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Με την υποστήριξη του Προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο το συντάκτη της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτή.
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Εκπαιδευτική συνιστώσα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αξιολόγηση

Κριτήρια Αξιολόγησης
Μεικτή Μάθηση

Περιγραφή
Ευρωπαϊκό
Σύστημα
Μεταφοράς
Ακαδημαϊκών
Μονάδων, είναι το σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση που χρησιμοποιείται στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, με τη
συμμετοχή όλων των χωρών που ασχολούνται με τη
διαδικασία της Μπολόνια. Το ΕΣΜΑΜ (ECTS) είναι ένα
μαθητo-κεντρικό σύστημα για τη συσσώρευση και
μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζόμενο στη
διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τις
διαδικασίες μάθησης.
Φόρτος Εργασίας δηλώνει το χρόνο που οι μαθητές
χρειάζονται κανονικά για να ολοκληρώσουν όλες τις
μαθησιακές
δραστηριότητες
(όπως
διαλέξεις,
σεμινάρια, προγράμματα, πρακτική εργασία, προσωπική
μελέτη και εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη
των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Αυτόνομη και λογικά δομημένη εμπειρία μάθησης (όπως:
μάθημα, ενότητα, σεμινάρια, πρακτική άσκηση).
Δηλώνουν τι αναμένεται να γνωρίζει, κατανοεί και είναι
σε θέση να κάνει, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της
διαδικασίας μάθησης.
Το συνολικό φάσμα των μεθόδων (γραπτές, προφορικές
και πρακτικές εξετάσεις/ εξετάσεις, τα έργα και τα
χαρτοφυλάκια) που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση επίτευξης των μαθητών των αναμενόμενων
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Κριτήρια για το τι ο μαθητής αναμένεται να κάνει,
προκειμένου να αποδείξει ότι ένα μαθησιακό
αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί.
Προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές την
ευκαιρία "να είναι και μαζί και χώρια» (Garrison και
Kanuka, 2004) και χρησιμοποιεί πρόσωπο με πρόσωπο
διαλέξεις
και
οδηγίες
μέσω
υπολογιστή
εκμεταλλευόμενοι τις αναδυόμενες εκπαιδευτικές
τεχνολογίες.
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1. Περίληψη
Τα αποτελέσματα από το Πακέτο Εργασίας 1 (D1.2 Ανάγκες Κατάρτισης στη Βιολογική
Γεωργία, D1.3 Βιβλιογραφική Ανασκόπιση των Αρμοδιοτήτων στη ΒΓ), Πακέτο Εργασίας 2
(D2.1 Αρμοδιότητες του CerOrganic) και Πακέτο Εργασίας 5 (D5.1 Απαιτήσεις ΕΠΑΔΠ
(EQARF), D5.2 Σχέδιο για τη Διασφάλιση Ποιότητας του CerOrganic) έχουν ήδη συνεισφέρει
στην ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών του CerOrganic για την Κατάρτιση των
Εκπαιδευτών των αγροτών της Βιολογικής Γεωργίας.
Ένας τύπος εκπαίδευσης Μεικτής Μάθησης έχει προταθεί, για να ικανοποιήσει πρωταρχικά
τις ανάγκες στους παρακάτω εκπαιδευτικούς τομείς:
α) Σχεδιασμός ενός ειδικού περιβάλλοντος μάθησης ώστε να ικανοποιήθούν οι
διαφορετικές απαιτήσεις των εμπλεκόμενων εκπαιδευόμενων,
β) επικοινωνία και μεταφορά γνώσης μέσω εφαρμοζόμενων θεωριών,
γ) τεχνικά θέματα σχετικά με το ενδιαφέρον για τη ΒΓ, προσδιορισμός προβλήματος και
μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων
δ) δεξιότητες σχεδιασμού μεικτής/ηλεκτρονικής μάθησης
ε) απόκτηση εξοικείωσης με την διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση.
Για κάθε ένα από αυτά τα πεδία, τα εκπαιδευτικά στοιχεία (ενότητες) έχουν δομηθεί ώστε
να αποτελούνται από πολλές μονάδες. Συγκεκριμένα, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες
ενότητες:
C531. Σχεδιασμός μεικτής & ηλεκτρονικής μάθησης,
C532. Τεχνολιγίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου της ΒΓ,
C533. Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις διαβούλευσης,
C534. Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων
C535. Διασφάλιση Ποιότητας στη μάθηση
Όλες οι ενότητες συμπληρώνουν και συνεργιστικά βελτιώνουν τη δόμηση του προφίλ του
συμβούλου στη Βιολογική Γεωργία. Αξιολόγηση των αποκτηθέντων ικανοτήτων θα γίνει
από τις τεσσερις πρώτες ενότητες.
Η εκπαίδευση CerOrganic αποτελείται από τρεις περιόδους (φάσεις):
Α. Μια περίοδος 2 εβδομάδων (προπαρασκευαστική). Μια προπαρασκευαστική δράση με
τους καθηγητές, βοηθάει τους συμμετέχοντες να φτάσουν σε ένα επίπεδο βασικής γνώσης
σε πολλαπλά θέματα ΒΓ, παιδαγωγικών και ΤΠΕ,
Β. Μια περίοδος 1 εβδομάδας πρόσωπο με πρόσωπο μάθησης. Το συγκεκριμένο αφορά
την κατάρτιση σε χρόνο και τοποθεσία,
Γ. Μια περίοδος 2 εβδομάδων (εργασία & αξιολόγηση). Οι ικανότητες αποδεικνύονται
από τις εργασίες που αφορούν πραγματική διαβούλευση με αγρότες πάνω σε υπαρκτά
προβλήματα της βιολογικής γεωργίας.
Οι εκπαιδευόμενοι του CerOrganic θα συμμετέχουν στις παρακάτω μεθόδους μάθησης:
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- διαλέξεις και παρουσιάσεις,
- συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις με αγρότες
- επιτόπου εκπαίδευση πληροφορικής,
- πρακτικές επιδείξεις και εκδρομές,
- σενάρια μάθησης βέλτιστων πρακτικών και μελέτη περίπτωσης
- προσωπική μελέτη και εργασία
Στις εργασίες, μέσω ομαδικών παρουσιάσεων και των αποτελεσμάτων των εργασιών τους,
οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να αποδείξουν ότι έχουν επιτύχει τα αναμενόμενα
μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίοδος των 5 εβδομάδων εκπαίδευσης θα έχει σαν
αποτέλεσμα φόρτο εργασίας 4 ΕΣΜΑΜ (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών
Μονάδων)(ECTS), που ισοδυναμεί με περίπου 100 ώρες μελέτης.
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2. Εισαγωγή
2.1 Σκοπός
Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να δημιουργήσει το πληροφοριακό πλαίσιο για το
Πρόγραμμα Σπουδών της Κατάρτισης Εκπαιδευτών του CerOrganic, να επιβεβαιώσει ότι
πληρούνται οι μαθησιακοί στόχοι και οι ικανότητες και ότι έχουν ληφθεί υπόψιν οι
απαιτήσεις της διασφάλισης ποιότητας του CerOrganic.
2.2 Ακροατήριο
Το έγγραφο απευθύνεται σε όλους τους συνεργάτες της κοινοπραξίας του CerOrganic, σε
όλους τους φορείς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτές των
αγροτών, και σε πιθανούς συμμετέχοντες στην εκπαίδευση του CerOrganic, καθηγητές και
εκπαιδευόμενους.
2.3 Εισαγωγή
Ένας εκπαιδευτής/σύμβουλος βιοκαλλιεργητών είναι κάτι περισσότερο από ένας μεταδότης
καλών τεχνικών πρακτικών. Αυτή(ός) συμμετέχει σε διαδικασίες που εμπεριέχουν ένα
φάσμα δραστηριοτήτων επικοινωνίας και μάθησης. Οι αποσκοπούμενοι μαθησιακοί στόχοι
και ικανότητες του CerOrganic δεν αποσκοπούν μόνο στην κάλυψη αγροτικών θεμάτων και
τη διαχείριση πόρων. Είναι περισσότερο σχετικά με την ανάπτυξη των απαιτούμενων
δεξιοτήτων για την εφαρμογή κατάλληλων μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης και
μεθοδολογιών σε μια προσέγγιση/πλατφόρμα μάθησης όπου η επικοινωνία και
παιδαγωγική είναι ύψιστης σημασίας.
Ο εκπαιδευτής/σύμβουλος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει ένα ενδιαφέρον και
ελκυστικό μείγμα από διαφορετικές μεθοδολογίες και στρατηγικές ηλεκτρονικής μάθησης,
να έχει πλούσιο κατάλογο μεθόδων για το πλαίσιο και το σχεδιασμό μάθησης και την
ικανότητα να χρησιμοποιεί τεχνολογίες ΤΠΕ για την ανάλυση προβλημάτων της ΒΓ, τη
διαβούλευση και τη λήψη αποφάσεων.
Όσον αφορά τις ικανότητες επικοινωνίας και παιδαγωγικής καθώς και τις δεξιότητες
εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής/σύμβουλος θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί
αποτελεσματικά, να προσανατολίζει την στοχευόμενη ομάδα και να δημιουργεί σενάρια
συζήτησης με τους βιοκαλλιεργητές. Αυτή/αυτός θα προωθεί την μεταξύ επιστημόνων και
αγροτών από κοινού μάθηση και διαβούλευση, και θα μπορεί να σχεδιάζει μαζί με τους
αγρότες συγκεκριμένες στρατηγικές, από το να τους υπαγορεύει πρότυπες λύσεις. Θα
μπορεί να διευκρινίζει έννοιες όταν θα ενεργεί ως ενδιάμεσος, θα έχει την ικανότητα να
εφαρμόζει νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων, να
δημιουργεί και να υποστηρίζει δίκτυα, και να διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα καθώς και
τη σύγκρουση και τη μη προβλεψιμότητα.
Για τεχνικά αγροτικά θέματα, το βασικό ζήτημα έχει αποδειχθεί ότι είναι η ικανότητά τους
να αξιολογούν κριτικά τα συστήματα βιολογικής παραγωγής συνολικά, να μετατρέπουν την
εμπειρία των γεωργών σε γνώση, να μοιραζονται αυτή τη γνώση, να εντοπίζουν τα
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προβλήματα και τέλος να διαβουλεύονται
αλληλεπιδρώντα συστήματα.

σε πολυπαραγοντικά και δυναμικά
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3 Πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών της Κατάρτισης
Εκπαιδευτών του CerOrganic
3.1 Διάρθρωση του Προγράμματος Εκπαίδευσης

Μέλη της Κοινοπραξίας του CerOrganic
CerOrganic-Κατάρτιση Εκπαιδευτών-SS01

CerOrganic: Πιστοποιημένης Ποιότητας
Κατάρτιση Εκπαιδευτών της Βιολογικής Γεωργίας
Εισαγωγή Μαθήματος
Τρόπος Σπουδών: Μεικτή μάθηση (διαδικτυακή προπαρασκευαστική μελέτη, ένα
συναρπαστικό πρόσωπο με πρόσωπο σεμινάριο μάθησης – διαδικτυακή παρακολούθηση
σπουδών).
Αριθμός διδακτικών μονάδων μαθήματος: 4 ECTS (Συνολικός φόρτος εργασίας 100 ωρών).
Διάρκεια: 5 εβδομάδες
Πρόγραμμα
- Φάση 1 (08-21 Μαΐου 2011, εξ αποστάσεως μάθηση - προσωρινό)
Μια περίοδος 2 εβδομάδων (προετοιμασία), συμπεριλαμβανομένου οδηγιών για
πρόσβαση σε περιεχόμενο ψηφιακής μορφής και προετοιμασία για τις πρόσωπο με
πρόσωπο διαλέξεις (φάση 2). Η φάση αυτή επιτρέπει μια προπαρασκευαστική δράση με
τους εκπαιδευτές. Αυτή η ευέλικτη περίοδος από πλευράς φόρτου εργασίας θα βοηθήσει
τους συμμετέχοντες να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο βασικών πολλαπλών γνώσεων
σε θέματα ΒΓ, παιδαγωγικής και ΤΠΕ.
- Φάση 2 (22-29 Μαΐου 2011, πρόσωπο με πρόσωπο μάθηση - προσωρινό)
Μια περίοδος 1 εβδομάδας, περιορισμένη σε τόπο και χρόνο. Αποτελείται από ένα
καθορισμένο χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων αξιολόγησης.
Διάρκεια: 7 ημέρες, Παραδειγματική τοποθεσία: ΜΑΙΧ (αμφιθέατρα & αίθουσες
υπολογιστών) και βιολογικές εκμεταλλεύσεις της Κρήτης (Ελλάδα).
- Φάση 3 (Παραδειγματική περίοδος: 30 Μαΐου – 13 Ιουνίου 2011, εργασίες & αξιολόγηση προσωρινό)
Μια περίοδος 2 εβδομάδων ακολουθεί τη Φάση 2. Ο μαθητής θα επισκεφθεί περιοχές με
βιολογικές καλλιέργειες, θα εντοπίσει προβλήματα, θα συζητήσει και διαβουλευτεί με τους
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βιοκαλλιεργητές, και θα τους προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που εντοπίστηκαν. Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από τους ειδικούς στη
ΒΓ του CerOrganic.

Τοποθεσία
Ψηφιακή αίθουσα: Ιστοσελίδα του CerOrganic, Πλατφόρμα Μάθησης
Τάξη επαφής (παραδειγματική): Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ),
Ελλάδα
Πρακτική επίδειξη και εκδρομές (παραδειγματική): βιολογικές εκμεταλλεύσεις και
εγκαταστάσεις μεταποίησης (Κρήτη)

Στοχευμένες Ομάδες
o
o
o
o
o
o
o

Πτυχιούχοι/Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι σε θέματα σχετικά με τη γεωργία
Εκπαιδευτές και συμβούλους στη γεωργία
Επιθεωρητές των φορέων πιστοποίησης
Εργάτες και συμβούλους εταιρειών που σχετίζονται με τη γεωργία
Έμπειροι βιοκαλλιεργητές (>5 χρόνια)
Σχεδιαστές επαγγελματικής κατάρτισης
Συντονιστές προγραμμάτων ψηφιακής μορφής μάθησης που σχετίζονται με γεωργικά
θέματα

Προαπαιτούμενη γνώση
o Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σχετικό με τη γεωργία (Πτυχίο/Μεταπτυχιακό) ή άμεση
πρακτική εμπειρία (>5 χρόνια) στη βιολογική γεωργία (απαιτείται)
o Ικανότητα εργασίας με υπολογιστή & τεχνολογία ΤΠΕ (χρήση υπολογιστή, εφαρμογές
MS Office, Διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (απαιτείται))
o Γνώση/εξοικείωση με γεωργικές πρακτικές που σχετίζονται με αρκετές καλλιέργειες
(πλεονέκτημα)
o Διδακτική εμπειρία ή εμπειρία στην παροχή συμβουλών (πλεονέκτημα).

Περιγραφή Μαθήματος
Η γεωργία αποτελεί έναν τομέα όπου υπάρχει ανάγκη για οργανωμένες υπηρεσίες
πληροφοριών με τη μορφή διαβούλευσης. Στη Βιολογική Γεωργία (ΒΓ), η λήψη αποφάσεων
είναι πολυπαραγοντική, με συγκεκριμένο χώρο και ένταση γνώσης. Η ανθρώπινη
αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση του προβλήματος, την ανάλυση των
δεδομένων και την εφαρμογή λύσης. Οι σύμβουλοι των βιοκαλλιεργητών δεν έχουν την
εμπειρία ή την εκπαίδευση να προσφέρουν συμβουλές με τη μορφή προκαθορισμένων
πακέτων και βήμα-βήμα οδηγιών. Μαζί με τους αγρότες (απαραίτητη πηγή γνώσης) πρέπει
να αξιολογούν και να παρέχουν στοχευμένες εξατομικευμένες αποφάσεις. Η ταχεία
ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, έχει εισάγει νέους κανόνες
στις αγροτικές περιοχές. Οι σύγχρονοι γεωργικοί σύμβουλοι εξοπλισμένοι με υπολογιστές
παρέχουν υπηρεσίες όπου η αυξανόμενη εφαρμοζόμενη γνώση θεωρείται ως εμπορεύσιμο
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προϊόν και η γεωργική επέκταση θεωρείται επαγγελματική πρακτική που απαιτεί
επαναπροσδιορισμό (Leewis, 2003).
Η “Κατάρτιση των Συμβούλων/Εκπαιδευτών της Βιολογικής Γεωργίας” του 2011 είναι ένα
καινοτόμο ποιοτικά πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που βασίζεται στο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς Διασφάλισης Ποιότητας (EQARF). Η εκπαίδευση αυτή είναι μια
προσέγγιση μεικτής μάθησης σχεδιασμένη να παράγει εξειδικευμένους συμβούλους
βιοκαλλιεργητών. Δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω κατάρτιση και επιχειρηματικότητα
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Το πιλοτικό πρόγραμμα της μεικτής μάθησης περιλαμβάνει ένα 7-ήμερο θερινό σεμινάριο
στο ΜΑΙΧ, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακαδημαϊκές διαλέξεις, συνεδρίες
και εκδρομές που θα εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες με παιδαγωγικές στρατηγικές για
την επικοινωνία, τη διαβούλευση με τους αγρότες σχετικά με προκαθορισμένα θέματα
ενδιαφέροντός τους στη ΒΓ, και τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ για εφαρμογές των ψηφιακών
πηγών. Η προπαρασκευαστική φάση της αυτόνομης ψηφιακής μάθησης και του υλικού, θα
έχουν προηγουμένως προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για το θερινό σεμινάριο και τις
επακόλουθες δραστηριότητες (π.χ. πεδίο διαβούλευσης σε επιλεγμένες μελέτες
περίπτωσης, εργασίες) που θα μεγιστοποιήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Στόχοι Μαθήματος/Σκοποί
• Να δημιουργήσει δεξιότητες ανάπτυξης μαθημάτων ψηφιακής και μεικτής μάθησης,
• Να εξοικειώσει τους μαθητές με τη χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ για την προσαρμογή
περιεχομένου της ΒΓ στη διδασκαλία ή/και τη λήψη αποφάσεων,
• Να αναδείξει και να εφαρμόσει διάφορες προσεγγίσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης
στη ΒΓ,
• Να παρουσιάσει μεγάλα θέματα, ζητήματα και προβλήματα της ΒΓ όπου η λήψη
αποφάσεων απαιτείται να γίνει κυρίως στο χωράφι,
• Να τονίσει τις αναλυτικές μεθοδολογίες σκέψης που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων στη
ΒΓ
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3.2 Πρόγραμμα Κατάρτισης
Ημερομηνία/Ώρα

Θέμα/Περιγραφή

Υλικά

Φάση 1 – Εβδομάδα 1 C531. Σχεδιασμός μεικτής & ψηφιακής μάθησης

- ηλεκτρονικές
(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και διαλέξεις που
βασίζονται σε
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)
PowerPoint
C532 Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου της παρουσιάσεις
ΒΓ,
(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και - Ιστοσελίδες που
βασίζονται σε
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)
ανασκόπηση
C533. Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις βιβλιογραφίας
διαβούλευσης
- Διδακτικά βιβλία,
(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και άρθρα
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)

Υπεύθυνος
Συνεργάτης
Όλοι

C534. Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων
(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)
Φάση 1 – Εβδομάδα 2 C531. Σχεδιασμός μεικτής & ψηφιακής μάθησης

- ηλεκτρονικές
(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και διαλέξεις που
βασίζονται σε
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)
PowerPoint
C532. Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου παρουσιάσεις
της ΒΓ
- Ιστοσελίδες που
(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και βασίζονται σε
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)
ανασκόπηση
C533. Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις

Όλοι

διαβούλευσης

βιβλιογραφίας

(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και - Διδακτικά βιβλία,
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)
άρθρα
C534. Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων
(προετοιμασία; στους μαθητές περέχονται κείμενα, και
διαδικτυακοί σύνδεσμοι ώστε να μελετήσουν και να εξασκηθούν)
Φάση 2 – Εβδομάδα 3
– Ημέρα 1

Οι συμμετέχοντες φτάνουν στο ΜΑΙΧ

Φάση 2 – Εβδομάδα 3 Καλωσόρισμα και εισαγωγή στο θερινό σεμινάριο. Θα γίνει -Πρακτικές ασκήσεις
– Ημέρα 2
επισκόπηση της εβδομάδας και των αποτελεσμάτων που θα - Ομαδική δράση και
επιτευχθούν στο τέλος αυτής.
συζήτηση
C531.1. Εισαγωγή στο Σχεδιασμό ψηφιακής μάθησης. Αυτή η - Παρουσίαση
συνεδρία θα επικεντρωθεί στις αρχές σχεδιασμού ψηφιακής - Παρουσίαση των
μάθησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα μαθήματα μεικτής αναπτυγμένων
σεναρίων
μάθησης.
C531.2. Σχεδιασμός προγράμματος μεικτής μάθησης για αγρότες.
Αυτή η συνεδρία θα επικεντρωθεί στην προσαρμογή των
μαθημάτων για συγκεκριμένους πελάτες (π.χ. αγρότες) και
συγκεκριμένες ανάγκες, ιδίως σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο και
τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία της
μάθησης.
C531.3 Σχεδιάζοντας το εκπαιδευτικό σεμινάριο. Αυτή η συνεδρία
θα αποτελέσει μια εισαγωγή στην έννοια σχεδιασμού ενός
επιτυχημένου σεμιναρίου κατάρτισης (κεντρική ιδέα, τίτλος
σεμιναρίου και σκοποί), που θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της
συμμετοχής των συμμετεχόντων.
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BMUKK,
Agroknow

C531.4 Εφαρμογή Τεχνικών Συμμετοχής. Αυτή η συνεδρίαση θα
παρουσιάσει στους συμμετέχοντες ειδικές τεχνικές διδασκαλίας
ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και να
υποστηρίξη την επιτυχία της εκπαίδευσης.
Φάση 2 – Εβδομάδα 3 C532. Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου -Παρουσιάσεις
– Ημέρα 3
της ΒΓ
PowerPoint
(διαλέξεις)
Διαλέξεις και πρακτική εκπαίδευση στους υπολογιστές
C532.1. Εισαγωγή στα Μεταδεδομένα. Αυτή η συνεδρία θα
παρέχει μια εισαγωγή στην έννοια των μεταδεδομένων,
παραδείγματα για τη χρήση και τη σημασία τους στην αποθήκευση
και ανάκτηση ψηφιακών πηγών.
C532.2. Διαδικτυακή πύλη Organic Edunet. Αυτή η συνεδρία θα
περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος, αποδεικνύοντας τα
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης
(www.organic-edunet.eu) και μια πρακτική άσκηση επτά βημάτων,
που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.
C532.3. Αποθηκευτικό εργαλείο: ψηφιακός κατάλογος πηγών.
Αυτή η συνεδρία θα εισάγει στους συμμετέχοντες την έννοια του
ψηφιακού καταλόγου για τη διαχείριση των ψηφιακών πηγών και
θα τους δείξει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο για τα
δικά τους εκπαιδευτικά σεμινάρια. Θα ζητηθεί από τους
συμμετέχοντες να σχολιάσουν τουλάχιστον μία από τις ψηφιακές
πηγές τους χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα ψηφιακού
καταλόγου.
C532.4. Πλατφόρμα Διαχείρισης Σεμιναρίου. Αυτή η συνεδρία θα
παρέχει μια εισαγωγή στην πλατφόρμα διαχείρισης του
σεμιναρίου και μια επισκόπιση της πλατφόρμας MOLE
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- πρακτικές ασκήσεις
- Ομαδική δράση και
συζήτηση (όταν είναι
δυνατόν)

Agroknow

(www.moleportal.eu ). Οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν μέσα
στην πλατφόρμα και θα εκτελέσουν διάφορες εργασίες.
C533a. Προσεγγίσεις επικοινωνίας & διαβούλευσης με τους
αγρότες.
“Επικοινωνία για Ανάπτυξη της Υπαίθρου: Επανεξέταση
Προσεγγίσεων Γεωργικών Συμβουλών”- Κεντρική διάλεξη. Μια
επισκόπιση των τελευταίων θεωριών και θεμάτων προσέγγισης
βιολογικών γεωργικών συμβουλών.
C533b. Προετοιμάζοντας ένα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Βιολογικής
Γεωργίας.
C533.b1. Εισαγωγή στην έννοια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
Αυτή η συνεδρία θα παρέχει μια εισαγωγή στην έννοια του
σεναρίου και πως ένα σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα
πλαίσιο κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τις ιδέες
τους για σενάριο με τους άλλους συμμετέχοντες της τάξης.
C533.b2. Δουλεύοντας πάνω σε ένα σενάριο κατάρτισης:
Επεξεργασία και προσαρμογή ενός θέματος ΒΓ & περιγραφή.
Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης, θα ζητηθεί από τους
συμμετέχοντες να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με το
πρόγραμμα σπουδών, την περιγραφή και τις δραστηριότητες του
σεναρίου τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα πρότυπα που θα
τους παρασχεθούν.
C533.b3. Χρήση ελεύθερων εκπαιδευτικών πηγών για την
υποστήριξη σεναρίων. Αυτή η συνεδρία θα παρέχει παραδείγματα
εκπαιδευτικών πυλών και ψηφιακών αποθηκών και θα δείξει πως
αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση πηγών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους συμμετέχοντες στα δικά
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τους σενάρια εκπαίδευσης
C533.b4. Προετοιμασία μιας σύντομης παρουσίασης ενός
ανεπτυγμένου σεναρίου. Αυτή η συνεδρία θα επικεντρωθεί στην
προετοιμασία μιας σύντομης παρουσίασης σε PowerPoint ενός
σεναρίου εκπαίδευσης. Ένα πρότυπο θα δοθεί στους
συμμετέχοντες ώστε να τους βοηθήσει να επικεντρωθούν σε
συγκεκριμένες πτυχές των σεναρίων και να εμπλουτίσουν την
παρουσίασή τους με διαθέσιμες πηγές.
Φάση 2 – Εβδομάδα 3 C534. Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων
– Ημέρα 4
“Διαβούλευση ΒΓ: ανάλυση προβλημάτων και εξατομικευμένες
άμεσες αποφάσεις”- Κεντρική ομιλία. Μια επισκόπιση των
τελευταίων θεωριών και θεμάτων προσέγγισης
βιολογικών
γεωργικών συμβουλών.

- Διαλέξεις,
παρουσιάσεις καλών
πρακτικών και
Ευρωπαϊκών μελετών
περίπτωσης.

C534a.1. Αρχές της ΒΓ, Νομοθεσία & Πιστοποίηση. - Σύνδεση με
Αγροοικολογικές παράμετροι που διέπουν τη διαχείριση των εκδρομές (πρακτικά
περιλαμβάνει
βιολογικών εκμεταλλεύσεων (διαλέξεις).
συζητήσεις και
C534a.2. Γονιμότητα εδάφους & Διαχείριση. Εντοπισμός συνεντεύξεις)
προβλήματος,
εμπλεκόμενοι
παράγοντες,
και
ανάλυση
μεθοδολογίας για λήψη αποφάσεων στον τομέα διαχείρισης του
εδάφους (διαλέξεις).
C534a.3. Έλεγχος ζιζανίων & Αγροβιοποικιλότητα. Εντοπισμός
προβλήματος,
εμπλεκόμενοι
παράγοντες
και
ανάλυση
μεθοδολογίας για λήψη αποφάσεων στον τομέα διαχείρισης των
ζιζανίων (διαλέξεις).
C534b.1 Πρακτική. Άμεσος προσδιορισμός των προβλημάτων και
ανάλυση διαφορετικών παραγόντων, επικοινωνία με τους αγρότες
για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να βοηθήσουν στη λήψη
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MAICh, CUB, UZEI

αποφάσεων (Επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις αγροτών).
Φάση 2 – Εβδομάδα 3 C534a.4. Βιολογικός Έλεγχος Εντόμων & Ασθενειών. Εντοπισμός
– Ημέρα 5
προβλήματος,
εμπλεκόμενοι
παράγοντες
και
ανάλυση
μεθοδολογίας για λήψη αποφάσεων όσον αφορά την προστασία
των καλλιεργειών (διαλέξεις).

- Διαλέξεις,
παρουσιάσεις καλών
πρακτικών και
Ευρωπαϊκών μελετών
C534a.5. Διαχείριση Βιολογικών Εκμεταλλεύσεων. Πώς να περίπτωσης
διαχειριστεί μια βιολογική εκμετάλλευση στο χώρο & στο χρόνο - Σύνδεση με
(διαλέξεις).
εκδρομές (πρακτικά
C534a.6. Βιώσιμος Μετα-Συλλεκτικός Χειρισμός. Σύγχρονοι περιλαμβάνει
μέθοδοι για μετασυλλεκτικούς χειρισμούς βιολογικών προϊόντων συζητήσεις και
συνεντεύξεις)
(διαλέξεις).

MAICh, CUB, UZEI

C534a.7. Εμπορία & Ηλεκτρονικές πωλήσεις Βιολογικών
Προϊόντων. Τελευταίες τάσεις στην εμπορία των βιολογικών
προϊόντων (διάλεξη).
C534b.2 Πρακτική. Άμεση διαχείριση γεωργικών εκμεταλεύσεων,
διακίνηση προϊόντων και στρατηγικές εμπορίας (αγρός /
επισκέψεις επιχειρήσεων και αγροτών / συνεντεύξεις
επιχειρηματιών).
Φάση 2 – Εβδομάδα 3 C534c. Μελέτες Περίπτωσης. Ειδικοί στη ΒΓ από 5 χώρες Διαλέξεις,
– Ημέρα 6
παρουσιάζουν στους συμμετέχοντες συγκεκριμένα περιφερειακά παρουσιάσεις καλών
προβλήματα και τις αναλύσεις τους για τη λήψη αποφάσεων.
πρακτικών και
Ευρωπαϊκών μελετών
περίπτωσης
Αυστρία Δημοκρατία
Ελλάδα
Κύπρος
Ουγγαρία
- Σύνδεση με
της Τσεχίας
εκδρομές (πρακτικά
περιλαμβάνει
συζητήσεις και
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MAICh, CUB, UZEI

C534b.3 Πρακτική. Άμεσος προσδιορισμός συγκεκριμένων συνεντεύξεις)
προβλημάτων, ανάλυση και λήψη αποφάσεων. Επικοινωνία με
αγρότες για τη βελτίωση των γνώσεών τους και βοήθεια στις
αποφάσεις. (Επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις αγροτών).
Φάση 2 – Εβδομάδα 3 C531. Σχεδιασμός μεικτής & ψηφιακής μάθησης
– Ημέρα 7
Οι μαθητές θα σχεδιάσουν και παρουσιάσουν σενάρια μεικτής και
ψηφιακής μάθησης (ομάδες των 4). Αξιολόγηση των
παρουσιάσεων.

- Πρακτικές ασκήσεις

BMUKK

- Ομαδικές δράσεις
και συζήτηση (όταν
είναι δυνατόν)
- Παρουσίαση των
αναπτυγμένων
σεναρίων

Φάση 2 – Εβδομάδα 3 C535. “Διασφάλιση Ποιότητας στη Μάθηση” – Κεντρική ομιλία.
– Ημέρα 7
Μια επισκόπιση των τελευταίων θεωριών και θεμάτων
προσέγγισης βιολογικών γεωργικών συμβουλών. Οι μαθητές θα
παρακολουθήσουν μια διάλεξη για τη Διασφάλιση της Ποιότητας
στη Μάθηση. Στο μάθημα αυτό, ΔΕΝ θα γίνει αξιολόγηση.
Φάση 2 – Εβδομάδα 3
– Ημέρα 8

- Διάλεξη

EFQUEL

- Ομαδικοί γρίφοι
- Ομαδική εργασία
- Παρουσίαση

Αναχώρηση Συμμετεχόντων από το ΜΑΙΧ

Φάση 3 – Εβδομάδα 4 C532. Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου - Παρουσιάσεις
της ΒΓ. Κάθε μαθητής πρέπει να καταρτίσει και να προσαρμόσει (διαλέξεις)
κατάλληλο περιεχόμενο για να τον/την βοηθήσει για -Πρακτικές ασκήσεις
συγκεκριμένο(α) θέμα(τα) της ΒΓ.
- ομαδική δράση και
C533. Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις συζήτηση (όταν είναι
διαβούλευσης. Κάθε μαθητής πρέπει να αξιολογήσει κριτικά μια δυνατόν)
εκμετάλλευση ΒΓ, να εντοπίσει ένα πρόβλημα και να
επικοινωνήσει με τον αγρότη για να συλλέξει τις σχετικές
πληροφορίες.
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MAICh, CUB, UZEI
& εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες

C534. Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων.
Κάθε μαθητής πρέπει να σκεφτεί κριτικά, να αξιολογήσει τις
πληροφορίες, και (μαζί με τον αγρότη) να προτείνει λύσεις.
Φάση 3 – Εβδομάδα 5 C532. Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου - Παρουσιάσεις
της ΒΓ. Κάθε μαθητής πρέπει να καταρτίσει και να προσαρμόσει (διαλέξεις)
κατάλληλο περιεχόμενο για να τον/την βοηθήσει για -Πρακτικές ασκήσεις
συγκεκριμένο(α) θέμα(τα) της ΒΓ.
- ομαδική δράση και
C533. Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις συζήτηση (όταν είναι
διαβούλευσης. Κάθε μαθητής πρέπει να αξιολογήσει κριτικά μια δυνατόν)
εκμετάλλευση ΒΓ, να εντοπίσει ένα πρόβλημα και να
επικοινωνήσει με τον αγρότη για να συλλέξει τις σχετικές
πληροφορίες.
C534. Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων.
Κάθε μαθητής πρέπει να σκεφτεί κριτικά, να αξιολογήσει τις
πληροφορίες, και (μαζί με τον αγρότη) να προτείνει λύσεις.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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MAICh, CUB, UZEI
& εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχοι Προγράμματος:
C531 – να δημιουργήσει δεξιότητες ανάπτυξης μαθήματος
ψηφιακής και μεικτής μάθησης
C532 – να εξοικειώσει και εφαρμόσει τεχνολογίες ΤΠΕ για
την προσαρμογή περιεχομένου της ΒΓ τόσο για
διδασκαλία όσο και για λήψη αποφάσεων
C533 – να επιδείξει και εφαρμόσει διαφορετικές
προσεγγίσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης στη ΒΓ
C534a – να παρουσιάσει τα σημαντικότερα ζητήματα,
θέματα και προβλήματα της ΒΓ για τα οποία η λήψη
αποφάσεων απαιτείται κυρίως από τις εκμεταλλεύσεις
C534b – να επιδείξει αναλυτικές μεθοδολογίες σκέψης
που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων στη ΒΓ
ΕΠΙΚ:
ΤΕΧΝ:
ΓΝΩΣ:
ΠΟΣ:
ΣΚΕΨ:

ΕΠΙΚ

ΤΕΧΝ

ΓΝΩΣ

Αποτελεσματική Επικοινωνία
Ευχέρεια Τεχνολογίας
Στοιχειώδεις Γνώσεις Παιδείας/Έρευνας
Ποσοτικές Γνώσεις
Κριτική Σκέψη
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ΠΟΣ

ΣΚΕΨ

3.3 Πληροφορίες Βαθμολόγησης

Κριτήρια
Οι επιτυχόντες εκπαιδευόμενοι αναμένεται να λάβουν ένα προβιβάσιμο βαθμό σε κάθε μία
από τις δύο εξετάσεις (παρουσίαση και εργασία). Εφαρμόζεται το ακόλουθο σύστημα
βαθμολόγησης:
Επίπεδο 4 = A ή άριστα (80–100%)
Επίπεδο 3 = B ή πολύ καλά (70–79%)
Επίπεδο 2 = Γ ή καλά (60–69%)
Επίπεδο 1 = Δ ή οριακή επιτυχία (50–59%)
Επίπεδο Ρ = Ε ή αποτυχία (0–49%)

Παρουσίαση και Περιγραφή Εργασίας
C531. Αξιολόγηση - Παρουσίαση
Την τελευταία μέρα της 3ης εβδομάδας, θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους του
CerOrganic (σε ομάδες των τεσσάρων) να αναπτύξουν το δικό τους πρόγραμμα μεικτής
εκπαίδευσης (θα τους χορηγηθεί ένα πρόγραμμα με λίστα θεμάτων και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων) με σκοπό να εκπαιδεύσουν/συμβουλεύσουν/διαβουλευτούν με τους
αγρότες. Τη μέρα αυτή, κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το δικό του
πρόγραμμα, με τη βοήθεια του ακαδημαϊκού προσωπικού, δίνοντας μια περίληψη του
προγράμματός του μεικτής μάθησης. Αυτή η περίληψη θα υποβληθεί μέχρι το τέλος της
επόμενης εβδομάδας για βαθμολόγηση και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη δεύτερη
εργασία.
C532/ C533/ C534. Αξιολόγηση - Εργασία
Μετά το τέλος του θερινού σεμιναρίου και για μια περίοδο δύο εβδομάδων, κάθε μαθητής
του CerOrganic αναμένεται να:
α) προσδιορίσει θέματα ΒΓ μείζονος ενδιαφέροντος από την περιοχή εξειδίκευσής της/του,
β) αναζητήσει περιεχόμενο ψηφιακής μορφής,
γ) προχωρήσει σε επικοινωνία και διαβούλευση με αγρότες χρησιμοποιώντας
μεθοδολογίες αναλυτικής σκέψης.
Αυτή η σειρά δραστηριοτήτων πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας της/του και οι
συνεργάτες της κοινοπραξίας του CerOrganic αναμένεται να βοηθήσουν τους
εκπαιδευόμενους στην εκτέλεση των εργασιών τους (αν απαιτείται) χρησιμοποιώντας το
δίκτυο επαφών τους (Επαγγελματική Δικτύωση). Πρέπει να παρέχεται μια λεπτομερής
περιγραφή ως μέρος της εργασίας για να απεικονίζεται με λεπτομέρειες η επικοινωνία που
έλαβε μέρος, η μεθοδολογική προσέγγιση, και η διαδικασία λήψης απόφασης. Η εργασία
θα πρέπει να υποβληθεί στον αρμόδιο συνεργάτη του CerOrganic ή εμπειρογνώμονα για
βαθμολόγηση, εποικοδομητικά σχόλια και περαιτέρω προτάσεις.

3.4 Υλικό Προγράμματος

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Σχεδιασμός μεικτής & ψηφιακής μάθησης
- Anderson, T., & Elloumi, F. (2004). Theory and practice of online learning. Retrieved June 21
2009, from
http://cde.athabascau.ca/online_book/contents.html
Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου της ΒΓ
- Confolio Repository Tool (http://www.confolio.org, http://oe.confolio.org)
- MOLE: Course Management Platform (http://www.moleportal.eu)
- Organic.Edunet Web portal (http://www.organic-edunet.eu)
- Palavitsinis N., Manouselis N., Kastrantas K., Stoitsis J. and Tsilibaris X. (2010) "Online
sharing educational content on biodiversity topics: a case study from organic agriculture
and agroecology", in Proc. of the Congress on "Tools for identifying biodiversity: progress
and problems", Paris, France, September 2010. Retrieved online from
http://dbiodbs1.units.it/bioidentify/files/volume_bioidentify_low.pdf on January 24th,
2011.
-Tzikopoulos A., Manouselis N., Costopoulou C., Yialouris C.P. and Sideridis A.B. (2005)
"Investigating Digital Learning Repositories’ Coverage of Agriculture-related Topics", in Proc.
of the International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and
Environment (ITAFE05), Adana, Turkey, October 2005. Information retrieved online from
http://infolab.aua.gr/files/publications/en/1170236360.pdf on January 24th, 2011.
Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις διαβούλευσης
- Organic.Edunet Handbook for scenario implementation at School Level
(http://confolio.vm.grnet.gr/scam/6/resource/285)
- Organic.Edunet Handbook for scenario implementation at University Level
(http://oe.confolio.org/scam/34/resource/296)
- Pawlowski, J. and Richter, T (2007). Context and culture metadata: A tool for the
Internationalisation of e-learning. World Conference of Educational Multimedia,
Hypermedia and Telecommunications (EDMEDIA), Vancouver, Canada, AACE.
- Swanson B., Bentz R. and Sofranko A (1997) Improving agricultural extension. A reference
manual. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 1997. Retrieved
online from http://www.fao.org/docrep/w5830e/w5830e00.htm on January 25th, 2010.
Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων
- Kristiansen, P., Taji, T., Reganold, J. (Eds) 2006. Organic Agriculture: A Global Perspective.
Cornell University Press.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/splash_en
http://www.ifoam.org/
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου της ΒΓ
- Confolio Repository Tool (http://www.confolio.org, http://oe.confolio.org)
- MOLE: Course Management Platform (http://www.moleportal.eu)
- Organic.Edunet Web portal (http://www.organic-edunet.eu)
- Palavitsinis N., Manouselis N., Kastrantas K., Stoitsis J. and Tsilibaris X. (2010) "Online
sharing educational content on biodiversity topics: a case study from organic agriculture
and agroecology", in Proc. of the Congress on "Tools for identifying biodiversity: progress
and problems", Paris, France, September 2010. Retrieved online from
http://dbiodbs1.units.it/bioidentify/files/volume_bioidentify_low.pdf on January 24th,
2011.
- Tzikopoulos A., Manouselis N., Costopoulou C., Yialouris C.P. and Sideridis A.B. (2005)
"Investigating Digital Learning Repositories’ Coverage of Agriculture-related Topics", in Proc.
of the International Congress on Information Technologies in Agriculture, Food and
Environment (ITAFE05), Adana, Turkey, October 2005. Information retrieved online from
http://infolab.aua.gr/files/publications/en/1170236360.pdf on January 24th, 2011.
- Röling, N.G. & P.G.H. Engel (1990). IT from a knowledge systems perspective: Concepts and
issues. Knowledge in Society: The International Journal of Knowledge Transfer, 3, 6–18.
Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις διαβούλευσης
- Chambers, R., A. Pacey & L.A. Thrupp (Eds) (1989). Farmer First: Farmer Innovation and
Agricultural Research. Intermediate Technology Publications, London.
- Chambers, R. (1994a). The origins and practice of Participatory Rural Appraisal. World
Development, 22, 953–69.
- Leeuwis, C. with A. van den Ban (2004). Communication for Rural Innovation. Rethinking
Agricultural Extension (Third Edition). Oxford: Blackwell Science.
- Pretty, J.N. (1994). Alternative systems of inquiry for a sustainable agriculture. IDS bulletin
25, 39–48.
- Pretty, J.N., I. Guijt, J. Thompson & I. Scoones (1995). Participatory Learning and Action. A
trainer’s guide. International Institute for Environment and Development (IIED), London.
- Röling, N.G. (1988). Extension Science: Information Systems in Agricultural Development.
Cambridge University Press, Cambridge.
- Röling, N.G. & M.A.E. Wagemakers (Eds) (1998). Facilitating Sustainable Agriculture.
Participatory Learning and Adaptive Management in Times of Environmental Uncertainty.
Cambridge University Press, Cambridge.
Organic.Edunet
Handbook
for
scenario
implementation
at
School
Level
(http://confolio.vm.grnet.gr/scam/6/resource/285 )
Organic.Edunet Handbook for scenario implementation at University Level
(http://oe.confolio.org/scam/34/resource/296 )
Organic.Edunet Web portal (http://www.organic-edunet.eu )
Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων
- Organic Crop Production – Ambitions and Limitations 2008, 13-37, DOI: 10.1007/978-14020-9316-6_2. Fundamentals of Organic Agriculture – Past and Present. Holger Kirchmann,
Gudni Thorvaldsson, Lars Bergström, Martin Gerzabek, Olof Andrén, Lars-Olov Eriksson and
Mikael Winninge.
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http://www.organic-europe.net/
http://www.organic-world.net/

Πρόσθετη Μελέτη / Υλικό
Σχεδιασμός μεικτής & ψηφιακής μάθησης
- Anderson, P. (2007). What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education:
JISC
- Hodges, C.B. (2004). Designing to motivate: Motivational techniques to incorporate in elearning experiences. The Journal of Interactive Online Learning, 2(3).
- Holmes, B. & Gardner, J. (2006). E-Learning: Concepts and Practice
Sage Publications, July 2006 – ISBN: 1412911109
- Salmon, G. (2000). E-moderating: five step diagram. Retrieved August 28, 2009, from
http://oubs.open.ac.uk/e-moderating/fivestep.htm
- Van Duzer, J. (2002). Instruction design tips for online learning. Retrieved October 9, 2008,
from http://www.csuchico.edu/tlp/resources/rubric/instructionalDesignTips.pdf
http://designing.flexiblelearning.net.au/
http://archive.e-learningcentre.co.uk/eclipse/Resources/designing.htm
Τεχνολογίες ΤΠΕ για την προσαρμογή του περιεχομένου της ΒΓ
- Palavitsinis N., Manouselis N. and Sanchez S. (2010) "Preliminary Discussion on a Digital
Curation Framework for Learning Repositories", in Massart D. & Shulman E. (Eds.), Proc. of
Workshop on Search and Exchange of e-le@rning Materials (SE@M’10), Barcelona, Spain,
CEUR 681, September 2010. Retrieved online from http://ceur-ws.org/Vol681/paper06.pdf on January 24th, 2011.
- Stolze M. et al (2005) FiBL Final Report on “Needs assessment for information and
communication capacity building in the national agriculture research systems with
particular emphasis on ecological and organic agricultural production in Bulgaria, Serbia
and
Kosov”.
Retrieved
online
from
http://www.fao.org/sd/dim_kn4/docs/kn4_050901d1_en.pdf on January 15th, 2011.
- MacKenzie S. et al. (2003) DSpace: An Open Source Dynamic Digital Repository. D-Lib
Magazine
Vol.
9,
No.
1.
ISSN
1082-9873.
Retrieved
online
from
http://www.dlib.org/dlib/january03/smith/01smith.html on January 13th, 2011.
- Schone B.J. (2009). Building a Learning Portal. Retrieved online from
http://elearningweekly.wordpress.com/2009/01/17/building-a-learning-portal on January
13th, 2011.
- e-Learning learning webpage: http://www.elearninglearning.com/learning-portal
- FAO Corporate Document Repository: http://www.fao.org/documents/en/docrep.jsp
- Hayes H. (2005) Digital Repositories - Helping universities and colleges. University of
Edinburgh. Retrieved online from http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISC-BPRepository(HE)-v1-final.pdf on January 13th, 2011.
- Manouselis N., Najjar J., Kastrantas K., Salokhe G., Stracke C.M. and Duval E. (2010)
"Metadata Interoperability in Agricultural Learning Repositories: An Analysis", Computers
and Electronics in Agriculture, Special Issue on Information and Communication
Technologies in Biological and Earth Sciences, Elsevier, 70(2), 302-320, March 2010
- Wikipedia article on Digital Libraries: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_library
- Wikipedia article on Repositories: http://en.wikipedia.org/wiki/Repository_(publishing)
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Επικοινωνία με τους αγρότες & προσεγγίσεις διαβούλευσης
- Chambers, R. (1994b). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of experience. World
Development, 22, 1253–68.
- Pretty, J.N. & R. Chambers (1994). Towards a learning paradigm: new professionalism and
institutions for agriculture. In: I. Scoones & J. Thompson (Eds), Beyond Farmer First. Rural
People’s Knowledge, Agricultural Research and Extension Practice, pp. 182–202.
Intermediate Technology Publications, London.
Θέματα ΒΓ, ζητήματα & προβλήματα – Λήψη αποφάσεων
- Pimentel, D. P., Hepperly, J., Hanson, D., Douds, R. Seidel 2005. “Environmental, Energetic,
and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems”, BioScience 55
(7): 573-582.
3.5 Πρόσθετες Πληροφορίες
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πανεπιστήμιο Corvinus της Βουδαπέστης Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για την Ποιότητα στην
(Ουγγαρία)
Ηλεκτρονική Μάθηση (Βέλγιο)
http://www.uni-corvinus.hu

http://www.efquel.org

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Υπουργείο Παιδείας, Τέχνης
Περιβάλλοντος Κύπρου, Τμήμα Γεωργίας (Αυστρία)
(Κύπρος)
http://www.bmukk.gv.at
http://www.moa.gov.cy/da
Agro-Know Technologies (Ελλάδα)
http://www.agroknow.gr

και

Πολιτισμού

Ινστιτούτο Αγροτικών Οικονομικών και Πληροφοριών
(Δημοκρατία της Τσεχίας)
http://www.uzei.cz

ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Ουγγρική Ένωση Βιολογικής Γεωργίας (Ουγγαρία)
Βιολογικών προϊόντων (Ελλάδα)
http://www.mogert.unicorvinu.hu
http://www.dionet.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Το πρόγραμμα CerOrganic θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινότητας μεταξύ καθηγητών και
μαθητών, και μεταξύ μαθητών με τους συναδέλφους τους. Ο χρόνος, ο τόπος και ο ρυθμός
μελέτης έχουν γίνει όσο το δυνατόν πιο ευέλικτα και το περιεχόμενο μπορεί παρουσιαστεί
εξ αποστάσεως. Η αλληλεπίδραση καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης μεταξύ μαθητών
και καθηγητών και μεταξύ των μαθητών είναι ενσωματωμένη στην Πλατφόρμα του
CerOrganic. Η κατανόηση και πλοήγηση μέσω της Πλατφόρμας μάθησης θα είναι κρίσιμης
σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.
• Η Πλατφόρμα μάθησης του CerOrganic παρέχει πρόσβαση και υποστήριξη με
λειτουργία 24:7 μέσω του διαδικτύου. Στους μαθητές παρέχονται ψηφιακό υλικό
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•

και οδηγίες, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση από τον δικό τους υπολογιστή. Σε
περίπτωση ερωτήσεων, οι μαθητές θα μπορούν να απευθυνθούν είτε στην
υπηρεσία υποστήριξης (που συνδέεται με τους διοργανωτές [Agroknow]) ή σε ένα
φόρουμ καθηγητών- μαθητών.
Η χρήση του συστήματος υποστήριξης του CerOrganic υπόκειται σε διαδικτυακή
παρακολούθηση και αξιολόγηση από τους μαθητές.

o Σύνδεση με την ιστοσελίδα κατάρτισης:
o Σύνδεση με το περιβάλλον μάθησης:
o Σύνδεση με το υπόβαθρο μελέτης:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
•
•

Δρ. Ι. Λιβιεράτος, Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
Χνίων, Τ.Κ. 73100, Ελλάδα. Τηλ. +30 28210 35000 (x535),
Επαφή: livieratos@maich.gr ; www.maich.gr
Δρ. C. Owen, Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χνίων,
Τ.Κ. 73100, Ελλάδα. Τηλ. +30 28210 35000 (x533),
Επαφή: owencary@gmail.com , www.maich.gr
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4 Περίληψη Προγράμματος (για την 3η εβδομάδα της πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης)
3.2 Εισαγωγή
Αυτή η ενότητα διευκολύνει τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών που θα ζητηθούν αργότερα από τους εξειδικευμένους καθηγητές (στο
D2.3-Σχεδιασμός ενότητας της Κατάρτισης Εκπαιδευτών). Μόλις επιβεβαιωθούν οι καθηγητές, θα τους κοινοποιηθεί: Α. Το Πλαίσιο του
Προγράμματος Σπουδών του CerOrganic και Β. Περίληψη Προγράμματος (για να τους προσανατολίσει σχετικά με το υλικό που πρέπει να
παρέχουν και πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο που πρέπει να καλύψουν). Οι καθηγητές στη συνέχεια θα κληθούν να παρέχουν
λεπτομερείς πληροφορίες με στοχευμένο περιεχόμενο, στόχους, αποτελέσματα μάθησης, ικανότητες κτλ. (ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στο
Παράρτημα I).
4.2 Περίληψη Προγράμματος
Ενότητες
της
εκπαίδευσης

Υπεύθυνος
περιεχόμενου

Εισαγωγή στην
εκπαίδευση

MAICh

C531.1. Εισαγωγή
στο Σχεδιασμό
ψηφιακής
μάθησης

Συγκεκριμένο υλικό που θα καλυφθεί
Θα γίνει μια επισκόπηση της εκπαίδευσης και κυρίως των
αποτελεσμάτων που θα επιτευχθούν στο τέλος της.
Ο κύκλος της ψηφιακής μάθησης.
Εισαγωγή/Προσδοκίες-Ανάπτυξη/Εργασία/ΔιαπραγμάτευσηΑποτελέσματα. Μια αλληλεπίδραση μεταξύ παθητικής, ενεργητικής,
ένδειξης και ανταπόκρισης.
Η σημασία του σχεδιασμού ενός προγράμματος ψηφιακής μάθησης.

C531.2.
Σχεδιασμός
μαθήματος
μεικτής
εκμάθησης για
αγρότες

BMUKK
Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ψηφιακής μάθησης – Η
επιλογή και ο αντίκτυπος των τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Κατανομή
Χρόνου
(σεμινάριο)/Αριθμός διαφανειών)

Ατομική συνεισφορά
συνεργατών

15 λεπτά – 5 διαφάνειες

MAICh

25 λεπτά – 10 διαφάνειες

20 λεπτά – 10 διαφάνειες
1 βίντεο

BMUKK

25 λεπτά – 10 διαφάνειες
1 βίντεο

Κάνοντας τη σύνδεση για το σχεδιασμό ενός προγράμματος μεικτής
μάθησης για τους αγρότες.

25 λεπτά – 10 διαφάνειες

Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης για τους αγρότες –
Πώς να συνεργαστείς αποτελεσματικά με το στοχευόμενο

30 λεπτά - 10 διαφάνειες

Agroknow

ακροατήριο.
Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα από τη σκοπιά του συμμετέχοντα.
Ανάπτυξη του περιεχομένου σε διαχειρίσιμες ενότητες.

25 λεπτά - 10 διαφάνειες
20 λεπτά

Ο ρόλος του συντονιστή.
Αξιολόγηση του προγράμματος.
10 λεπτά

C532. 1
Τεχνολογίες ΤΠΕ
για την
προσαρμογή του
περιεχομένου της
ΒΓ

Agroknow

Η εισαγωγή στα μεταδεδομένα θα παρέχει μια εισαγωγή στην έννοια
των μεταδεδομένων, παραδείγματα για τη χρήση τους και τη σημασία
τους στην αποθήκευση και ανάκτηση ψηφιακών πηγών.
Η ιστοσελίδα του Organic.Edunet θα είναι μια επίδειξη μιας
συγκεκριμένης πύλης μάθησης (www.organic-edunet.eu ),
παρουσίαση των λειτουργιών της, των χαρακτηριστικών και του
περιεχομένου της. Θα επισημανθούν τα πλεονεκτήματα της
αναζήτησης περιεχομένου σε ειδικές ιστοσελίδες, ψηφιακές
αποθήκες και βιβλιοθήκες και θα δοθούν παραδείγματα στους
συμμετέχοντες. Μετά τη θεωρητική εισαγωγή, θα ζητηθεί από τους
συμμετέχοντες να περιηγηθούν στην πύλη και να επιλέξουν μια
συγκεκριμένη πρακτική άσκηση. Επίσης, θα υπάρξει επίδειξη για το
πώς τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται σε μια πύλη μάθησης.
Εργαλείο Αποθήκευσης: ψηφιακός κατάλογος πηγών. Θα
παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες η έννοια του ψηφιακού
καταλόγου και θα τους παρασχεθεί η απαιτούμενη γνώση ώστε να
καταλάβουν τις λειτουργίες του και να μπορούν να χρησιμοποιούν
τον ψηφιακό κατάλογο στα προγράμματα εκπαίδευσής τους. Θα τους
επιδειχθεί το πώς να σχολιάζουν ψηφιακές πηγές με μεταδεδομένα
και πώς να αποθηκεύουν τις σχολιαζόμενες πηγές σε ψηφιακό
κατάλογο. Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει το σχολιασμό μιας
τουλάχιστον ψηφιακής πηγής από κάθε έναν από τους
συμμετέχοντες.
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45 λεπτά – 20 διαφάνειες

45 λεπτά – 20 διαφάνειες
Agroknow

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

Ενότητες
της
εκπαίδευσης

C533.1.
Προετοιμάζοντας
ένα σενάριο
μάθησης για τη ΒΓ

Υπεύθυνος
περιεχόμενου

Agroknow

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης του Προγράμματος θα παρέχει μια
σύντομη εισαγωγή στην έννοια της πλατφόρμας διαχείρισης του
προγράμματος και μια επισκόπηση της πλατφόρμας
MOLE
(http://www.moleportal.eu/ ), αποδεικνύοντας τις πιο συχνά
χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, όπως η αποθήκευση εγγράφων και
παρουσιάσεων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά πολυμέσων και την
προσαρμογή στο περιβάλλον του χρήστη. Θα δοθεί στους
συμμετέχοντες μια περιγραφή του πως η πλατφόρμα μπορεί να
εφαρμοστεί σε ένα πλαίσιο κατάρτισης οι οποίοι θα έχουν την
ευκαιρία να περιηγηθούν μέσα στην πλατφόρμα και να εκτελέσουν
διάφορες εργασίες.

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

Συγκεκριμένο υλικό που θα καλυφθεί

Κατανομή
Χρόνου
(σεμινάριο)/Αριθμός διαφανειών)

Ατομική συνεισφορά
συνεργατών

2 ώρες

Agroknow

2 ώρες

Agroknow

Κατανομή
Χρόνου
(σεμινάριο)/Αριθμός διαφανειών)

Ατομική συνεισφορά
συνεργατών

Εισαγωγή στην έννοια του σεναρίου μάθησης. Δουλεύοντας πάνω σε
ένα σενάριο μάθησης: Επεξεργασία και προσαρμογή σε ένα θέμα ΒΓ
& Περιγραφή. Χρήση ελεύθερων εκπαιδευτικών πηγών για την
υποστήριξη του σεναρίου.
Προετοιμασία μιας σύντομης παρουσίασης για το ανεπτυγμένο
σενάριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, θα παρασχεθεί στους
συμμετέχοντες ένα πρότυπο PowerPoint που θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν το δικό τους πρόγραμμα
μάθησης. Θα συμβουλεύονται στο πως πρέπει να δημιουργούν μια
ουσιαστική παρουσίαση και πώς να εκμεταλλευτούν πλήρως τις
διαθέσιμες πηγές ώστε να εμπλουτίσουν την παρουσίασή τους.
Το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης θα είναι η αξιολόγηση από
ομότιμους του σεναρίου εκπαίδευσης, κατά το οποίο θα ζητηθεί από
τους συμμετέχοντες να παρουσίασουν το ολοκληρωμένο σενάριό
τους στην τάξη. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με τα
σενάρια που παρουσιάστηκαν, όχι μόνο για αξιολόγησή τους αλλά για
να προταθούν τρόποι περαιτέρω βελτίωσης.

Ενότητες
της
εκπαίδευσης

Υπεύθυνος
περιεχόμενου

Συγκεκριμένο υλικό που θα καλυφθεί
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C534a.1.
Θέματα
ζητήματα
προβλήματα
Λήψη
αποφάσεων

ΒΓ,
&
–

MAICh

C534a.2.
Γονιμότητα
εδάφους &
Διαχείριση

Ενότητες
της
εκπαίδευσης

MAICh

Υπεύθυνος
περιεχόμενου

C534a.3.
Έλεγχος ζιζανίων
&
Αγροβιοποικιλότη
τα

C534a.4
Βιολογικός
Έλεγχος Εντόμων

CUB

CUB

Αγρο-οικολογική
ανάλυση
των
συστημάτων
(βιολογικής)
εκμετάλλευσης. Πόσο σημαντική είναι η αλληλεπίδραση των
οργανικών πληθυσμών στη διαχείριση των συστημάτων βιολογικής
εκμετάλλευσης? Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις σε δυναμικά πολύσυστατικά συστήματα όσον αφορά τους βιοτικούς και αβιοτικούς
παράγοντες?
Πως γίνεται η μετατροπή από συμβατική στη ΒΓ και πως αυτή
υπαγορεύεται από τη νομοθεσία? Καλύπτουν τα πρότυπα
πιστοποίησης όλα τα θέματα παραγωγής της βιολογικής γεωργίας?
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του εδάφους και την
υγεία? Ποια είναι τα κύρια θέματα στη διαχείριση του εδάφους στη
γεωργία? Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της συμβατικής
προσέγγισης και προσέγγισης της ΒΓ σ’αυτόν τον τομέα? Πως η
διαχείριση του εδάφους συνδέεται με τις ανάγκες των φυτών και τις
περιβαλλοντικές πτυχές? Διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και
ισορροπία για την βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών. Πως μπορούν
διαφορετικές γεωργικές πρακτικές να εξασφαλίσουν την ποιότητα του
εδάφους? Πως η διαχείριση της οργανικής ύλης ενδέχεται να
διατηρήσει τη γονιμότητα του εδάφους.
Συγκεκριμένο υλικό που θα καλυφθεί
Σε ποιες περιπτώσεις τα παράσιτα θα πρέπει να καταπολεμούνται και
σε ποιο βαθμό? Προσδιορισμός προβλήματος και κατάταξη. Πως
επηρεάζουν τον έλεγχο των παρασίτων οι διαφορετικοί πληθυσμοί
οργανισμών (αγροβιοποικιλότητα) που αλληλεπιδρούν σε ένα
αγροοικοσύστημα? Τρόποι ελέγχου των παρασίτων στη ΒΓ και
σύνδεσή τους με τη διαχείριση του εδάφους, τον έλεγχο ζιζανίων και
απόδοση του προϊόντος. Ειδικές μελέτες περίπτωσης και λήψη
αποφάσεων. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της συμβατικής
προσέγγισης και προσέγγισης της ΒΓ σ’αυτόν τον τομέα? Πως
μπορούν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των ζιζανίων οι διαφορετικές
γεωργικές πρακτικές? Η σημασία της πρόληψης στη ΒΓ, στη
διαχείριση παρασίτων και ασθενειών, στις μεθόδους πρόληψης.
Σε ποιες περιπτώσεις τα παράσιτα πρέπει να καταπολεμηθούν και σε
ποιο βαθμό? Προσδιορισμός προβλήματος και κατάταξη. Πως
επηρεάζουν τον έλεγχο των παρασίτων οι διαφορετικοί πληθυσμοί
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30 λεπτά – 15 διαφάνειες

15 λεπτά – 7 διαφάνειες

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

Κατανομή
Χρόνου
(σεμινάριο)/Αριθμός διαφανειών)

Ατομική συνεισφορά
συνεργατών

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

CUB

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

CUB

& Ασθενειών

Ενότητες
της
εκπαίδευσης
C534a.5
Διαχείριση
Βιολογικών
Εκμεταλλεύσεων
C534a.6 Βιώσιμος
Μετα-Συλλεκτικός
Χειρισμός των
προϊόντων
Βιολογικής
Γεωργίας
Ενότητες
της
εκπαίδευσης
C534a.7
Εμπορία &
Ηλεκτρονικές
πωλήσεις
Βιολογικών
Προϊόντων
C534c
Μελέτες
Περίπτωσης στη
ΒΓ
Ενότητες
της
εκπαίδευσης

οργανισμών (αγροβιοποικιλότητα) που αλληλεπιδρούν σε ένα
αγροοικοσύστημα? Τρόποι ελέγχου των παρασίτων στη ΒΓ και
σύνδεσή τους με τη διαχείριση του εδάφους, τον έλεγχο ζιζανίων και
απόδοση του προϊόντος. Ειδικές μελέτες περίπτωσης και λήψη
αποφάσεων. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της συμβατικής
προσέγγισης και προσέγγισης της ΒΓ σ’αυτόν τον τομέα? Πως
μπορούν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των ζιζανίων οι διαφορετικές
γεωργικές πρακτικές?
Υπεύθυνος
περιεχόμενου
UZEI

MAICh

Υπεύθυνος
περιεχόμενου

UZEI

Υπεύθυνος
περιεχόμενου

Συγκεκριμένο υλικό που θα καλυφθεί
Όταν η προσφορά και η ζήτηση συναντούν την ποιότητα: πώς να
καλλιεργούν, τι και πως. Ζώα, εναλλαγές και μεικτές καλλιέργειες στο
χώρο και το χρόνο. Πως αλληλεπιδρούν οι διάφοροι παράγοντες μιας
επιχείρησης ΒΓ και πως επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων?
Αλληλουχία χειρισμών των βιολογικών προϊόντων. Ποιες φιλικές προς
το περιβάλλον μέθοδοι διασφαλίζουν την ποιότητα μετά τη
συγκομιδή? Πιθανά προβλήματα και επιτυχημένες μελέτες
περίπτωσης.

Ατομική συνεισφορά
συνεργατών

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

UZEI

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

Κατανομή
Χρόνου
(σεμινάριο)/Αριθμός διαφανειών)

Συγκεκριμένο υλικό που θα καλυφθεί
Όταν η προσφορά και η ζήτηση συναντούν την ποιότητα: πώς να
καλλιεργούν, τι και πως. Ζώα, εναλλαγές και μεικτές καλλιέργειες στο
χώρο και το χρόνο. Πως αλληλεπιδρούν οι διάφοροι παράγοντες μιας
επιχείρησης ΒΓ και πως επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων? Η χρήση
του διαδικτύου: μοντέρνοι τρόποι προώθησης προϊόντων και
ευκαιρίες πώλησης.
ΒΓ: εμπειρίες, προβλήματα και λύσεις της ΒΓ στις χώρες των
συνεργατών του CerOrganic. Επιτυχείς περιπτώσεις βιολογικών
εκμεταλλεύσεων στις Βόρειες και Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες.
Συγκεκριμένο υλικό που θα καλυφθεί
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Ατομική συνεισφορά
συνεργατών

45 λεπτά – 20 διαφάνειες

40 λεπτά – 4x20 διαφάνειες
Συνδυασμός
διαφανειών
και
επίδειξη όπως απαιτείται στις
εκδρομές.
Κατανομή
Χρόνου
(σεμινάριο)/Αριθμός διαφανειών)

Όλοι οι συνεργάτες
Ατομική συνεισφορά
συνεργατών

C535
Διασφάλιση
Ποιότητας στη
Μάθηση

EFQUEL

Το μάθημα θα εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τρέχουσα συζήτηση
σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας και τη διασφάλιση της
ποιότητας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής
μάθησης, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το πεδίο της
ανάπτυξης της ποιότητας σε βασικά θεμέλια της και να τους
επιτρέψει να αποκτήσουν ικανότητα στη χρήση, στη διαχείριση και
στη δημιουργία αξιολόγησης της ποιότητας και της διαδικασίας
διασφάλισης της ποιότητας τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και σε
επίπεδο μαθημάτων.

D2.2 – Πρόγραμμα σπουδών της Κατάρτισης Εκπαιδευτών του CerOrganic

Σελίδα 34

2h/xx διαφάνειες
καθοριστούν)

(πρέπει

να

Συνδιασμός διαφανειών, ομαδικοί
γρίφοι,
ομαδική
εργασία,
παρουσίαση

EFQUEL

5 Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του CerOrganic: στοιχεία για
τη διασφάλιση της ποιότητας
Οι πληροφορίες από το Πακέτο Εργασίας 1 και το Παραδοτέο 2.1 (Ικανότητες του
CerOrganic) σε συνδιασμό με κρίσιμα θέματα διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν
για να συνθέσουν το Πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του CerOrganic. Επιπροσθέτως,
εξειδικευμένα μέλη του CerOrganic και εξωτερικοί επιστήμονες πραγματοποίησαν
διαβουλεύσεις και παρείχαν περιγραφές των βασικών συστατικών (μαθησιακοί στόχοι,
ικανότητες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, περιεχόμενο, μέθοδοι αξιολόγησης, χορήγηση
πιστωτικών μονάδων, πρακτικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, κτλ.) για όλες τις
συμπληρωματικές εκπαιδευτικές ενότητες. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε
όλους τους εν δυνάμει εκπαιδευόμενους του CerOrganic και άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς.
Ένα μείγμα από διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις έχει επιλεγεί για τη
συμπλήρωση πέντε ελαφρώς διαφορετικών σεναρίων για διδασκαλία από απόσταση και
πρόσωπο με πρόσωπο (πρακτική, εκδρομές, παρουσιάσεις, επιτόπιες ασκήσεις), για τις 5
χώρες από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι της πιλοτικής Κατάρτισης Εκπαιδευτών θα
προέρχονται (Αυστρία, Ελλάδα, Κύπρος, Ουγγαρία, Τσεχία). Ειδικότερα, η δυνατότητα
εκτέλεσης επιπρόσθετων ειδικών άμεσων ασκήσεων (επισκέψεις σε βιολογικές
εκμεταλλεύσεις) στην περίπτωση που οι μαθητές επιτύχουν χαμηλή βαθμολογία θα γίνουν
ενέργειες για τη βελτίωση και τη γεφύρωση των μαθησιακών αδυναμιών τους. Οι
μεθοδολογίες μάθησης έχουν επιλεγεί για να προωθήσουν μια συμμετοχική προσέγγιση
μάθησης με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι σπουδαστές (π.χ. ομαδικές επιτόπιες επισκέψεις,
συζητήσεις, ομαδικές παρουσιάσεις).
Κατά την προπαρασκευαστική φάση, έχει προβλεφθεί εξειδικευμένοι καθηγητές του
CerOrganic και κατάλληλο προσωπικό που διαχειρίζεται τις ψηφιακές πληροφορίες
(τεχνικές και επιστημονικές) να παρέχουν ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες
εκπαιδευόμενους μέσω της πλατφόρμας του CerOrganic (φόρουμ, ομαδικές συζητήσεις
κτλ.) σε ομάδες, ή ένας με έναν.
Παρουσιάσεις και εργασίες για πραγματικές περιπτώσεις σεναρίων έχουν διαμορφωθεί
ώστε να είναι λογικές από πλευράς χρόνου, και θα επιτρέψουν στους σπουδαστές να
καταλάβουν ξεκάθαρα το τι αναμένεται από αυτούς από πλευράς επιδόσεων, και τη
διαδικασία βαθμολόγησης, η οποία θα ακολουθήσει το σύστημα ECTS.

6 Συμπεράσματα και Προτάσεις
Ο Leewis (2004)1 γράφει: “υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού των γεωργικών
συμβουλών ως επαγγελματική πρακτική: αποστολή, σκεπτικό, τρόπος λειτουργίας,
διαχείριση και οργανωτική δομή”. Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, το Πλαίσιο
του Προγράμματος Σπουδών του CerOrganic είναι ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα μεικτής
μάθησης με σαφείς στρατηγικούς στόχους και δυνατότητες να απευθύνεται σε ακροατήριο
νέων εκπαιδευόμενων (και των αναγκών τους) και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα
και την αποδοτικότητα των υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα.
Αρκετές κρίσιμες παράμετροι που λήφθησαν υπόψη:
Γνώσεις και Δεξιότητες
Ένα ισορροπημένο μείγμα διαδικτυακής σύνδεσης και παραδοσιακών προσεγγίσεων.
Κρίσιμοι παράγοντες όπως η πραγματική απόσταση μεταξύ εκπαιδευόμενων και
καθηγητών, η φύση των αποτελεσμάτων μάθησης, η απόκτηση δεξιοτήτων και τρόπων
αξιολόγησης. Το πρόγραμμα σπουδών του CerOrganic ενσωματώνει διάφορες μορφές
μάθησης (πρόσωπο με πρόσωπο και "παραδοσιακές" εξ αποστάσεως μεθόδους) για ΌΛΑ τα
εμπλεκόμενα στοιχεία.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι του CerOrganic θα:
α. Επικοινωνούν με τους καθηγητές και μεταξύ τους καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης
μέσω της πλατφόρμας του CerOrganic,
β. Αποδείξουν τις αποκτηθείσες ικανότητες τους στο σχεδιασμό ενοτήτων ψηφιακής
μάθησης στο τέλος της 3ης εβδομάδας (στο ΜΑΙΧ) με την παρουσίαση σεναρίων,
γ. Αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες του CerOrganic σε
πραγματικά προβλήματα και λύσεις. Όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν αποδοθεί
σε συνδιασμό με σαφείς παιδαγωγικές λειτουργίες, οι οποίες χρειάζονται να δοκιμαστούν
στην πραγματική ζωή/συνθήκες εργασίας.
Συνολικά, το πρόγραμμα σπουδών του CerOrganic καλύπτει ένα πλούσιο μείγμα γνώσεων
και δεξιοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών συμβουλευτικής στη ΒΓ: η αποτελεσματική
επικοινωνία, ευχέρεια τεχνολογίας, στοιχειώδεις γνώσεις παιδείας/έρευνας, ποσοτικές
γνώσεις, κριτική σκέψη και ανάλυση.
Ευελιξία
Η εκπαίδευση του CerOrganic έχει σύντομη διάρκεια σπουδών αλλά είναι σχεδιασμένη να
προσφέρει σημαντική ευελιξία στο χρόνο, το χώρο και, όπου είναι δυνατόν, στο ρυθμό
μελέτης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους χρονοδιάγραμμα
καθορίζοντας τη δομή της μελέτης τους. Τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του
προγράμματος είναι καθορισμένα σε ένα μάκρο επίπεδο αλλά προσφέρουν σημαντική

Leeuwis C. (2004). Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension. Third Edition,
Blackwell Science Ltd, 405p.
1
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ευελιξία ώστε οι εκπαιδευόμενοι να προσαρμόσουν τη μελέτη τους σε ένα μίκρο επίπεδο,
ειδικά κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης και της φάσης αξιολόγησης.
Ανάπτυξη Ακαδημαϊκής κοινότητας
Το πρόγραμμα σπουδών του CerOrganic αναπτύσσει μια ακαδημαϊκή κοινότητα για να:
α. Παρέχει ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητή-καθηγητή και μαθητή-μαθητή,
β. Εκπληρώσει συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς στόχους (π.χ. συμμετοχή σε εκδρομές και
συζητήσεις πάνω σε πραγματικά σενάρια),
γ. Συνδέσει τους φοιτητές με ευρύτερες επαγγελματικές κοινότητες
Το CerOrganic προτείνει ένα ρεαλιστικό επίπεδο συμμετοχής των εκπαιδευόμενων μέσω
άτυπων διαδικτυακών κοινοτήτων. Αυτό είναι δυνατόν καθ’όλη τη διάρκεια της
εκπαίδευσης και θα κορυφωθεί κατά τις περιόδους προετοιμασίας και αξιολόγησης. Οι
διαδικτυακές κοινότητες συμπληρώνονται από τους συνεργάτες του CerOrganic και τους
εξειδικευμένους καθηγητές οι οποίοι έχουν την ευθύνη για κάθε μία από τις τέσσερις
ενότητες. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του CerOrganic στη διαδικτυακή
δραστηριότητα είναι χωρισμένος σε άμεση αλληλεπίδραση με μεμονωμένους φοιτητές και
διαδικτυακές συζητήσεις. Και οι δύο θα είναι διαθέσιμες σε περίπτωση έρευνας των
φοιτητών.
Επαγγελματικά Δίκτυα
Το CerOrganic θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο των συνεργατών του ώστε να αρχίσουν οι
εκπαιδευόμενοι την επαγγελματική τους δραστηριότητα που είναι μέρος της μελέτης τους.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να παρέχουν κατάλληλες ομάδες με βιοκαλλιεργητές
ή επιχειρηματίες να δουλέψουν με τους εκπαιδευόμενους κατά την εκτέλεση της εργασίας
τους.
Αξιολόγηση
Το πρόγραμμα σπουδών του CerOrganic περιέχει μια αξιολόγηση παρουσίασης (ενότητα
C531) και μια αξιολόγηση εργασίας (μία για τις ενότητες C532, C533, C534). Και οι δύο
αξιολογήσεις σχεδιάστηκαν ώστε να είναι:
α. Πολλαπλών επιπέδων (οι μαθητές χρειάζεται να σκεφτούν σε πολλαπλά επίπεδα και να
χρησιμοποιήσουν στοιχεία που διδάχθηκαν σε διαφορετικά μαθήματα)
β. Ευέλικτες (οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν διαφορετικές βιολογικές
εκμεταλλεύσεις και προβλήματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές),
γ. Άμεσες (απαιτείται επαφή με τον αγρότη) και,
δ. Αποτελεσματικές (τα αποτελέςματα της 2ης Εργασίας θα ανακοινωθούν στον
εκπαιδευόμενο μετά από διαβούλευση).
Η κοινοπραξία έχει επίγνωση των πιθανών προβλημάτων ακεραιότητας που αφορούν την
ταυτοποίηση της δουλειάς των μεμονομένων εκπαιδευόμενων. Για το θέμα αυτό, οι
εργασίες έχουν σχεδιαστεί να είναι απαιτητικές και ποικίλου χαρακτήρα και να απαιτούν
διάφορους τύπους γνώσης και σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποκτήσουν πολλαπλές
δεξιότητες που να καλύπτουν τη συνεισφορά του κάθε εκπαιδευόμενου.
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Η δομή και το μέγεθος του προγράμματος σπουδών συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
ευθυγραμμίζεται με τη συσσώρευση πιστωτικών μονάδων και του συστήματος μεταφοράς
(4 ECTS). Ο πραγματικός φόρτος εργασίας εκφράζεται σε χρόνο μελέτης και δουλειάς.

D2.2 – Πρόγραμμα σπουδών της Κατάρτισης Εκπαιδευτών του CerOrganic

Σελίδα 38

Παράρτημα 1 – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (παράδειγμα, να
παρέχεται από όλους τους καθηγητές ΜΟΝΟ στο D2.3)
I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τίτλος Μαθήματος
Τρόπος
εκπαίδευσης
Υπεύθυνος
συνεργάτης
Καθηγητής

Σύντομο
Βιογραφικό

C-534a2 – Γονιμότητα Εδάφους & Διαχείριση
Διάλεξη, εκδρομές, συζητήσεις
Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
Καθ. Δρ. Ulrich Köpke
Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας, Πανεπιστήμιο της Βόννης
Katzenburgweg 3
53115 Βόννη
Γερμανία
+49-228-73-5616
+49-228-73-5617
Email: iol@uni-bonn.de
Skype: Ulrich Koepke
Γεωπόνος, γεννήθηκε το 1951 στο Βερολίνο της Γερμανίας. Σπούδασε
γεωργικές επιστήμες, βοτανική και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο
Goettingen της Γερμανίας (1970 – 1974). Διδακτορική διατριβή ‘Φάβα:
δέσμευση αζώτου και αποτελέσματα πριν τη συγκομιδή’, αποδέχθηκε το
διορισμό ως καθηγητής της Βιολογικής Γεωργίας από το Πανεπιστήμιο της
Βόννης, όπου ανέπτυξε το πειραματικό αγρόκτημα “Wiesengut” για τη
Βιολογική Γεωργία και ίδρυσε το Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας (IOL) το
1991 (www.iol.uni-bonn.de). Διευθυντής και Προϊστάμενος του IOL. Κύρια
θέματα έρευνας: σχεδιασμός εναλλαγής καλλιεργειών, διαχείριση
συγκεκριμένου χώρου, μείωση οργώματος και συστήματα άμεσης σποράς,
διαχείριση θρεπτικών ουσιών και έλεγχος ζιζανίων στη Βιολογική Γεωργία,
προϊόντα και διαδικασίες ποιότητας καθώς και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της γεωργίας. Επικεφαλής πολλών διεπιστημονικών και
πολυκλαδικών ερευνητικών ομάδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (ΕΕ).
Περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις. Υπηρετεί σε πολλούς εθνικούς και
διεθνείς οργανισμούς και συμβούλια, μεταξύ άλλων σαν ιδρυτικός
πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ερευνών της Βιολογικής Γεωργίας
(ISOFAR).

Ημερομηνία
Έναρξης
Ημερομηνία Λήξης
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II. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Η γονιμότητα του εδάφους στη ΒΓ αποτελείται από: i. Παραγωγικές λειτουργίες, π.χ.
λειτουργίες καθαρής βιώσιμης παραγωγής καλλιεργειών σε συνδυασμό με
διαφοροποιημένες εναλλαγές καλλιεργειών, και ii. Οικολογικές λειτουργίες, π.χ. φίλτρο και
λειτουργία απομόνωσης του εδάφους, αυτορύθμιση, ανθεκτικότητα και σταθερότητα του
συστήματος. Η γονιμότητα του εδάφους έχει σημαντικές και μετρήσιμες συνέπειες για το
περιβάλλον, μεταξύ των οποίων η ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, το
τοπίο και η βιοποικιλότητα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οικονομικές, πολιτιστικές και
κοινωνικές αξίες, η διάβρωση του εδάφους, η προστασία του εδάφους κτλ. Αυτό το μάθημα
έχει σαν στόχο να παρέχει στους φοιτητές εργαλεία για να αναλύσουν τα επιτόπια
δεδομένα και τους υπεύθυνους παράγοντες της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και
κριτική ανασκόπιση διαφορετικών προσεγγίσεων διαχείρισης στη ΒΓ σε σχέση με την
παραγωγικότητα και την επίδρασή τους στο περιβάλλον.
III. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προηγμένη γνώση στον τομέα της γεωργίας και της αγροοικολογίας Η΄ βασικό επίπεδο
γνώσης στη χημεία εδάφους/βιολογία εδάφους Η΄ τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στην
περιβαλλοντικά ορθή γεωργία.
IV. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Πτυχίο Πανεπιστημίου Η΄ Διδακτορικό στη Γεωπονία ή σχετικές επιστήμες Η΄σχετική
πρακτική (τουλάχιστον 4 χρόνια εμπειρία στον αντίστοιχο τομέα και τουλάχιστον 1 χρόνο
εμπειρία σαν εκπαιδευτής) ή να είναι αγρότης με ελάχιστη εμπειρία 5 χρόνια στη ΒΓ. Ο
εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί στα Αγγλικά (το απαιτούμενο
επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Cambridge), να χρησιμοποιεί MS – Office (με έμφαση στο
PowerPoint) Διαδίκτυο και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος και να συμβάλει στις
μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας (e-learning).
V. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
•
•
•
•
•

Να παρουσιάσει τα συστατικά και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη γονιμότητα
του εδάφους στη ΒΓ,
Να προσφέρει διάφορες ψηφιακές πηγές σαν εισαγωγή στη γονιμότητα του
εδάφους, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε περιβαλλοντικά ορθά συστήματα
καλλιέργειας,
Να αποδείξει την αλληλεπίδραση των διαφόρων συστατικών και αποτελεσμάτων
που ακολουθούν συγκεκριμένες δράσεις και γεωργικές πρακτικές για να αυξήσουν
τη γονιμότητα του εδάφους,
Να καταδείξει τα προβλήματα και τις προσεγγίσεις επίλυσης αυτών για
συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης,
Να προσφέρει ειδικά εργαλεία διαχείρισης συγκεκριμένης τοποθεσίας της
γονιμότητας του εδάφους για ένα συγκεκριμένο τομέα.
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VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μέχρι το τέλος του μαθήματος, ο μαθητής αναμένεται να:
• έχει κατανοήσει την πολυπλοκότητα του ειδικού ρόλου της γονιμότητας του εδάφους και
της διατήρησής του στη ΒΓ,
• εξοικειωθεί με αρκετά προβλήματα που συμβαίνουν στον τομέα της γονιμότητας του
εδάφους
• είναι σε θέση να αναλύσει κριτικά την ανάπτυξη λύσεων που οδηγούν σε αποφάσεις για
την αύξηση και διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους
• είναι αρμόδιος στην ανάλυση προβλημάτων και αναζήτησης πηγών στη βιβλιογραφία και
στο διαδίκτυο για να λύνει προβλήματα και να δίνει συμβουλές
• έχει αναπτύξει δεξιότητες διαβούλευσης για το ευρύ πεδίο της γονιμότητας του εδάφους
VII. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σύντομη περιγραφή του μαθήματος και/ή βασικές έννοιες (θεωρητικό και πρακτικό
περιεχόμενο).
1.1 Γονιμότητα του εδάφους: συστατικά, αλληλεπιδράσεις και μέθοδοι ανάλυσης,
συντήρησης και αύξησης (Θεωρία/Διάφορα συστατικά/ Πηγές)
1.2 Μελέτες περίπτωσης και προβλήματα (Μελέτες Περίπτωσης)
1.3 Ανάλυση & εναλλακτικές λύσεις. (Μελέτη Περίπτωσης)
1.4 Τεχνικές διαβούλευσης (Μελέτη Περίπτωσης)
VIII. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το μάθημα αποτελείται από:
(α) ψηφιακές διαλέξεις βασιζόμενες σε παρουσιάσεις PowerPoint (καταγραφή ειδικών
συνθηκών, διαχείριση θρεπτικών ουσιών εδάφους, ρόλος της οργανικής ύλης στο έδαφος,
διαχείριση αζώτου, διαχείριση θρεπτικών συστατικών του εδάφους με λιγότερη
κινητικότητα, σχεδιασμός εναλλαγής καλλιεργειών, βιολογία εδάφους)
(β) βιβλία, άρθρα
(γ) διαδικτυακή ανασκόπιση βιβλιογραφίας
(δ) (ομαδική) άμεση εργασία
(ε) ομαδική αλληλεπίδραση και συζήτηση
IX. ΟΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Ψηφιακή Προπαρασκευαστική Μελέτη

Ώρες
2

Διαλέξεις

1

Εκδρομές – Πρακτική - Συζήτηση

1

Μελέτη, Παρακολούθηση Τομέα, Διαβούλευση, Λήψη Αποφάσης, Προετοιμασία
εργασίας

2
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ΣΥΝΟΛΟ ΟΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6

X. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
o Βασική βιβλιογραφία
•
•

•
•

BassiriRad, Hormoz (Ed.) (2005): Nutrient Acquisition by Plants. Ecological studies,
Vol. 181. Springer, Berlin, Germany. ISBN No 978-3-54024-186-7.
Cooper, Julia, Urs Niggli, Carlo Leifert (Eds.) (2007): Handbook of Organic Safety and
Quality. Woodhead Publishing Limited, Abington, United Kingdom. ISBN No 978-184569-010-6.
El Titi, Adel (Ed.) (2003): Soil Tillage in Agroecosystems. CRC Press, Boca Raton, USA.
ISBN No 978-0- 84931-228-1.
Gliessman, S. R. (2000) Agroecology: Ecological Processes in Sustainable Agriculture.
CRC Lewis Publishers, Boca Raton.

o Περιοδικά
•
•

Biological Agriculture and Horticulture (BAH). A B Academic Publishers. Coventry,
Great Britain. ISSN 0144-8765.
Renewable Agriculture and Food Systems (RAFS). Formerly known as American
Journal of Alternative Agriculture. Cambridge University Press. Cambridge, United
Kingdom. ISSN 1742-1705.

o Ιστοσελίδες / σύνδεσμοι
•
•
•
•

http://europa.eu.int/
http://www.fao.org/organicag/
http://www.ifoam.org/
www.iol.uni-bonn.de

XI. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η εργασία περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης πολλαπλών συστατικών
- Εντοπισμός προβλήματος,
- Ανάλυση διαφόρων λύσεων,
- Λήψη απόφασης,
- Διαβούλευση με τους αγρότες
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Πληροφορίες Προγράμματος
Το CerOrganic είναι ένα διετές πρόγραμμα Leonardo da Vinci που χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στοχεύει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας διαδικασίας
διασφάλισης της ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση των γεωργικών
συμβούλων / εκπαιδευτών της Βιολογικής Γεωργίας, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQARF).

Μέλη της Κοινοπραξίαςs

Με την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο το συντάκτη της, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτή.
D2.2 – Προγραμμα σπουδών της Κατάρτισης Εκπαιδευτών του CerOrganic

Σελίδα 43

