Job rotation na bázi e-learningu
podporující celoživotní uèení
v zemìdìlském sektoru

Odborné vzdìlávací kurzy

E-learningové kurzy vytvoøené v rámci projektu, jsou
pøizpùsobeny zemìdìlskému sektoru a jsou upravené tak,
aby co nejvíce odpovídaly specifikùm modelu Job rotation.
Obì skupiny úèastníkù, nezamìstnaní i zástupci
zamìstnavatelù budou navíc absolvovat kurzy upravené
dle specifických podmínek zemí ve kterých budou
realizovány (Dánsko, Španìlsko, Èeská republika).
U nezamìstnaných pùjde o vzdìlávací kurz “Produkce a
standardizace zemìdìlských produktù” a u
zamìstnavatelù o vzdìlávací kurz “Management
zemìdìlských podnikù”.
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Program celoživotního vzdìlávání

Tento projekt je realizován za finanèní podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdìlení) odpovídá výluènì autor.
Publikace (sdìlení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Job Rotation model
System Agrotate je webová aplikace využívájící model job
rotation.
Základními nástroji systému jsou 1. párování, které propojuje
kvalifikaèní profily nezamìstných s potøebami zemìdìlcù a 2.
e-learningová platforma pro realizaci samotného vzdìlávání.

Hlavní cíle projektu

Agrotate: “Job rotation na bázi
e-learningu podporující celoživotní uèení
v zemìdìlském sektoru”
Nezamìstnanost je závažným problémem v mnoha
èlenských státech Evropské unie. Jedním z pilíøù boje s
nezamìstnaností v rámci Evropské unie je dùraz kladený
na rozvoj vzdìlané a kvalifikované pracovní síly. Jedním z
principù rozvoje vzdìlanosti obyvatelstva èlenských státù
EU je podpora celoživotního uèení.

Systém funguje tak, že zamìstnavatel zadá svùj profil a
nabídky úèasti práce v rámci systému Job rotation. Podobnì
nezamìstnaný zadá preferované zamìøení zamìstnavatele,
pracovní harmonogram, souèasnou kvalifikaci a své
zkušenosti. Na základì tìchto informací systém navrhne
spojení nejvíce si odpovídajících profilù nezamìstnaných a
podnikù.

To má mimoøádný význam v oblasti zemìdìlství.
Zemìdìlci mají, bez ohledu na to, z jaké zemì pocházejí,
podobné vzdìlávací potøeby. Spolu s tím je ale
charakterizuje omezená èasová kapacita pro úèast v
tradièních vzdìlávacích kurzech. Na druhé stranì
nezamìstnaní po celé Evropì hledají takové možnosti
rozšíøení, zvýšení nebo prohloubení své kvalifikace, které
jim umožní získat uspokojující zamìstnání.

Job Rotation for Unemployed

Podpora implementace modelu job rotation na bázi

webové aplikace do prostøedí zemìdìlství
snižování dlouhodobé nezamìstnanosti
prostøednictvím realizace vzdìlávacích kurzù

Snížení nesouladu mezi poptávanými a nabízenými
kvalifikacemi v zemìdìlství

Podpora

Job rotation je tréninkový model, ve kterém jsou
nezamìstnaní vzdìláváni s cílem krátkodobé náhrady
kmenových zamìstnancù, po dobu, kdy tito absolvují své
vzdìlávací aktivity.

