlepšenia vedomostí ľudí
s profesionálnym záujmom v oblastiach
mykológie,
pestovania
gaštanov
a ekologického poľnohospodárstva, boli
zorganizované pilotné kurzy, založené na
obsahu troch manuálov, vytvorených
v rámci
predchádzajúcich
projektov
(MYCOS, CHESTNUT IN EUROPE-III
MILLENIUM a IRIS). Jednotliví partneri
si zvolenú tému pilotného kurzu vybrali na
základe predchádzajúcej zrealizovanej
analýzy vzdelávacích potrieb. Všetky
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kurzy boli úspešne zrealizované
a účastníci
boli
spokojní
s
ich priebehom aj obsahom.
Stručné informácie o zrealizovaných
pilotných kurzoch sú uvedené nižšie:
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ADESPER

(Španielsko):
Bol
zrealizovaný
kurz na tému
pestovanie
gaštanov,
s
rozsahom 40
hodín.
Uskutočnil sa
v oblasti Bermillo de Sayago, za
účasti 16 ľudí. Preberali sa otázky
ohľadne
ekosystému
gaštanov,
pestovania, starostlivosti a vuyžitia
gaštanov.
Okrem toho boli prejednávané témy
s dôrazom na symbiózu špecifických
druhov húb a gaštanov.
Účastníci zhodnotili priebeh kurzu
veľmi pozitívne.
ADRAT (Portugalsko): ADRAT
počas marca organizoval pilotný
kurz, zameraný na ekologické
poľnohospodárstvo, teoretická časť
prebiehala v meste Vidago.
Účastníci v celkovom počte 10 boli z
regiónu Alto Tâmega. Niektorí boli
farmári, ktorí majú záujem o
diverzifikáci
u
na
ekologické
poľnohospo
dárstvo,
ostatní boli
odborníci z

rôznych oblastí so záujmom o tento druh
poľnohospodárstva
z
viacerých
organizácií::
Zväzy ekologického poľnohospodárstva,
družstvo, zamerané na ekologický chov
hospodárskych zvierat, certifikačné a
kontrolné subjekty z Portugalska a
Španielska.
AEGEAS C.V.T. (Grécko): Kurz
s rozsahom 40 hodín bol implementovaný
v Larisse.
Kurz
bol
určený
nezamestnaným
ľuďom
z okolitých
vidieckych
oblastí.
Kurz
absolvovalo 13
účastníkov,
hlavnou témou boli základné techniky
v ekologickom
poľnohospodárstve
a postupy na spracovanie biopotravín.
Účastníci zhodnotili priebeh kurzu veľmi
pozitívne.
CEDER (Rumunsko): Kurz s rozsahom
90 hodín sa zrealizoval počas januára
a februára 2011 s počtom účastníkov 25,
témou
bolo
ekologické
poľnohospodárstvo.
Lekcie
boli
koncipované po
6 hodín denne.
Tento kurz bol
súčasťou
vzdelávania pre
dosiahnutie
kvalifikácií
v nasledovných
úrovniach:
Úroveň 3: Technik v poľnohospodárstve,
technik v lesníctve.
Úroveň
2:
Farmár
v ekologickom
poľnohospodárstve.
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AGROINSTITUT
NITRA
(Slovensko): Kurz s rozsahom 40
hodín s hlavnou témou základné
postupy
v ekologickom
poľnohospodárstve
a chove
hospodársky
ch zvierat
bol
zrealizovaný
v Nitre,
s účasťou 10
študentov.
Účastníci
boli
poľnohospodári
z vidieckych oblastí, so záujmom
o aktivity, súvisiace s ekologickým
poľnohospodárstvom.
Celkový
rozsah kurzu bol 40 hodín, vrátane
prezenčnej aj dištančnej formy
vzdelávania. Účastníci pozitívne
hodnotili priebeh pilotného tréningu.

MYRCAS a nadnárodného partnerstva
projektu. Je dostupná vo všetkých
jazykových
mutáciách
partnerstva
a v angličtine..
Navyše obsahuje rôzne príklady správnej
praxe, súvisiace s oblasťami, ktorými sa
zaoberá projekt (mykológia, pestovanie
gaštanov
a ekologické
poľnohospodárstvo).
Tieto
príklady
správnej
praxe
boli
úspešne
implementované v rôznych partnerských
krajinách a tvoria príručku správnych
postupov a modeli, ktoré môžu byť
príkladom
pre
ďalšie
subjekty
a jednotlivcov, ktorí vyvíjajú aktivity
v danej oblasti.

AèVA (Italy): Kurz s rozsahom 40
hodín, s témou základné postupy
v ekologickom poľnohospodárstve
a chove hospodárskych zvierat, bol
zrealizovaný
na
5
farmách
v Toskánsku (2 v oblasti Pisa, 3
v oblasti Lucca), s celkovou účasťou
12 osôb. Účastníci boli farmári so
záujmom
o aktivity,
súvisiace
s ekologickým poľnohospodárstvom.
Priebeh kurzu
bol
zhodnotený
pozitívne.

Príručka správnych postupov.
Táto príručka v úvode obsahuje
krátke
predstavenie Programu
celoživotného vzdelávania, projektu
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