
Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely 
kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk 

bárminemű felhasználásáért.

Mindig, amikor úgy döntöttek, hogy 
kicsivel többet dolgoznak – például 
megkapálják a földet ahelyett, hogy 
csak szétszórják a magvakat a 
felszínen –, az emberek azt gon-
dolták: „Igen, keményebben kell 
dolgoznunk. De milyen bőséges lesz 
az aratás!
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Találd meg saját utad egy fenntarthatóbb 
világ felé! Vár a DEGREBE világa! 

A DEGREBE az Erasmus+ által finanszírozott 
projekt, amelynek célja, hogy segítse az 
agrárágazatban dolgozó fiatal diákokat és 
szakembereket a zöld és a transzverzális 
készségeik fejlesztésében.

Célunk, hogy a mezőgazdaságban dolgozó 
szakemberek következő generációja képes 
legyen Európa hagyományos mezőgazda-
sági tudását új szintekre emelni innovatív 
gyakorlatokon keresztül.

Így a jövőbeli mezőgazdasági vállalkozások 
ellenállóbbak lesznek a gazdasági és 
éghajlati változásokkal szemben. Emellett 
remélhetőleg előre fogják látni az innovatív 
gyakorlatok és technológiák bevezetésére 
irányuló trendeket.



„Látvány regény”

A DEGREBE világa 
Maradjunk kapcsolatban, hogy 
minden újdonságot megtudjon a 
fejlesztéssel kapcsolatban, és 
elsőként lépjen DEGREBE világába! 

Közös tevékenységek 

A DEGREBE projekt megvalósítása 2 és fél évig 
(30 hónap) tart. Ez idő alatt innovatív és 
digitális oktatási anyagokat hozunk létre a 
mezőgazdasági területeken oktatók, vala-
mint a Z generációhoz tartozó fiatalok 
számára.  

Az első projekteredmény egy online “látvány 
regény” diákok és fiatal szakemberek 
számára. A tanulók saját döntéseik alapján 
haladhatnak előre a történetben, miközben 
felfedezik a DEGREBE világát, és elmélyítik 
ismereteiket a zöld és a transzverzális 
készségekről. 

A második eredmény egy képzési útmutató 
lesz a tanárok számára. A kézikönyv a 
játékosítás (gamifikáció) módszeréről és 
annak iskolai keretek közt megvalósítható 
formáiról szól majd. 

Fő tevékenységek 

A látványregény 2023 elején lesz 
ingyenesen hozzáférhető min-
denki számára.


