Quality-Certified Training of Farmers on Organic Agriculture

504387-LLP-1-2009-1-GR-LEONARDO-LMP

www.cerorganic.eu

CerOrganic a Képzők Képzése (ToT training of
trainers) Kerettanterv

Deliverable number

D2.2

Dissemination level

publikus

Status

befejezett

Author(s)

Ioannis Livieratos

Contact

livieratos@maich.gr

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European
Union. This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

D2.2 – CerOrganic Képzők Képzése Kerettanterv

2 oldal

Version
Verzió Dátum
Szerző
0.1
24/01/2011 Ioannis Livieratos
Ulf Ehlers
0.2
26/01/2011
0.3

26/01/2011

0.4
Final

27/01/2011 Vaia Dimoleni
28/12/2011 Zita Szalai

Változtatások összegzése
Tervezet
Terminológia,
a
design
kritikája,
szövegezés, teljes lektorálás
A végső design közzététele, kifejezések,
bemutatás, lektorálás
Formázás
Fordítás magyar

D2.2 – CerOrganic Képzők Képzése Kerettanterv

3 oldal

David Smith

Definíciók listája, rövidítések:
Rövídítés
ECTS

Munkaterhelés

Oktatási összetevő

Tanulási eredmények

Értékelés

Értékelési kritériumok
Blended Learning

Leírás
European Credit Transfer System, Európai Kredit Átviteli
Rendszer egy kreditrendszer, amit a Bologna Folyamatban
résztvevő, Európai Felsőoktatási Terület országaiban
fogadnak el. Az ECTS egy hallgató-központú kreditgyűjtési
rendszer ami az oktatás átláthatóságára és a tanulási
eredményeket helyezi előtérbe.
A munkaterhelés azt az időt jelenti, amennyire egy átlagos
hallgatónak szüksége van adott tanulási tevékenység
elvégzésére (mint előadások, szemináriumok, projektek,
gyakorlati munka, önálló tanulás és vizsgálatok)
Önmagában helytálló, struktúrált tanulási egység (mint:
modul, szeminárium,
A self-contained and formally structured learning
experience (such as: course unit, module, seminar,
szakmai gyarkolat stb).
Azon tudásanyag összessége, amit a hallgató a tanulási
folyamat végén tudni, megérteni vagy használni lessz
képes
Az összes módszer (írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladat,
vizsga, előadás stb.), ami a tanulási eredmények elérését
méri.
Leírás arról, hogy a hallgatónak mit kell teljesítenie ahhoz,
hogy a megfelelő tanulási eredményt érje el.
Blended learning, kombinált képzés/tanulás egy olyan
képzési forma, melyben a hallgatóknak lehetőségük van
“együtt és egyedül” (Garrison and Kanuka, 2004) tanulni, a
hagyomásnyos képzés és az e-leaning tanulsá lehetőségeit
kihasználni a személyes találkozás és a technika adta
távoktatási technológiák formájában.
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1. Összefoglaló
A WP1 (D1.2 OA Traing Needs, D1.3-Literature Review on OA Competencies), WP2 (D2.1CerOrganic Competencies) és WP5 (D5.1 EQARF requirements, D5.2-Draft for Quality
Assurance of CerOrganic) eredményei informálják a CerOrganic Curriculum for the Training
of Trainers of farmers in Organic Agriculture fejlesztéséről.
A Blended Learning-típusú oktatási rendszer a következő elsődleges célok kielégítésére
szolgál:
a) Az oktatási környezet megtervezése úgy, hogy kielégítse az érintett tanulók különböző
követelményeit.,
b) Az alkalmazható elmélet kommunikálása és tudástranszfere. Valamint
c) az ÖG érdekeltségébe tartozó technikai kérdések, problémák azonosítása és azok
megoldási módszertana
d) kombinált/e-tanulás tervezési kompeteniák
e) smerkedés az oktatás minőségbiztosításával.
Ezekhez a területekhez oktatási egységeket hoztak létre (modulokat), amelyek több leckéből
állnak. A következő modulok lettek kiválasztva:
C531. Blended & e-learning design,
C532. ICT technologies for OA content adaptation,
C533. Farmer communication & consultation approaches,
C534. OA topics, issues & problems – Decision making
C535. Quality Assurance in Learning
Minden modul kiegészíti és összhangban fejleszti az ‘extension worker’ szakértelmét az
ökológiai gazdálkodásban. Az elsajátított képességek felmérése az előző négy modulhoz fog
megtörténni.
A cerorganic képzés 3 fázisból áll.
A. egy 2 hetes felkészítő időszak. Egy órák előtti beszélgetés az oktatókkal, ez segít a
részvevőknek elérni egy alapszintű tudást a különböző ÖG, pedagógiai és ICT problémákban.,
B. egy 1 hetes face to face tanulási időszak. Egyedül a képzés helye és időtartama a
bizonyos.
C. egy 2 hetes megbízási és értékelési időszak. A tanultakat megbízásokon keresztül mérik
fel, amelyek magukban foglalnak valós konzultációt gazdákkal az ökológiai gazdálkodás
meglévő problémáiról.
A Cerorganic gyakornokok a következő oktatási módszerekkel lesznek bevonva:

-előadások és prezentációk
-csoportos részvételen alapuló megbeszélés gazdákkal
-helyszíni számítógépes képzés
-gyakorlati bemutatók és terepmunka
-best- practice és esettanulmányok
D2.2 – CerOrganic Képzők Képzése Kerettanterv

7 oldal

-önálló tanulás és megbízáson való munka
A tanulók fel lesznek kérve annak bemutatására, hogy elérték az elvárt tanulási
követelméyneket a megbízásaikon, valamint a csapat- és projekt munka eredményeiknek
prezentációján keresztül. Az 5 hetes kurzus 4 ECTS-t(European Credit Transfer System),
ér, amely körülbelül 100 tanórával egyenlő.
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2. Bevezetés
2.1 Cél
E dokumentum célja a Cerorganic tananyag informatív keretének struktúrálása, a
meghatározott oktatási célok és képességek követelményei teljesülésének megerősítése, és
hogy a cerorganic minőségellenőrzési irányelvei tekintetbe voltak véve.
2.2 Célközönség
A jelentés minden Cerorganic consortium partnernek szól, valamint minden félnek, akik
érdekeltek gazdák oktatóinak való továbbképzés szervezésében, továbbá a cerorganic
képzés potenciális résztvevőinek, oktatóknak és gyakornokoknak egyaránt.
2.3 Bevezetés
Egy ÖG gazda képzője, tanácsadója nem csak jó gyakorlati tanácsokat ad át. Olyan
eljárásokban is részt vesz, amelyek szélesebb körű kommunikációt és tanulási
tevékenységeket foglalnak magukba. Az elérni kívánt Cerorganic tanulási célkitűzések és
kompetenciák nem csak mezőgazdasági és erőforrás menedzsmentet foglalják magukba.
Szélesebb körben érintik a megfelelő e-tanulási modellek és módszerek kivitelezéséhez
szükséges képességek fejlesztését egy olyan képzési megközelítésben/platformon, ahol a
kommunikáció és pedagógia sarkalatos fontosságú.
Fontos, hogy az oktató képes legyen érdekes és hasznos elegyét nyújtani az oktatás és elearninges oktatási technikák használatának, emellett számos oktatási és ICT technikát kell
használnia tudni az ökológiai gazdálkodás, analitikus gondolkodás döntéshozás
témakörében.
A kommunikációs és pedagógiai és oktatási kompetenciákat illetően az oktatónak
hatékonyan kell tudnia kommunikálni a célcsoporttal és az ökológiai gazdálkodást végző
gazdákkal is hatékonyan kell tudnia kommunikálni. Képes lesz oktatni és tárgyalásokat
folytatni a termelőkkel és képes less speciális, személyes stratégiákat kidolgozni a
termelőkkel együtt ahelyett, hogy sztenderd megoldásokat ismételgetne. Képes lesz olvasni
a sorok között és új megközelítéseket alkalmazni és használni a mindennapi életben, képes
less arra, hogy támogató hálózatot építsen és a complex valóságot megfelelően kezelje.
Technikai megközelítésben a kulcskérdésnek az mutatkozott, hogy az ökológiai gazdálkodási
rendszereket holisztikus szemlélettel lássa a hallgató és hogy a termelő tapasztalatát
technikai tudásba konvertálhassa, problémákat oldhasson meg és hogy egy multifaktoriális
konzultánssá válhasson egy dinamikus interakciós rendszerben.
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3 CerOrganic ToT Curriculum kerete
3.1 A Training Curriculum vázlata

CerOrganic Konzorcium Résztvevői
CerOrganic-Training-of-Trainers-SS01
4

CerOrganic: Quality-Certified Training of Trainers
on Organic Agriculture
Kurzus leírás
Tanulás módja: Blended Learning (előzetes on-line tanulás, hagyományos oktatás – on-line
tanulás)
Kredit érték: 4 ECTS (összesen 100 munkaóra)
Időtartam: 5 hét
Menetrend
- 1. fázis (például:2011 Május 08-21-ig, távoktatás - kísérleti)
Egy kéthetes megelőző fázis, ami magába foglalja az on-line tartalmakhoz való hozzáférést,
az ehhez való segítséget illetve az előkészületeket a 2. fázisra. Ez a fázis lehetővé teszi a
hallgatók számára a kapcsolatteremtést az oktatókkal. Ez a tanulási idő szempontjából
rugalmas fázis lehetővé teszi a hallgató számára, hogy kielégítő tudásra tegyen szert az
ökológiai gazdálkodás alapismereteiből továbbá pedagógiai és ICT technológiák
használatából.
- 2. fázis (például: 2011 Május 22-29-ig, hagyományos oktatás - kísérleti)
Egy egy hét hosszúságú térben és időbenkorlátozott időszak. Rögzített tanmenetű és
hosszúságú képzési és értékelési időszak
Hossz: 7 nap, Fogadó inzétménye például: MAICh (szemináriumi termek és személyi
számítógép szobák) és krétai (Görögország) ökológiai gazdálkodást folytató termelők
gazdaságai.
- 3. fázis (például: 2011. Május 30-Június 13-ig, beadandó feladatok, értékelés- kísérleti)
A második fázist jövető két hét időtartamű időszak. A hallgatók ökológiai gazdálkodásokat
érintő problémákkal foglalkozó internetes oldalakat fognak meglátogatni és olyan
kérdéseket keresnek, amelyek érdeklik őket, majd ezekre a kérdésekre megpróbálnak
válaszokat találni termelőkkel való kapcsolatteremtés és konzultáció útján. A beadandó
feladatokat a CerOrganic ökológiai gazdálkodás szakértői fogják értékelni.
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Elhelyezkedés
E-óra: CerOrganic website, oktatási platform
Hagyományos oktatás (például): Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh),
Görögország
Gyakorlati bemutató és kirándulások (például): ökológiai gazdálkodást folytató termelők
gazdaságai (Kréta)

Célcsoport
o
o
o
o
o
o
o

BSc/ MSc hallgatók vagy diplomások az agrártudományok valamely területéről
Mezőgazdasági dolgozók és tanácsadók
Minősítő szervezetek képviselői
Mezőgazdasági profile cégek alkalmazottai és tanácsadói
Legalább öt éves tapasztalattal rendelkező ökológiai gazdálkodást végző gazdák
Oktatás szervezők
e-learning program koordinátorok a mezőgazdasági tudományok valamely területéről

Előzetesen szükséges tudásbázis
o Mezőgazdasági végzettség (BsC/MsC) vagy legalább 5 éves ökológiai gazdálkodás
gyakorlat
o Munkatapasztalat a számítógéphasználatban illetve az ICT technológiák használatában
(számítógéphasználat, MS Office alkalmazások, internet, e-mail (szükséges)
o Növénytermesztési ismeretek több termesztett növény esetében (előny)
o Tanácsadásban vagy oktatásban szerzett jártasság (előny)

Kurzus leírás
A mezőgazdaság egy olyan terület, ahol szükség van szervezett konzultációkra. Az ökológiai
gazdálkodásban a döntéshozás egy több-faktoros tényező, helyspecifikus és tudásintenzív.
Az emberekkel való interakciók esszenciálisak a problémák megoldásában, az adat
elemzésben és a megoldások alkalmazásában. A gyakorlati munkásoknak nincs meg a
képesítése és gyakorlata ahhoz, hogy tanácsadást végezhessen. A termelőkkel együtt
(esszenciális a tudás forrás szempontjából) a helyi sajátosságoknak megfelelően kell az
eredményeket kiértékelni és a döntéseket meghozni. Az információáramlás és a
kommunikációs lehetőségek gyors fejlődése új normákat teremtett a vidéki környezetben.
Manapság a modern mezőgazdasági tanácsadók számítógéppel vannak fölszerelve és egyre
inkább jellemző, hogy az alkalmazott tudás mint egy piacos termék jelenik meg a tudás
piacán és az alkalmazott tudás újra nagy hangsúlyt kap(Leewis, 2003).
A 2011-es “Training of Advisors/Trainers on Organic Agriculture” egy innovative,
minőségbiztosított oktatás, ami a European Quality Assurance Reference Framework
(EQARF) alapján lett kidolgozva. A képzés egy blended learning alapú képzés, ami
minőségbiztosított képzők képzését teszi lehetővé. Lehetőséget teremt a további képzésekre
és a privát szektor vállalkozói számára is.
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A tervezett blended learning kurzus egy 7 napos, Európai Közösség által támogatott nyári
iskolát is tartalmaz, amely a MAICh-ban lesz megrendezve. Akadémiai előadások, gyakorlati
képzések és terepgyakorlatok teszik lehetővé, hogy elsajátítsák azokat a pedagogiai
stratégiákat, amelyek a kommunikációban, a konzultációban elősegítik az ökológiai
gazdálkodást folytató gazdákkal való kommunikációban. A tanulási eredmény maximális
kihasználását éri el a hagyományos képzést megelőző két hetes self-study időszak, mivel
ekkor a hallgatók saját maguk oszthatják be idejüket.

A kurzus céljai
• az e-learning és blended learning témákban való jártasság megszerzése és enek
tananyagok fejlesztésében való részvétel
• az ICT technológiák hallgatókkal való megismertetése, és ezek ökológiai termelésben való
használatának elősegítése, továbbá az oktatásban és szaktanácsadásban való
felhasználásuk elősegítése
• az ökológiai gazdálkodásban való kommunikációban és tanácsadásban segítséget nyújtó
többféle gyakorlat és technika bemutatása
• az ökológiai gazdálkodás főbb témáinak és kérdéseinek bemutatása,
• hogy bemutatásra kerüljön az ökológiai gazdálkodásban szükséges analitikai gondolkodás
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1. Szakasz – 2. hét

C531. Blended és e-learning módszerek

1. Szakasz – 1. hét

Tananyag

(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek
segítségével gyakorolnak)

C533. Kommunikációs és konzultációs technológiák

segítségével gyakorolnak)

- Textbooks, articles

- e.lectures based on
PowerPoint
(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek
presentations
segítségével gyakorolnak)
- Web-based
C532. IKT technológiák az Ökológiai gazdálkodás oktatásában
(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek literature review

C531. Blended és e-learning módszerek

(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek
segítségével gyakorolnak)

C534. Ökológiai gazdálkodás témakörei, kérdései és problémái Döntéshozatal

(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek - könyvek, cikkek
segítségével gyakorolnak)

- elektronikus
(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek atananyag
PowerPoint
segítségével gyakorolnak)
előadásokra
C532. IKT technológiák az Ökológiai gazdálkodás oktatásában
alapozva
(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek - Web-alapú
segítségével gyakorolnak)
szakirodalmi
források
C533. Kommunikációs és konzultációs technológiák

Kurzus címe/ Leírás

Dátum/ Idő

3.2 Képzési terv

All Partners

Minden
partner

Felelős partner

A résztvevők megérkeznek a MAICh-ba

-PowerPoint
Prezentációk
(előadások)
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C532.1. Metaadatok bemutatása. A tantárgy bemutatja a
metaadat- rendszerek lényegét, gyakorlati alkalmazását és a - helyszíni

2. Szakasz – 3. hét – C532. IKT technológiák az ökológiai gazdálkodás oktatásában
3. nap
Előadások és helyszíni feladatok PC-n

C531.4 A részvételi technológiák alkalmazása. A tantárgy a
résztvevők számára speciális oktatási technikákat mutat be,
amelyekkel a résztvevők motiválhatóak a közös siker érdekében.

C531.3 A képzés kialakítása. A tantárgy betekintást nyújt a képzési
kurzusok kialakításába (központi gondolatok, kurzus címek és
célok), amelnyek célja a hallgatók aktív részvétele.

2. Szakasz – 3. hét – 2. Köszöntés és a Nyári Iskola bemutatása. A hét programja és a -Helyszíni gyakorlat
nap
várható eredmények ismertetésre kerülnek.
- Csoportmuka és
C531.1. Az eLearning rendszer bemutatása. Ez a szakasz az vita
eLearning kialakításának alapelveivel foglalkozik, különös - Prezentáció
- A kifejlesztett
tekintettel a blended learning képzésre.
tervek bemutatása
C531.2. A blended learning kurzus kialakítása a gazdálkodók
számára. A tantárgy a különböző résztvevők (pl. gazdálkodók)
részére, a speciális igényeik szerint kialakítandó kurzusokkal és
kiemelten az oktatási anyaggal, valamint az oktatás során
használandó kommunikációs technológiákkal foglakozik.

2. Szakasz – 3. hét –1.
nap

(felkészülés; a diákok a mellékelt szövegek és weblinkek
segítségével gyakorolnak)

C534. Ökológiai gazdálkodás témakörei, kérdései és problémái Döntéshozatal

Agroknow

BMUKK,
Agroknow

gyakorlatok
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kifejlesztése:

Egy

15. oldal

ökolgóai

C533b. Ökológiai gazdálkodási képzési tanfolyam összeállítása.
C533.b1. Képzési tanfolyamok koncepciója, bevezetés. A tantárgy
célja a képzési tanfolyam módszer bemutatása és ezek
alkalmazásának lehetőségei a képzés során. A résztvevők
megosszák a tanfolyam ötleteiket a többi hallgatóval.

“Kommunikáció a vidéki innovációért: a mezőgazdasági
tanácsadás újragondolása”- Vitaindító előadás. A legújabb
elméletek és problémák az ökológiai gazdálkodás tanácsadási
rendszerében.

C533a. Gazdálkodókkal folytatott kommunikációs és konzultációs
megközelítések

C532.4. A kurzus elektronikus platformja. A tantárgy bemutatja a
kurzus elektronikus platformját, amely a MOLE platformon került
kialakításra (www.moleportal.eu). A résztvevők áttekintik a
platformot és különböző feladatokat oldanak meg.

C532.3.
Tananyag-rendszerező
eszköz:
e-portfolio
a
tananyagoknak. A tantárgy bemutatja a hallgatóknak a digitalis
tananyagaik kezelésére szolgáló e-portfólió kezelését és annak
használatát a saját kurzusaik során. A hallgatók feladata, hogy
legalább egy tananyagot jegyzetekkel lássanak el az e-portfólió
használatával.

C532.2. Organic Edunet Web portál. A tantárgy elméleti részében - csoportmunka és
bemutatásra kerül egy speciális webportál (www.organic- vita (ahol
edunet.eu) és egy hét lépsből áll helyszíni feladattal a bemutatott lehetséges)
funkciókat tudják a résztvevők kipróbálni.

jelentőségét a digitalis anyagok tárolásban és visszakeresésében.

Gyomszabályozás
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C534a.3.

és

agrobiodiverzitás.

16. oldal

Probléma

C534a.2. Talajtermékenység és tápanyag-gazdálkodás. Probléma
azonosítása, befolyásoló tényezők, és analitikus módszertan a
talajtani kérdések döntéshozatalában (előadások).

elméletek és kérdések.

- Kapcsolódás a
C534a.1. Az ökológiai gazdálkodás alapelvei, Jogszabályok, terepbejárásokhoz
(vita és interjú)
minősítés. Az ökológiai gazdálkodás agroökológiai paraméterei
(előadások).

2. Szakasz – 3. hét –4. C534. Ökológiai gazdálkodás témái, kérdései, problémái – - Előadások, Jó
nap
Döntéshozatal
gyakorlatok és
európai
“Ökológiai gazdálkodás konzultációja: a probléma analízise és
helyszíni személyre szabott döntések – Vitaindító előadás. Az esettanulmányok
ökológiai gazdálkodás tanácsadásának áttekintése, legújabb bemutatása.

C533.b4. A kifejlesztett tanfolyam roved bemutatójának
elkészítése. A tantárgy lényege egy roved PowerPoint előadás
összeállítása a tervezett tanfolyamról. A mintadokumentum
biztosításával a hallgatók a tanfolyam fontos részeire tudnak
koncentrálni és az elérhető anyagokkal tudják gazdagítani
előadásukat.

C533.b3. Ingyenes oktatási anyagok haszálata a tanfolyamokon. A
tantárgy keretein belül bemutatásra kerülnek oktatási portálok és
digitalis tananyag-raktárak, valamint ezek használata a tananyagok
összegyűjtésére, amelyeket a résztvevők felhasználhatnak oktatási
tanfolyamuk összeállításakor.

gazdálkodási téma kifejtése és adaptációja. A gyakorlat során a
résztvevők feladata a tudományterület bemutatása, a tanfolyam
leírása és a tevékenyésgek bemutatása a biztosított
mintadokumentumok segítségével.

MAICh, CUB,
UZEI

- Előadások, Jó
gyakorlatok és
európai
helyzettanulmányok
bemutatása

A
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17. oldal

2. szakasz – 3. hét – 6. C534c. Esettanulmányok. Öt ország ökológiai gazdálkodás - Előadások, Jó
nap
szakértői helyi érdekű problémákat mutatnak be a résztvevőknek, gyakorlatok és

C534b.2 Gyakorlatl. Helyszíni gazdaság-vezetés, termékek kezelése
és marketing stratégiák (Terepbejárások/üzemlátogatások és a
gazdálkodó/vállalkozó kikérdezése).

C534a.7. A biotermékek marketingje, e-kereskedelme.
biotermékek legújabb marketing trendjei (előadás).

C534a.5. Ökológiai gazdálkodás. Ökológiai gazdaság vezetése
időben és térben (előadások).
- Kapcsolódás a
C534a.6. Fenntartható post-harvest eljárások. Az ökológiai terepbejárásokhoz
(vita és interjú)
termékek modern post-harvest kezelései (előadás).

2. Szakasz – 3. hét – 5. C534a.4. Kórokozók és kártevők elleni biológiai védekezés.
nap
Probléma azonosítása, befolyásoló tényezők, és analitikus
módszertan a növényvédelmi kérdések döntéshozatalában
(előadások).

C534b.1 Gyakorlat. A problémák helyszíni beazonosítása, a
különböző tényezők elemzése, gazdálkodókkal való beszélgetés az
ismereteik
bővítésére
és
a
döntéshozatalban
való
közreműködésért. (Terpegyakorlatok és gazdálkodók kikérdezése).

azonosítása, befolyásoló tényezők, és analitikus módszertan a
gyomszabályozási kérdések döntéshozatalában (előadások).

MAICh, CUB,
UZEI

MAICh, CUB,
UZEI

Ciprus

Csehország Görögország

Magyaro.
- Kapcsolódás a
terepbejárásokhoz
(vita és interjú)

európai
helyzettanulmányok
bemutatása
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2. Szakasz – 3. hét – 8.
nap

A résztvevők elhagyják a MAICh-ot

18. oldal

- Prezentáció

2. szakasz – 3. hét – 7. C535. “Minőségbiztosítés az oktatásban” – Vitaindító előadás. Az - Előadás
nap
ökológiai gazdálkodás tanácsadás legújabb elméletei és problémái. - Csoportos puzzle
A hallgatók részt vesznek az oktatás minőségbiztosításáról szóló
(kirakó)
előadáson. Ebben az egységben értékelésre nem kerül sor.
- Csoportmunka

- A kifejlesztett
képzések
bemutatása

2. Szakasz – 3. hét – 7. C531. Blended és E-learning kialakítás
- Helyszíni feladatok
nap
A hallgatók blended és e-learning kurzusokat alakítanak ki és - Csoportos
mutatnak be (4 fős csoportok).A bemutatók értékelése.
beszélgetés és
megvitatás (ahol
lehetséges)

C534b.3 Gyakorlat. A problémák helyszíni beazonosítása, a
különböző tényezők elemzése, gazdálkodókkal való beszélgetés az
ismereteik
bővítésére
és
a
döntéshozatalban
való
közreműködésért. (Terpegyakorlatok és gazdálkodók kikérdezése).

Ausztria

elemzés a döntéshozatalhoz.

EFQUEL

BMUKK

Jelentés benyújtása

19. oldal

C534. Ökológiai gazdálkodás témái, kérdései és problémái Döntéshozatal. A hallgatók kritikus hozzáállással értékelik a
megszerzett információkat és (a gazdálkodóval közösen) megoldási
javaslatokat tesznek.

C533. Gazdálkodókkal való kommunikációs és konzultációs (ahol lehetséges)
technológiák
Minden
hallgató
kritikusan
értékel
egy
biogazdaságot, azonosít egy problémát és begyűjti a gazdálkodótól
a szükséges információkat..

C532. IKT technológiák az ökológiai gazdálkodás tartalmainak - Prezentációk
adaptálásához. Minden hallgató összegyűjti és felhasználja a (előadások)
megfelelő anyagokat, amelyek segítik az ökológiai gazdálkodás - Helyszíni gyakorlatok
speciális kérdéseinek tisztázásában.
- Csoportmunka és vita

C534. Ökológiai gazdálkodás témái, kérdései és problémái Döntéshozatal. A hallgatók kritikus hozzáállással értékelik a
megszerzett információkat és (a gazdálkodóval közösen) megoldási
javaslatokat tesznek.

C533. Gazdálkodókkal való kommunikációs és konzultációs (ahol lehetséges)
technológiák
Minden
hallgató
kritikusan
értékel
egy
biogazdaságot, azonosít egy problémát és begyűjti a gazdálkodótól
a szükséges információkat.

C532. IKT technológiák az ökológiai gazdálkodás tartalmainak - Prezentációk
adaptálásához. Minden hallgató összegyűjti és felhasználja a (előadások)
megfelelő anyagokat, amelyek segítik az ökológiai gazdálkodás - Helyszíni gyakorlatok
speciális kérdéseinek tisztázásában.
- Csoportmunka és vita
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3. Szakasz – 5. hét

3. Szakasz – 4. hét

és külső
szakértők

MAICh, CUB,
UZEI

és külső
szakértők

MAICh, CUB,
UZEI

Hatékony kommunikáció
Informatikai ismeretek
Információkutatás és használat
Kombinációs képesség
Kritikus gondolkodás
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COMM:
TECH:
INFO:
QUAN:
THIN:

Kurzus céljai:
C531 – blended és e-learning kurzusok létrehozásának
képessége
C532 – IKT technológiák megismertetése és gyakorlása az
ökológiai gazdálkodás tananyagainak adaptációjára,
oktatási és döntéshozatali célra
C533 – A különböző kommunikációs és konzultációs
technológiák bemutatása és gyakorlása
C534a – A főbb témák, kérdések és problémák bemutatása
az ökológiai gazdálkodásban a döntéshozatalhoz
C534b – Az ökológiai gazdálkodásban alkalmazható
döntéshozatalhoz vezető analitikus gondolkodásmódok
bemutatása

FŐ OKTATÁSI CÉLOK
COMM

INFO

20. oldal

TECH

QUAN

THIN

3.3 Értékelés

Kritérium
A sikeres hallgatók megkapják a megfelet minősítést mindkét féle vizsga letétele után
(előadás és beadandó feladat). A kővetkező értékelést kell alkalmazni:
Level 4 = A vagy kiválót (80–100%)
Level 3 = B vagy jó (70–79%)
Level 2 = C vagy átlagos (60–69%)
Level 1 = D vagy megfelelt (50–59%)
Level R = F vagy nem felelt meg (0–49%)

Az előadás és a beadandó feladat leírása
C531. Beadandó feladat - előadás
A 3. hét utlosó napján, CerOrganic hallgatók (négy csoportban) feldata hogy fejlesszék ki
saját blended learning (kombinált képzés) kurzusukat (adjanak egy tervezetet (amelyben
felsorolják a témákat és a tanulási tevékenységeket, formákat). A cél a farmerek képzése
szaktanácsadása és konzultálása. Ezen a napon minden hallgató lehetősget kap, hogy a
képzési tervét elkészítse, oktató segítségével, kialakítsa a saját kombinált oktatási tanfolyam
tervét. Ez a tervezet a következő hét végén kerül beadásra és értékelésre. A továbbiakban a
2. beadandó feladat alapját képezi.
C532/ C533/ C534. Beadandó feladat – Assignment
A nyári kurzust követő 2 hetes időtartamban, minden CerOrganic hallgató a követekező
feladtokat hajtja verge:
a) Érdeklődésre számot tartó téma kiválasztása a szakterületén az ökológiai gazdálkodásban,
b) elektronikus anyagok keresése
c) megbeszélés és konzultáció a farmerekkel az elemző gondolkodásmód alkalamazásával
A tevékenységek sorozatát a munkahelyén végzi el, miközben a CerOrganic konzorcium
partner segíti a hallgatót, hogy a beadanó feladatot vérge tudja hajtani. (ha szükséges) az
egyesületek hálózatának használatával (professzionális hálózati munka/Professional
Networking). Részletes kifejtés szükséges szükséges, ammelyben a megbeszélés részletei
kerülnek bemutatásra, a módszertani megközelítés, és a döntérhozatali folyamat. A
feladatot a szakmailag leginkább illetékes CerOrganic partner vagy szakértő fogja elbírálni és
értékelni, építő kritikával és további javaslatokkal ellátva.

3.4 A kurzus anyagai

A szükséges szöveges és egyéb anyagok
Blended & e-learning tervezése
- Anderson, T., & Elloumi, F. (2004). Theory and practice of online learning. Retrieved June 21
2009, from
http://cde.athabascau.ca/online_book/contents.html
ICT technológiák az ÖG tartalmak adaptálására
- 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.
Kommunkáció a gazdálkodókkal & konzultációs formák
- 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.
ÖG témák, kérdések & problemák – Döntéshozatal
- 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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JAVASOLT SZÖVEGES ÉS EGYÉB ANYAGOK
IKT technológiák az ÖG (ökológiai gazdálkodás) tartalmak adaptálására 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.
Kommunkáció a gazdálkodókkal & konzultációs formák
- 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 )
ÖG témák, kérdések & problemák – Döntéshozatal
- 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/

További javasolt irodalom / Anyagok
Blended & e-learning tervezése
- 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
ICT technológiák az ÖG tartalmak adaptálására
- 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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Kommunkáció a gazdálkodókkal & konzultációs formák
- 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.
ÖG témák, kérdések & problemák – Döntéshozatal
- 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.
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3.5 További információ
Közreműködők
Corvinus University of Budapest (Hungary)
http://www.uni-corvinus.hu

European Federation for Quality in E-Learning
(Belgium)
http://www.efquel.org

Department
(Cyprus)

of

Agriculture

of

Cyprus Federal Ministry of Education, Arts and Culture
(Austria)

http://www.moa.gov.cy/da

http://www.bmukk.gv.at

Agro-Know Technologies (Greece)

Institute of Agricultural Economics and Information
(Czech Republic)

http://www.agroknow.gr

http://www.uzei.cz
DIO
Inspection
and
Organization (Greece)

Certification Association for Hungarian Organic Farming (Hungary)
http://www.mogert.unicorvinu.hu

http://www.dionet.gr

Technikai segítség és támogatás
A CerOrganic projekt elősegíti a közösségépítést az oktatók és a hallgatók között, valamint a
hallgatók és hallgató társaik között. Az idő és a hely, és atanulás menete a lehető leginkább
rugalmas, a tartalom távolról is elérhető. A kölcsönhatások az oktatók és a hallgatók között a
CerOrganic oktatási platformon keresztül valósulnak meg a tanfolyam teljes időtartama alatt.
A program sikeres befejezésének nélkülözhetetlen eleme az oktatási platform ismerete és a
tájékozódás a paltformon.
• A CerOrganic oktatási Platform hozzáférést és támogatást biztosít 24:7 modozatban
az interneten keresztül. A hallgatókat elekrtonikus oktatási anygaokkal és tanácskkal
látják el a z oladról amelyhez PC-n keresztül hozzáférhetnek. Kérdések felmerülése
esetén a hallgatók fordulhatnak a help desk-hez, (amely a szervező AgroKnow
szakemberéhez kapcsolódik) vagy a hallgatói fórumhoz.
• a CerOrganic on-line oktatási rendszer működése folyamataosan ellenőrzött, a
hallgatók szintén véleményezik, ellenőrzik.
o Kapcsolódás az online tréning felülethez:
o Kapcsolat azs oktatási környezethez:
o Kapcsolat vonatkozó irodalomhoz:
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További információ:
•

•

Dr. I. Livieratos, Department of Sustainable Agriculture, Mediterranean Agronomic
Institute of Chania, Gr-73100, Greece. Tel. +30 28210 35000 (x535), Email:
livieratos@maich.gr ; www.maich.gr
Dr. C. Owen, Department of Sustainable Agriculture, Mediterranean Agronomic
Institute of Chania, Gr-73100, Greece. Tel. +30 28210 35000 (x533), Email:
owencary@gmail.com ; www.maich.gr
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C531.2. Blended
learning
(kombinált
képzés)
tervezése
farmerek
részére.

BMUKK

MAICh

Introduction to
the training

C531.1.
Bevezetés az
eLearning
tervezésbe

A tartalamért
felelős
intézmény

Az
egység
képzési
követelményei

4.2 Beosztás

Kurzus tervezés- a gyokrló szakember szemszögéből. A tartalom

25 perc - 10 dia

30 perc - 10 dia

farmerek részére tervezett kombinált képzés
célcsoport figyelmét elnyerni

- hogyan tudjuk a

25 perc – 10 dia

1 video

25 perc – 10 dia

1 video

20 perc– 10 dia

25 perc – 10 dia

15 perc – 5 dia

Időtartam (szeminárium)/No. diák
száma

Kapcsolat kialakítása a farmerek részére kialakított kombinált képzés
során

Az eLearning kurzus hatékonysága – A technológiai lehetőségek
választásának hatása

A eLearning kurzus tervezésének jelentősége

Bevitel/Elvárások–kifejlesztés/végrehajtás/kapcsolat-Kimenet.
Kölcsönhatás az aktív, passzív, bemutató és reagáló, interaktív között.

Az eLearning ciklus

Áttekintés a képzésről különös tekintettel képzési kimenetre

A konkrét téma

Agroknow

BMUKK

MAICh

A résztvevő partner

Ez a fejezet azokat a speciális információkat, oktatási modulok leírásait tartalmazza, amelyet a későbbiekben számonkérnek az okatatók,
szakértők. (D2.3-ToT képzési terv). Amint az okatatókat kiválasztják a következő témákról kapnak információt A. CerOrganic Tanterv Szerkezete és
, B. Beosztás (amely meghatásozza, hogy mely szakterület oktatásáshoz szükséges tananyagokat és információkat szükséges boztosítaniuk.).
Ezután az okatatókat felkérik, hogy részletes információval szolgáljanak az okatatás tartalmáról, céljairól és a tanulás várható kimenetéről, és a
képességekről stb. (példa az Annex I).

4.1 Bevezetés

4 Beosztás (heti beosztás 3 hagyományos oktatás)

Agroknow

Course Management Platform A kurzus programjának irányító
platformján egy rovid bevezetőben áttkeintést ad a MOLe platform
működéséről (http://www.moleportal.eu/), bemuataja azokat a
leggyakrabban használt funkciókat, mint például dokumentumok és
29. oldal

Tároló ezsköz: e-portofolio a források számára. A résztvevők számára
bemutatásra kerül az e-portfolio fogalom, a megismeréséhez szükséges
ismeret anyaggal, a cél hogy a hallgatók megértsék a szerepét és képesek
legyenek az e-portfolio előadására az általuk vezetett kurzusokon.
Bemutatása kerül hogy, hogyan lehet a digitális forrásokat a megfelelő
adatokkal (metadatal) ellátni, valamint, hogy a kijegyzetelt (metadatált)
forrrásokat hogy tudják az e-portfolio–ban tárolni. Az modul utolsó
lépése: legalább egy digitális tartalom meta adattal voló ellátása, minden
hallgató számára.
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C532. 1
ICT technológiák
az ÖG tartalmak
adaptálásában

A metadata fogalom bevezetése, bevezeti a metadata fogalom
megismerését, példák a használatra, jelentőségük a digitalis források
tárolásában és visszakeresésében.
Organic.Edunet Web Portal szolgág bemutatóként, mint speciális oktató
portál (www.organic-edunet.eu), a működés a tarlama és a tulajdonságai
kerülnak bemutatásra. A speciális tartalom keresésre prcializálódott
webportálok digitális tárhelyek és könyvtárak, a digitálsi tárhelyek és
könyvtárak hangsúlyozottan és példákkal lesznek bemutatva a hallgatók
számára. Az elméleti bemutatatás után, a hallgatók gyakorlatban is
kipróbálják a portálon és speciális gyakorlati feladatot hajtanak végre.
Bemutatóí. hogyan használjuk a metaadatokat (metadata) az okataási
felületen.

A kurzus kiértékelése

Az előadó szerepe

működtetehtő modullá fejlesztése.

45 perc – 20 dia

45 perc – 20 dia

45 perc – 20 dia

45 perc – 20 dia

10 perc s

20 perc

Agroknow

MAICh

A
tartalamért
felelős
intézmény

Agroknow

A
tartalamért
felelős
intézmény

30. oldal

15 perc – 7 dia

30 perc – 15 dia

Az Öko-gazdaság rendszerének agroökológiai elemzése . Milyen fontos az
előszervezetek populációinak jelenléte a gazdaság műdödtetése
szempontjából? A döntéshozatal dinamikus rendszerében milyen
szerepet játszanak a biotikus és az abiotikus tényezők?

Az ökológiai gazdálkodásra való átállás hogyan zajlik le egy gazdaságban?
A minősítés szabályai lefedik–e az ökológiai gazdálkodás minden

Időtartam (szeminárium)/No. diák
száma

A konkrét téma

A képzési munkatervek szakértői értékelése a befejező mozzanata a
képzésnek. A hallgatók a teljes képzési tervüket előadják a hallgatóság
előtt. A szekció magába foglalja a megvitatást és a értékelést és
javaslatokat a javítsára.

2 hours

2 hours

Az oktatási munkaterv fogalmának bevezetése. Oktatási munkaterv
kidolgozása: Egy ÖG téma és annak leírásának kidolgozása adaptálása,
felhasználva a hozzáférhető oktatási anyagok forrásait.

Rövid előadás készítése a kidolgozott oktatási munkatervből. A képzési
egység végrahajtása során a résztvevők egy kiadott ppt formában
elkészítik az oktatási mukatervük bemutató előadását a kurzus végéig.
Tanácsokat kapnak arra vonatkozóan, hogyan készíthetnek tartalmas
előadást és hogyan tudják a legjobban kihasználni az elérhető
elektronikus forrásokat és tárhelyket hogy az előadás tartalmát
gazdagítsák.

Időtartam (szeminárium)/No. diák
száma

A konkrét téma
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ÖG témák
kérdések &
problémák –
Döntéshozatal

C534a.1.

Az egység képzési
követelményei

C533.1. Oktatási
munkaterv
előkészítése az
Ökológiai

Az egység képzési
követelményei

előadások tárolása a multimedia eszközök használata, és a felhasználói
felület testreszabása. Bemutatja a hallgatók számára, hogy a plarform
használata hogyan valósítható meg a képzés során, a résztvevők
lehetőséget kapnak a felületen való böngészésre és különböző feladatok
végrehajtására.

A résztvevő partner

Agroknow

Agroknow

A résztvevő partner

egység

A tartalamért
felelős

CUB

A konkrét téma
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Milyen esetekben kell a kártevők ellen fellépnünk és milyen mértékben?
Problémamegoldás és rangsorolás. A különböző élőszervezetek
populációi hogyan hatnak egymásra a mezőgazdasági ökoszisztémában és
hogyan befolyásolják a növényvédelmet? A kórokozók szabályozása
hogyan kapcsolható össze a talajműveléssel? Estettanulmányok,
döntéshozatal. Mi a különbség a konvencionális- és az ökoszemlélet
között? A kölönböző gazdálkodási rendszerek közül melyek vannak
hatással a növényvédelmre?

CUB

A résztvevő partner

Időtartam (szeminárium)/No. diák
száma

CUB

A résztvevő partner

45 perc – 20 dia

45 perc – 20 dias

Milyen esetekben jelennek meg a gyomnövények és milyen mértékben?
Problémamegoldás és rangsorolás. A különböző élőszervezetek
populációi hogyan hatnak egymásra a mezőgazdasági ökoszisztémában és
hogyan befolyásolják a növényvédelmet? A gyomszabályozás kapcsolata
a
talajműveléssel,
gyomszabályozás
és
termés
eredmény.
Esettanulmányok és döntéshozatal. Mi a különbség az öko- és a
konvencionális megközelítésben? A farmgazdálkodás gyakorlata hogyan
biztosítja a helyes gyomszabályozást? A megelőzés jelentősége, a
megelőzés módszerei.

CUB

Időtartam (szeminárium)/No. diák
száma

A konkrét téma

A
tartalamért
felelős
intézmény

45 perc – 20 dia

MAICh
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Az
képzési

C534a.4
Pests & Diseases
Management

Gyomszabályozás
és az
Agrobiodiverzitás

C534a.3.

Az egység képzési
követelményei

Talajtermékenysé
g & gazdálkodás

C534a.2.

Milyen talajmutatók jelzik a talaj egészségét és termékenységét? Melyek
a földmüveléstan legfontosabb kérdései a mezőgazdaágban? Mi a
különbség a konvencionális és az ökológiai megközelítés között?
Talajművelés hogyan kapcsolódik a növények igényeihez és a
környezetgzdálkodási kérdésekhez? A tápanygaok elérhetősége és a
növények optimális növekedése.
Melyek azok a gazdálkodási
gyakorlatok, amelyek biztosítják a talaj jó minőségét? A szervesanyag
gazdálkodás hogyan tartható fenn, szerepe a talajminőség javításában.

területét?

32. oldal

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a minőség értékeléssel és a
minőség biztosítással a távoktatásban és az e-learningben.
Megismerkednek a minőség biztosítással és alapelemeivel. Jártasságot
szereznek a használataban, adminisztrációjban és kialakításban, mind
intézményi mind kurzus szinten.

A konkrét téma

ÖG: tapasztalatok, problémák és megoldások az ökológiai
gazdálkdosában a CerOrganic partner országokban. Sikeres
esettanulmányok az északi és a dél- európai országokbam

Az ellátás az igényekhez igazodik az igények minőséget jelentenek: mit
állítsunk elő és hogyan. Állattartás vegyeskultúrák térben és időben.
Hogyan hatnak egymásra egy öko termelő üzem elemei? Az internet
szerepe: modern promóciós módszerek és értékesítési lehetőségek.

A konkrét téma

Az ökotermékek kezelési sorrendje. A betekarítás utáni műveletek
környezetbarát módszerei? A potenciális problémák és a sikeres
esettanulmányok bemutatása

Az ellátás az igényekhez igazodik az igények minőséget jelentenek: ha
termelünk valamit, mennyit és hogyan. Állatfajok, vetésforgó,
vegyeskultúrák térben és időben. Az ökológiai gazdáság tényezői milyen
kölcsönhatásban vannak egymással és hogyan befolyásolják a
döntéshozatalt ?
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Minőségbiztosítá
s a tanulásban

EFQUEL

A tartalamért
felelős
intézmény

Az
egység
képzési
követelményei

C535

BMUKK,
CUB, MAICh,
UZEI

C534c
OG
esettanulmányo
k

Az ökotermékek
marketingje esales

UZEI

A tartalamért
felelős
intézmény

Az
egység
képzési
követelményei

C534a.7

MAICh

UZEI

intézmény

Az ökotermékek
fenntartható
tárolása és
kezelése

C534a.6

Az ökogazdaság
irányítása

C534a.5

követelményei

Diák és csoport játék/munka, (Jig
saw), csoportmunka előadás

2h/xx dia (meghatározandó)

Időtartam (szeminárium)/No. diák
száma

40 perc – 4x20 dia
Diák
és
élő
bemutató
farmlátogatáshoz/kirándulás
kapcsolófóan

45 perc – 20 dia

Időtartam (szeminárium)/No. diák
száma

45 perc – 20 dia

45 perc – 20 dia

EFQUEL

A résztvevő partner

Minden partner

A résztvevő partner

UZEI

5 CerOrganic Kerettanterv: a minőségbiztosítás elemei
A CerOrganic Kerettanterv kialakításához az 1. Munkacsomag és a 2.1. Teljesítések
(CerOrganic Kompetenciák) információit, valamint a minőségbiztosítás kritikai kérdéseit
kombináltuk. Továbbá a CerOrganic minősített tagjai és külsős szakemberek meghatározták
a kerettanterv lényegi elemeit az összes képzési modul számára (tanulási célok,
kompetenciák, a módszertani megközelítéseket, tartalom, értékelési módszerek, elfogadott
kreditek, gyakorlati információkat, műszaki követelmények, stb). Ezeket az információkat
minden potenciális CerOrganic hallgató és érdeklődő számára hozzáférhetővé tesszük.
A különböző módszertani megközelítések kombinációját választottuk ki öt eltérő munkaterv
meghatározására a táv- illetve kontakt oktatás (helyszíni-, és terepgyakorlatok, előadások)
lebonyolítására a Képzők próbaképzésén az öt európai országból résztvevő hallgatók
számára. (At, Cy, Cz, Gr, Hu) A helyspecifikus terepgyakorlatok (biogazdaságok
meglátogatása) hozzájárulnak az alacsony pontszámot elért hallgatók eredményeinek
javításához és a tanulás hiányosságainak áthidalásához. A tanulás módszertanát annak
érdekében határoztuk meg, hogy elősegítse a tanulás résztvevő megközelítését és motiválja
a hallgatókat (pl.: csoportos farmlátogatás, megbeszélések, csoportos elődadások).
Az előkészítő szakaszban a CerOrganic képző szakemberei a megfelelő személyzettel együtt
technikai és tudományos e-kérdőívek segítségével visszajelzést készítenek a résztvevő
hallgatók számára a CerOrganic platformokon keresztül (fórumok, vitafórumok, etc.)
csoportos vagy egyéni formában.
Valódi esettanulmányokon alapuló munkaterveket határoztunk meg előadások és beadandó
feladatok formájában, melyek időbeosztása ésszerű, és lehetőséget biztosít a hallgatóknak,
hogy az ECTS rendszerre alapuló értékelési folyamatnak megfelelően értelmezni tudják az
elkészítendő feladatukat.

6 Következtetések és ajánlások
Leewis (2004)1 szerint: “szükséges a mezőgazdasági szakértői rendszer, mint szakmai
gyakorlat újragondolása: küldetés, tartalom, működés módja, irányítási és szervezeti
felépítés szempontjából”. E célnak megfelelően a CerOrganic Kerettanterv vegyes oktatást
megvalósító, modulokra épülő program, melynek világos stratégiai céljai vannak. Új hallgatói
célcsoportot (és igényeket) céloz meg, annak érdekében, hogy javítsa a már meglévő
oktatási programok eredményességét és hatékonyságát a területen. Számos kritikai
paramétert vettünk figyelembe:
Tudás és képességek
Az online és hagyományos megközelítések kiegyensúlyozott keveréke. Kritikai tényezők a
képzők és hallgatók közötti tényleges távolság, a tanulás ereményének jellege, a képességek
elsajátítása és az értékelés módjai. A CerOrganic Tanterv az oktatás különböző formáit
egyesíti (személyes és “hagyományos” távoktatási formák) MINDEN komponens esetén.
A képzés alatt a CerOrganic hallgatók:
a. kapcsolatban állnak az előadókkal és egymással a CerOrganic platformon keresztül.
b. oktatási munkatantervükben bemutatják az (e)-learning oktatási modul tervezése során
elsajátított kompetenciákat a 3. oktatási hét végén (a MAICh-ban).
c. felmérik a CerOrganic oktatás eredményeinek és kompetenciáinak hatékonyságát valós
problémamegoldás során. Minden tanulási eredmény összhangban áll a meghatározott
pedagógiai funkciókkal, melyeket élő helyzetekben/ munka közben szükséges tesztelni.
Összességében a CerOrganic Tanterv lefedi a tudás és képességek gazdag kombinációját az
ÖG-ban működő szaktanácsadás számára: hatékony kommunikáció, technológiai ismeretek,
információkutatás és használat,
kombinációs képesség, kritikus gondolkodás, és
elemzőképesség.
Rugalmasság
A CerOrganic tréning viszonylag rövid időszakot ölel fel, úgy, hogy közben biztosítja a
rugalmasság lehetőségét a tanulás idejének, helyének, és ahol alkalmas, ütemének
megválasztására. A hallgatók saját beosztást készíthetnek az oktatás ütemének
megválasztásához.
A kurzusok teljesítéséhez szükséges követelmények makroszinten kötöttek, ugyanakkor
hallgatói szinten rugalmasságot biztosítanak ahhoz, hogy a hallgatók saját beosztást
készítsenek az oktatás ütemére vonatkozóan, különösen az előkészítő és az értékelő szakasz
során.

1

Leeuwis C. (2004). Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension. Third Edition,
Blackwell Science Ltd, 405p.
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Tudományos közösség építése
A CerOrganic Tanterv tudományos közösséget épít, hogy
a. megteremtse a tanár-diák, ill. diák-diák interakció kereteit,
b. speciális tudományos célokat töltsön be (pl.: részvétel terepgyakorlatokon, megbeszélések
lebonyolítása valós munkatervek kapcsán)
c. a hallgatók bekapcsolódhassanak szakmai közösségek szélesebb körének munkájába.
A CerOrganic a hallgatók tényleges bevonását segíti informális on-line közösségekbe egyrészt
a teljes képzés során, de különösen az előkészítő és az értékelő szakaszban. Az on-line
közösségekhez való csatlakozást a négy modul egyikéért felelős CerOrganic partnerek és
szakértők biztosítják. A CerOrganic tudományos munkatársainak feladata az on-line
tevékenységben a hallgatókkal történő interakció és megbeszélés a tanulók igényei alapján.
Szakmai hálózatok
A CerOrganic felhasználja a partnerintézmények kapcsolati hálózatát, hogy minél több
hallgatót vonjon be a tanulmányaik részét képező szakmai tevékenységbe. Ehhez különösen
fontos ÖG gazdálkodók illetve vállalkozók bevonása a programba, akik a hallgatók számára
biztosítják a valós körülményeket a vizsgafeladat során.
Értékelés
A CerOrganic Tanterv prezentáció-típusú (C531 modul) és beadandó-típusú értékelést
tartalmaz (1 db/ C532, C533, C534 modul). Mindkét feladattípus a következők alapján
készítendő:
a. többfeladatos (a hallgatóknak többszintű gondolkodásra és a tanult tudás különböző
területeken történő felhasználására van szükség)
b. rugalmas ( a hallgatók különböző farmokat, különböző időben látogathassanak meg)
c. közvetlen (kapcsolat a gazdálkodókkal szükséges) és,
d. hatékony (a 2. feladat eredményei a konzultációt követően megismerhetők a hallgatók
számára)
A konzorcium tudatában van a lehetséges integritási problémák felmerülési lehetőségének a
hallgatók önálló munkavégzését illetően. Ennek következtében a feladatok úgy kerültek
kialakításra, hogy különböző típusú tudást, és többszintű képesség meglétét feltételezi az
egyes hallgatók részéről, akiknek a munkája így tettenérhető az egyes feladatmegoldások
során.
A tanterv
felépítése és mérete az európai normákkal összhangban áll, és a
kreditrendszerben elszámolható (4 ETCS). A tényleges munka tan- és munkaórában kerül
kifejezésre.
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Függelék 1 – Modul meghatározása (példa, minden oktató számára kötelező
adatokat kell megadni a D2.3-ban)
I. Modul adatai
A modul neve
Az oktatás módja
Felelős partner
Előadó

Rövid életrajz

C-534a2 - Talajtermékenység & tápanyaggazdálkodás
előadás, terepgyakorlat, megbeszélés
Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh)
Prof. Dr. Ulrich Köpke
Ökológiai Gazdálkodás Intézet, University of Bonn
Katzenburgweg 3
53115 Bonn
Germany
+49-228-73-5616
+49-228-73-5617
Email: iol@uni-bonn.de
Skype: Ulrich Koepke
Agrármérnök, 1951 –ben Berlinben született, Németországban.
Mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, botanikát és filozófiát tanult a
Göttingeni Egyetemen. (1970 – 1974). A doktori munkáját “Lóbab:
nitrogénfixáció és az elővetemény hatása” címmel írta, majd elfogadta
kinevezését az Ökológiai Gazdálkodás oktatására a Bonni Egyetemen. Itt
alapította meg az ÖG kísérleti üzemet (‘Wiesengut’) és 1991-ben az
Ökológiai Gazdálkodás Intézetet (IOL) (www.iol.uni-bonn.de). Az IOL
igazgatója és vezetője. Fő kutatási területei: vetésforgók tervezése,
csökkentett talajművelési és direktvetési rendszerek, tápanyaggazdálkodás
és gyomszabályozás az ÖG-ban, termék és feldolgozás minősége, illetve az
ÖG környezeti hatásai. Több inter- és transzdiszciplináris kutatócsoport
vezetője hazai és nemzetközi szinten (EU). Több, mint 300 publikáció
szerzője, számos hazai és nemezetközi szervezet tagja, alapító elnöke az az Ökológiai Gazdálkodás Kutatásának Nemzetközi Szervezetének (ISOFAR).

Kezdés és befezés
időpontja

II. BEVEZETÉS
A talajtermékenység az ÖG-ban különböző termelési funkciókat lát el, pl.: hatékony és
fenntartható terméseredmények és különböző vetésforgók alkalmazásának együttese, illetve
olyan ökológiai funkciókat, mint a talaj szűrő- és puffer szerepe, önszabályozó képessége,
rugalmasságának és a rendszer stabilitásának biztosítása. A talajtermékenységnek jelentős
és mérhető hatása van a környezetre, többek között a felszíni és felszín alatt vízek
minőségére, a táj képének és a biodiverzitásnak alakulására, melyek szintén bírnak
gazdasági, kulturális és szociális értékkel. Ez a modul a hallgatókat olyan eszközökkel
ismereteti meg, amelyek segítenek a helyszíni problémák elemzésében, a
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talajtermékenységért felelős tényezők felmérésében, csakúgy, mint az ÖG különböző
gazdálkodási módszereinek kritikai elemzésében a produktivitás és a környezetre gyakorolt
hatásuk tekintetében.
III. ELŐKÖVETELMÉNYEK
Magas szintű agrár- és agroökológiai ismeretek VAGY alapszintű ismeretek a talajkémiában/biológia terén VAGY legalább 2 éves gyakorlat a környezetkímélő mezőgazdaság területén.
IV. A LEENDŐ KÉPZŐK ELŐKÉPZETTSÉGE
Agráregyetemi végzettség VAGY PhD kapcsolódó tudományterületen VAGY vonatkozó
gyakorlat (minimum 4 év gyakorlat a megfelelő területen és minimum 1 év oktatói gyakorlat)
VAGY minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező ÖG gazdálkodó. A hallgató képes legyen
angol nyelven kommunikálni (B2 szint), Word Office alkalmazások, internet használatára
(különösen PowerPoint használata) és rendelkeznie kell ismeretekkel a modern tanulási
módszerek terén (e-learning).
V. CÉLKITŰZÉSEK
•
•
•
•
•

A talajtermékenységgel kapcsolatos ismeretek és folyamatok ismertetése az ÖG-ban
Különböző e-források biztosítása a talajtermékenység témakörével, szabályozásával,
irányításával kapcsolatosan a környezetkímélő gazdálkodási rendszerekben.
A különböző elemek kapcsolatrendszerének, az egyes beavatkozások hatásainak,
gazdálkodási gyakorlatoknak bemutatása a talajtermékenység növelésére
Különböző esettanulmányok ismertetése a problémák és megoldási lehetőségek
bemutatásával
Speciális konzultációs technikák bemutatása a helyszínfüggő talajtermékenységi
problémák elemzéséhez

VI. TANULÁS EREDMÉNYEI ÉS ELSAJÁTÍTOTT KÉPESSÉGEK
Az oktatás eredményeként a hallgatók képesek:
• megérteni a talajtermékenység különleges, összetett szerepét, fenntartásának fontosságát
az ÖG-ban
• ismerni a talajtermékenységgel kapcsolatban potenciálisan felmerülő problémák körét
• kritikai elmezést készíteni a talajtermékenységet növelő megoldások alkalmazási
lehetőségeiről
• kompetens elemzést készíteni a problémákról, vonatkozó információt találni a
szakirodalomban (nyomtatott és internetes), javaslatot tenni a probléma megoldására
• fejlett konzultációs képességeiket a talajtermékenység szélesebb tárgykörében alkalmazni.
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VII. TARTALOM
A modul rövid leírása, kulcsfogalmak (elméleti és gyakorlati tartalom)
1.1 Talajtermékenység: összetevők, interakciók és módszerek a ~ elemzésére, fenntartására
és növelésére (Elmélet/ különböző összetevők/ források)
1.2 Esettanulmányok és problémák (Esettanulmányok)
1.3 Elemzés és megoldási lehetőségek. (Esettanulmányok)
1.4 Konzultációs technikák (Esettanulmányok)
VIII. MÓDSZERTAN
A modul összetevői:
(a) PowerPoint alapú (e-)előadások (helyszíntől függő feltételek, tápanyaggazdálkodás, a
talaj szervesanyag tartalmának szerepe, nitrogén gazdálkodás, kevésbé mobilis tápanyagok ,
vetésforgók tervezése, talajbiológia)
(b) szakkönyvek, cikkek
(c) web-alapú cikkek
(d) (csoportos) terepmunka
(e) csoportos megbeszélés
IX. A MUNKA FELOSZTÁSA

TEVÉKENYSÉG

Óra

(e.)Előkészítő önálló tanulás

2

Előadás

1

Terepgyakorlat – gyakorlati oktatás - megbeszélés

1

Önálló tanulás, terepmegfigyelés, konzultáció, döntéshozatal, beszámoló elkészítése

2

TELJES MUNKAMENNYISÉG

6

X. HIVATKOZÁSOK ÉS HÁTTÉRANYAGOK
o Irodalomjegyzék
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 978-1-84569-010-6.
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.
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o Folyóiratok
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 17421705.

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

XI. ÉRTÉKELÉS
A beszámoló egy többösszetevős esettanulmányt tartalmaz, melynek elemei:
- A probléma meghatározása,
- különböző megoldási lehetőségek értékelése,
- döntéshozatal,
- konzultáció a gazdákkal
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Projektinformációk
A CerOrganic a Leonardo da Vinci Multilaterális Program keretében, az Európai Bizottság
finanszírozásával megvalósuló két éves pályázat, melynek célja, hogy az Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási Referencia Keret-rendszer (EQARF) minőségbiztosítási eljárását
továbbfejlessze és tesztelje az ökológiai gazdálkodásban tevékenykedők számára a
szakképzésben ill. a mezőgazdasági szaktanácsadó/oktató képzésben.

A konzorcium tagjai

A program az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja
támogatásával valósul meg. A projekt az Európai Bizottság anyagi
támogatásával jött létre. A kiadvány a szerzők nézeteit tükrözi és a Bizottság
nem felelős a benne foglaltakért, illetve azok felhasználásáért.
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