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Seznam definicí a používaných zkratek:
Termíny/AKronym/Zkratky
ECTS

Pracovní zátěž

Komponenty vzdělávání
Studijní výstup
Hodnocení
Hodotící kritéria
Blended Learning

Popis
European Credit Transfer System, je kreditní systém pro
vysokoškolské vzdělávání používané v evropském prostoru
vysokoškolského vzdělávání, zapojení všech zemí
zapojených do Boloňského procesu. ECTS je zaměřené na
studenta systém pro kumulaci a převod kreditů na základě
transparentnosti
výsledků vzdělávání a procesů učení.
Pracovní zátěž vyjadřuje dobu, studenti obvykle potřebují
dokončit všechny vzdělávací aktivity (např. přednášky,
semináře, projekty, praktická práce, samostudium a
vyšetření), potřebné k dosažení očekávaných
studijních výsledků.
Samostatné a formálně strukturované učení (např.:
předmětu, modulu, semináře, pracovní stáže).
Prohlášení o tom, co by měl student znát, rozumět a být
schopni dělat po úspěšném ukončení procesu učení.
Celkový rozsah metod (písemné, ústní a praktické zkoušky
/ vyšetření, projektů a portfolií) slouží k vyhodnocení
dosažení žáků očekávaných výsledků učení.
Popis toho, co od studenta se očekává dělat, aby
prokázala, že učení výsledek byl získán.
Blended learning nabízí učitelům a studentům příležitost
"být společně i odděleně" (Garrison a Kanuka, 2004) a
využívá tváří v tvář přednášek a počítač-zprostředkoval
pokyny využití nových vzdělávacích technologií.
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1. Shrnutí
Výsledky WP1 (D1.2 potřeby OA Traing, D1.3, literatury na OA kompetence), WP2 (D2.1CerOrganic kompetence) a WP5 (D5.1 EQARF požadavky, D5.2, návrh pro zajištění kvality
CerOrganic) budou zahrnuty ve vzdělávacích osnovách kurzu.
Blended Learning typ vzdělávání je navrhováno, k uspokojení potřeb především v
následujících vzdělávacích oblastí:
a) návrh výukového prostředí speciálně pro splnění různých požadavků zúčastněných
studentů,
b) komunikace a přenos znalostí o teorie, a
c) technické otázky týkající se OA zájem, problém identifikace a řešení problémů metodiky
d) smíšené / e-learning konstrukce kompetencí
e) získat znalost kvality ve vzdělávání.
Pro každou z těchto oblastí, mají vzdělávací komponenty (moduly) byl postaven, složený z
několika jednotek. Konkrétně se tyto moduly byly vybrány:
C531. Blended & e-learning design,
C532. Informačních a komunikačních technologiípro přizpůsobení vzdělávání v
ekologickém zemědělství,
C533. Komunikační přístupy& konzultace v ekologickém zemědělství,
C534. Témata,otázkyaproblémy v ekologickém zemědělství -Rozhodování
C535. Zajišťování kvality ve vzdělávání
Všechny moduly doplňují a synergicky pracují na zvýšení kompentecí každého účastníka
pracovníka. Hodnocení získaných kompetencí bude postupně ve čtyřech vzdělávacích
modulech.
CerOrganic školení se skládá ze tří částí (fáze):
A. 2-týdenní (přípravného) období. Přípravná fáze interakce s učiteli, pomáhá účastníkům
dosáhnout úrovně základních znalostí v různých OA, pedagogické a informační a
komunikační technologie otázky,
B. 1-týdenní tváří v tvář učení období. Jediná konkrétní, pokud jde o čas a umístění školení,
C. 2-týdenní (zadání a hodnocení) období. Kompetence jsou prokázány úkoly, které se týkají
aktuální farmář konzultace o stávajících problémech ekologického zemědělství
CerOrganic účastníků se zapojí do těchto výukových metod:
Přednášky a prezentace,
- Účastí skupinové diskuse se zemědělci
- Na místě počítačová školení,
- Praktické ukázky a terénní exkurze,
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- Osvědčené postupy a scénáře studium učení
- Samostudium a zadání práce
V rámci jednotlivých úkolů a prostřednictvím prezentací, které bude každý účastník na konci
kurzu prezentovat před publikem se budou hodnotit dosažené výsledky. Pěti denní intenzivní
stáž bude mít hodnocení náročnosti 4 ECTS (Euroean Credit Transfer System), což odpovídá
asi 100 hodinám studia.

D2.2 – CerOrganic školení školitelů osnovy

Page 8

2. Úvod
2.1 Rozsah
Rozsah tohoto dokumentu zahrnuje strukturu s potřebnými informacemi v rámci CerOrganic
TOT Curriculum, které potvrzují, že běhrm přípray a tréninku byly veškeré požadavky na
kvalitu vzdělávání brány v úvahu.
2.2 Diváků
Dokument je určen všem partnerům konsorcia, účastníkům kurzu a tutorům, kteří se na
sestavení kurzu podíleli astejně tak zájmových skupinám v oblasti ekologického zemědělství.
2.3 Úvod
Ekologického zemědělce trenér / poradce je mnohem víc než sprostředkovatel dobré
technické praxe.Zabývá se postupy, které zahrnují celou řadu komunikačních a vzdělávacích
aktivit.Cílené CerOrganic vzdělávací cíle a pravomoci nemají za cíl pokrýt pouze
zemědělských témat a zdrojů. Oni jsou více široce zaměřené na osvojení dovedností
potřebných k realizaci vhodné (E)-learning modely a metodiky výcviku přístupu / platformy,
kde komunikace a pedagogiky má prvořadý význam.
Trenér / poradce musí být schopen poskytnout zajímavý a poutavý mix různých (E)-learning
metod a strategií, má bohaté portfolio metod a učení samozřejmě design a možnost využití
informačních a komunikačních technologií pro přizpůsobení obsahu OA pro problémové
analýzy, konzultace a rozhodování.
Z hlediska komunikačních kompetencí a pedagogické i lektorské dovednosti, měl by trenér /
poradce bude schopen efektivně komunikativní a cílové skupiny orientované na diskusi a
vytvářet poutavé scénáře s OA zemědělci. S / on budou podporovat společné učení a jednání
mezi výzkumnými pracovníky a zemědělci, a budou moci co-design specifické strategie, spolu
s farmářem, a ne diktát standardní řešení. Budou schopni číst mezi řádky, kdy působí jako
prostředník, a mají schopnost aplikovat nové přístupy k řešení každodenních problémů,
vytvořit a podporovat sítě a spravovat složité i konflikt a nepředvídatelnosti.
Z technických záležitostí v zemědělství je klíčovou otázkou bylo prokázáno, že schopnost
kriticky hodnotit ekologických systémech ekologického zemědělství jako celek, a obrátit
zemědělce zkušenosti do znalostí a sdílet poznatky, identifikovat problémy a nakonec se
obrátit multifaktoriální a dynamickou interakcí systémů.
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3. Rámec osnovyCerOrganic ToT Kuriculum
3.1 Přehled školení

Členové konsorcia CerOrganic
CerOrganic- Školení-Z-Trainers -SS01

CerOrganic: Certifikát kvality vzdělávání
zemědělců v oblasti ekologického zemědělstvi
Představení kurzu
Metoda studia: Blended Learning (přípravné on-line samostudium, vzdělávací seminář „face
to face“ - navazující studium on-line).
Počet kreditů za kurz: 4 ECTS (při celkové pracovní zátěži 100 hodin)
Doba kurzu: 5 týdnů
Rozvrh
- Fáze 1 (08-21 května 2011, distanční vzdělávání - orientačně)
2-týdenní (přípravné) období, včetně pokynů pro přístup k elektronickému obsahu a příprava
na aktivní účast v semináři (fáze 2). Fáze umožňuje předem interaktivně studovat s podporou
lektorů. Toto flexibilní období, pokud jde o pracovní zatížení pomůže účastníkům k dosažení
dostatečné úrovně základních a získání znalostí v různých zemědělských, pedagogické a ICT
témata.
- Fáze 2 (doba: 22 až 29 května 2011, tváří v tvář learning - nezávazně)
1-týdenní období, omezené na místo a čas. Skládá se z pevně stanoveného harmonogramu,
přípravy a hodnocení.
Délka: 7 dní, vybrané místo: MAICh (posluchárny a PC místnosti) a ekofarmy na Krétě
(Řecko).
- Fáze 3 (Příkladné období: 30. května - 13. června 2011, zadání a vyhodnocení - nezávazně)
2-týdenní období navazuje na druhou fázi. Student bude identifikovat problémy a diskutovat
a konzultovat s farmáři OA, a navrhnout konkrétní strategie pro řešení zjištěných
problémů.Úkoly budou hodnoceny CerOrganic odborníky.
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Lokace
e-class: CerOrganic webové stránky, learningová platforma
kontakt: Mediterranean Agronomic Ústav Chania (MAICh), Řecko
praktické ukázky a exkurze: ekologické farmy a zařízení na zpracování (Kréta).

Cílová skupina
o absolventi bakalářského / MSc studia v zemědělském či příbuzném oboru
o poradci v zemědělství
o inspektoři z certifikačních úřadu
o pracovníci ze zemědělství (s prací v oboru minimálně 5 let)
o pracovníci ve vzdělávání
o koordinátoři e-learningových programů zaměřených na zemědělství.

Prerequisite knowledge
o získané vysokoškolské vzdělání (bakalářské / magisterské studium) v zemědělském
oboru, nebo přímé praktické zkušenosti (> 5 let) z ekologického zemědělství
(vyžadováno).
o pracovní způsobilosti PC a informačních a komunikačních technologií (využití
počítačů, aplikace MS Office, Internet, e-mail (vyžadováno).
o Znalost zemědělských postupů spojených s pěstovaných několika plodin (výhodou).

Popis kurzu
Zemědělství představuje oblast, kde je potřeba pro organizované informační služby v podobě
konzultací.V ekologickém zemědělství (OA), rozhodování je více faktorů, site specific a
znalostech.Lidská interakce je zásadní pro diagnostiku problémů, analýzu dat a řešení
aplikací.Rozšíření pracovníci nemají zkušenosti ani výcvik poradit v podobě
předdefinovaných balíčků a krocích pokyny. Spolu se zemědělci (základní zdroj poznání) musí
hodnotit a poskytovat vlastní rozhodování "on-the-spot".Rychlý rozvoj informačních a
komunikačních technologií, zavedli nové normy ve venkovských oblastech.Moderní
zemědělství poradci vybaveny počítače poskytují služby, kdy stále více se uplatňuje znalosti
považuje za prodejného produktu a rozšíření zemědělství je považován odbornou praxi,
která vyžaduje reinvention (Leewis, 2003).
2011 "Vzdělávání poradců / školitelů o ekologickém zemědělství" je inovativní certifikovaný
vzdělávací program vychází z evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality (EQARF).
Školení je založeno na blended learning přístupu zaměřeného na vyškolení kvalifikovaných
konzultantů v ekologickém zemědělství. Vytváří příležitosti pro další vzdělávání a
entrepreneurialism pro veřejný i soukromý sektor.
Pilotní Blended Learning Program obsahuje 7-denní letní škola v institutu MAICh, který byl
schválen Evropskou komisí. Akademické přednášky, praktické lekce a exkurze seznámí
účastníky s pedagogickými strategiemi komunikace a vybranými kapitolami
v ekologickémzemědělství. Přípravné fáze umožní se vlastním tempem díky eD2.2 – CerOrganic školení školitelů osnovy
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learningupředem připravitna letní školu a navazující činnosti (např. oblasti konzultaci o
vybraných případových studií úkolů,) pak maximalizují vzdělávací výstupy.

Cíle kurzu
•
•
•
•
•

vytvářet dovednosti v oblasti e-learning a blended learning kurzu
seznámit studenty s využitím informačních a komunikačních technologií pro
přizpůsobení obsahu výuku a / nebo při rozhodování,
demonstrovat a dát praxi v různých komunikačních a konzultační přístupech
v ekologickém zemědělství
prezentovat hlavní témata, otázky a problémy v ekologickém zemědělství, kde
rozhodování je většinou nutné přímo na farmě,
analytickým myšlením ilustrovat metody vedoucí k rozhodnutí v ekologickém
zemědělství.
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3.2 Plán kurzu
Datum/ Čas

Téma sekcí/ Popis

Fáze 1 – Týden 1

C531. Blended & e-learning design
(příprava, studenti jsous textyaodkazypro čtenía získání praxe)

- e-lekce na základě
prezentací v
C532. Informačních a komunikačních technologiípro přizpůsobení vzdělávání v PowerPointu
ekologickém zemědělství
- literatura na
(příprava, studenti jsous textyaodkazypro čtenía praxe)
základě webových
textů
C533. Komunikační přístupy& konzultace v ekologickém zemědělství
(příprava, studenti jsous textyaodkazypro čtenía praxe)

Fáze 1 – Týden 2

Materialy

C534. Témata,otázkyaproblémy v ekologickém zemědělství -Rozhodování
(příprava, student získají texty a odkazy pro čtení a získání praxe)
C531. Blended & e-learning design
(příprava, student získají texty a odkazy pro čtení a získání praxe)

Odpovědný
partner
Všichni
partneři

- články, texty

- e-lekce na základě
prezentací v
PowerPointu

Všichni
partneři

C532. Informačních a komunikačních technologiípro přizpůsobení vzdělávání v
- literatura na
ekologickém zemědělství
základě webových
(příprava, student získají texty a odkazy pro čtení a získání praxe)
textů
C533. Komunikační přístupy & konzultace v ekologickém zemědělství
- články, texty
(příprava, student získají texty a odkazy pro čtení a získání praxe)
C534. Témata,otázkyaproblémy v ekologickém zemědělství -Rozhodování
(příprava, student získají texty a odkazy pro čtení a získání praxe)
Fáze 2 – Týden 3 –
Účastníci dorazí do institute MAICh
Den 1

Fáze 2 – Týden 3 – Přivítání na letní škole. Přehled bloků na celý týden a cílů, kterých bude -Praktická cvičení
Den 2
dosaženo.
- Skupina interakce

BMUKK,
Agroknow

C531.1. Úvod do eLearning Design. Tato vzdělávací jednotka se zaměří na a diskuse
zásady tvorky eLearningu, se zvláštním zřetelem na blended learning kurzy.
- Prezentace
- Předložení
C531.2. Designing a blended learning course for farmers.
zpracovaných
scénářů
C531.3 Návrh vzdělávacího kurzu. Tato vzdělávací jednotka bude poskytovat
úvod do konceptu návrhu úspěšného kurzu (základní myšlenky, samozřejmě
témata a cíle), který se zaměří na zlepšení znalostí účastníků.
C531.4 Realizace účených technik. Tato vzdělávací jednotka seznámí účastníky
se speciálními pedagogickými postupy, aby byli motivováni při kurzu a úspěšně
ho dokončili.
Fáze 2 –Týden 3 – C532. Informačních a komunikačních technologiípro přizpůsobení vzdělávání v -PowerPoint
Den 3
ekologickém zemědělství
prezentace
(přednášky)
Lekce and hands-on PC training.
- Praktická cvičení
C532.1. Úvod do metadat. Tato vzdělávací jednotka se zaměří na představení - Skupinové
metadata a jejich následné využití v praxi.
interakce a diskuse
(pokud je to
C532.2. Organic Edunet Web portal. This session will include both a
možné)
teoretickou část, která ukazuje na vlastnosti specifické portálu (www.organicedunet.eu) a sedm krok praktického cvičení, které pomohou účastníkům
seznámit se s výše uvedenými vlastnostmi.
C532.3. Nástroje: e-portfolio pro vyhledávání zdrojů. Tato vzdělávací jednotka
seznámíúčastníky s koncepcí e-portfolií pro správu svých digitálních zdrojů a
ukázaže jim, jak může být použita jako nástroj v jejich vlastních vzdělávacích
kurzech. Účastníci budou požádáni, aby okomentovali alespoň jeden z jejich
digitálních zdrojů prostřednictvím e-portfolio platformy.
C532.4. Kurz Management Platform. Tato vzdělávací jednotka poskytne úvod
D2.2 – CerOrganic školení školitelů osnovy
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Agroknow

do platformy v rámci řízení MOLE platformy (www.moleportal.eu). Účastníci
budou procházet platformu a plnit různé úkoly.
C533a. Komunikační přístupy & konzultace v ekologickém zemědělství
“Komunikace pro zemědělské inovace: Přehodnocení podpory zemědělství"Hlavní přednáška. Přehled nejnovějších teorií a otázek v ekologickém
zemědělství.
C533b. Příprava vzdělávacího scenario v ekologickém zemědělství. C533.b1.
Úvod do konceptu tréninkových scénářů. Tato vzdělávací jednotka poskytuje
úvod do koncepce scénářeů,takjak mohou být realizovány v rámci výcviku.
Účastníci budou sdílet své nápady na scénáře s ostatními účastníky ve třídě.
C533.b2. Práce na vzdělávacím scénáři: Zpracování a úprava tématu a popis.
Během této lekce budou účastníci požádáni o poskytnutí informací o výuce,
popis adalších činností.Pro vytváření scenářů budou poskytnuty speciální
šablony.
C533.b3. Použití dostupnýchvzdělávacích zdroje na podporu scénářů. Toto
vzdělávací jednotka poskytne příklady e-learningových portálů a digitálních
úložišť a ukáže, jak mohou být využity pro získání materiálů, které mohou být
účastníkypoužity pro vytváření vzdělávacího scénáře.
C533.b4Příprava na krátkou prezentac scénaria. Tato vzdělávací jednotka se
zaměří na přípravu krátké prezentace v PowerPointu na na téma scénářů.
Účastníkům bude poskytnuta šablona, aby jim pomohla zaměřit se na specifické
aspekty scénářů a obohatit prezentace o dostupné zdroje.
Fáze 2 – Týden 3 – C534. Témata,otázkyaproblémy v ekologickém zemědělství –Rozhodování
- Přednášky,
Den 4
prezentace
“konzultaci na analýzu problému v ekologickém zemědělství na míru osvědčených
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MAICh, CUB,
UZEI

(rozhodování na místě)" - Hlavní přednáška. Přehled nejnovějších teorií a postupů a
otázek v ekologickém zemědělství.
evropských studií.
C534a.1. Zásady v ekologickém zemědělství, legislativa a certifikace. - Napojení na
výlety (včetně
Agroekologických parametry pro hospodaření ekologických farem (přednášky).
praktické jednání a
C534a.2. Úrodnost půdy a management. Identifikace problémů, faktorů a rozhovorů)
analýza metodiky pro rozhodování v hospodaření s půdou (přednášky).
C534a.3. Kontrola plevelů& agrobiodiverzita. Identifikace problému, faktory a
analýza, metodiky pro rozhodování v managementu plevelů (přednášky).
C534b.1 Practická část.Určení problémů přímo na místě a analýza různých
faktorů, komunikace se zemědělci zaúčel zvýšit znalosti a pomoci při
rozhodování. (Návštěvy v terénu a rozhovory s farmáři).
Fáze 2 – Týden 3 – C534a.4. Biologická kontrola škůdců a chorob. Identifikace problémů, faktorů a - Přednášky,
Den 5
analýza metodiky pro rozhodování při ochraně rostlin (přednášky).
prezentace
osvědčených
C534a.5. Farm Management v ekologickém zemědělství. Jak řídit ekologické postupů a
zemědělství v prostoru a čase (přednášky).
evropských
případových studií
C534a.6. Posklizňové manipulace. Moderní metody pro posklizňovou
- Napojení na
manipulaci s produkty ekologickém zemědělství (přednáška).
výlety (včetně
C534a.7. Marketing& E-Prodej produktův ekologickém zemědělství. Nejnovější praktické jednání a
rozhovorů)
trendy v oblasti marketingu výrobků v ekologickém zemědělství (přednáška).

MAICh, CUB,
UZEI

C534b.2 Practická část.Řízení zemědělských podniků, manipulace s produkty a
marketingová strategie (pole / návštěvy podniků a rozhovory).
Fáze 2 – Týden 3 – C534c. Případová studie. Odborníci z 5 zemí seznámí účastníky s specifickými - Přednášky,
Den 6
problémy jejichregionu a jejich analýzy pro rozhodování.
prezentace
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MAICh, CUB,
UZEI

Rakousko

Kypr

Česká rep.

Řecko

Maďarsko

osvědčených
postupů a
evropských
případových studií

C534b.3 Practická část. Určení problémů přímo na místě a analýza různých
- Napojení na
faktorů, komunikace se zemědělci zaúčel zvýšit znalosti a pomoci při
výlety (včetně
rozhodování. (Návštěvy v terénu a rozhovory s farmáři).
praktické jednání a
rozhovorů)
Fáze 2 – Týden 3 – C531. Blended & E-learning Design
Praktická cvičení
Den 7
Studenti si navrhnout a předloží blended e-learning vzdělávací scénáře (skupiny - Skupina interakce
a diskuse (pokud je
4). Hodnocení prezentace.
to možné)
- Fyzické
předložení
zpracovaných
scénářů

BMUKK

Fáze 2 – Týden 3 – C535. "Kvality ve vzdělávání" - Hlavní přednáška. Přehled nejnovějších teorií a - přednáška
Day 7
otázkám v ekologickém zemědělství rozšíření. Studenti budou následovat - Skupina Puzzle
přednáška o zajišťování kvality ve vzdělávání. V této lekci se vyskytnout žádné (přímočará pila)
hodnocení.
- Skupinová práce
- Prezentace
Fáze 2 – Týden 3 –
Konec týdenního školení v MAIChu a odjezd účastníků
Den 8

EFQUEL

Fáze 3 – Týden 4

C532. ICT Informačních a komunikačních technologiípro přizpůsobení - Prezentace
vzdělávání v ekologickém zemědělství. Každý student musí sestaví a (přednášky)
přizpůsobívhodný obsah pro řešení konkrétních problému v ekologickém - Praktická cvičení
zemědělství.
- Skupinové
interakce a diskuse
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MAICh, CUB,

C533. Komunikační přístupy & konzultace v ekologickém zemědělství. Každý (pokud je to
student musí kriticky hodnotit a identifikovat problémy na farmě, shromáždit možné)
potřebné informace a komunikovat se zemědělcem.
C534. Témata,otázkyaproblémy v ekologickém zemědělství –Rozhodování.
Každý student kriticky vyhodnotí informace, a (spolu s farmářem), navrhnoe
řešení.
Fáze 3 – Týden 5

C532. ICT Informačních a komunikačních technologiípro přizpůsobení - Prezentace
vzdělávání v ekologickém zemědělství. Každý student musí sestaví a (přednášky)
přizpůsobívhodný obsah pro řešení konkrétních problému v ekologickém - Praktická cvičení
zemědělství.
- Skupinové
interakce a diskuse
C533. Komunikační přístupy & konzultace v ekologickém zemědělství. Každý
(pokud je to
student musí kriticky hodnotit a identifikovat problémy na farmě, shromáždit
možné)
potřebné informace a komunikovat se zemědělcem.
C534. Témata,otázkyaproblémy v ekologickém zemědělství –Rozhodování.
Každý student kriticky vyhodnotí informace, a (spolu s farmářem), navrhnoe
řešení.
HODDNOTÍCÍ ZPRÁVA
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UZEI
& externí
odborníci

MAICh, CUB,
UZEI
& externí
odborníci

Oblast a cíle vzdělávání
Cíle kurzu:
C531 – seznámení se s e-learningem a vytvřením blended
learning studia
C532 – seznámit se pomocí cvičení s informačními systémy
a komunikačními technikami pro výuku a rozhodování
C533 – názorně představit různé praktiky a konzultační
metody v ekologickém
C534a – představit otázky a hlavní témata v ekologickém
zemědělství
C534b – analytické přístupy nutné pro rozhodování v
ekologickém zemědělství
COMM:
TECH:
INFO:
QUAN:
THIN:

COMM

TECH

INFO

Efektivní komunikiace
Ovládání technologie
Informační zdroje
Množství literatury
Kritické myšlení
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QUAN

THIN

3.3 Grading Information

Kritéria
Successful trainees are expected to receive a passing grade in each of the two examinations
(presentation and assignment). The following grading system applies:Od úsěšných účastníků
se očekává, že obdrží pozitivní hodnocení svých výsledků. Zde je hodnotící stupnice:
Level 4 = A nebo excelentní (80–100%)
Level 3 = B nebo dobrý (70–79%)
Level 2 = C nebo průměrný (60–69%)
Level 1 = D prošel (50–59%)
Level R = F neprošel (0–49%)

Popis prezentace a hodnocení
C531.Hodnocení- Prezentace
Poslední den budou účastníci CerOrganic školení rozděleni do skupin po čtyřech a budou
požádáni, aby vytvořili vlastní blended-learning kurzy (sestavily rozvrh, témata a jednotlivé
activity) určené ke školení (konzultaci) zemědělcí.Zároveň každý z účastníků bude mít
příležitost rozvíjet své scenario za pomoci expert z univerzit. Návrh scenaria bude pak
předložen do konce týdne a bude zároveň sloužit jako podklad pro hodnocení dvě.
C532/ C533/C534.Hodnocení - Zadání
Po skončení letní školy a dobu dvou týdnech,se očkává, že každý student bude umět:
a) identifikovat OA témat velký zájem v jeho / její specializaci,
b) vyhledávání e-obsah,
c) pokračovat v komunikaci a konzultaci zemědělci pomocí analytického myšlení metodik.
Tato série aktivit, která se odehrává v oblasti práce, která je účastníkům blízká, bude
podpořena konsorciem partnerů CerOrganic.Ti budou asistovat u provádění jejich úkolů
(pokud budou požadovat) či jinak napomáhat. Součástí zadání úkolu musí být podrobný
popis a odůvodnění metodických přístupů, rozhodovacího procesu.

3.4 Vzdělávací materiály

POŽADOVANÝ TEXT A MATERIÁLY
Blended & e-learning design
- Anderson, T., & Elloumi, F. (2004). Theory and practice of online learning. Retrieved June 21
2009, from http://cde.athabascau.ca/online_book/contents.html
Užití informačních a komunikačních technologií pro přizpůsobení vzdělávání v ekologickém
zemědělství
- 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 TsilibarisX. (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 SideridisA.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.
Komunikační přístupy & konzultace v ekologickém zemědělství
- 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.
Témata, otázky a problem v ekologickém zemědělství - Rozhodování
- 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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DOPORUČENÝ TEXT a MATERIÁLY
Užití informačních a komunikačních technologií pro přizpůsobení vzdělávání v ekologickém
zemědělství
- 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 TsilibarisX. (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.
Komunikační přístupy & konzultace v ekologickém zemědělství
- 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 )
Témata, otázky a problem v ekologickém zemědělství - Rozhodování
- 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/

Doplňkový materiál
Blended & e-learning design
- 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
Užití informačních a komunikačních technologií pro přizpůsobení vzdělávání v ekologickém
zemědělství
- 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 DuvalE. (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
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- Wikipedia article on Repositories: http://en.wikipedia.org/wiki/Repository_(publishing)
Komunikační přístupy & konzultace v ekologickém zemědělství
- 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.
Témata, otázky a problem v ekologickém zemědělství - Rozhodování
- 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 Doplňkové informace
SPOLUPRACOVNÍCI
Corvinus University of Budapest (Hungary)
http://www.uni-corvinus.hu
Department
(Cyprus)

of

Agriculture

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

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
DIO
Inspection
and
Organization (Greece)

http://www.uzei.cz
Certification Association for Hungarian Organic Farming (Hungary)

http://www.dionet.gr

http://www.mogert.unicorvinu.hu

TECHNICKÁ PODPORA A ASISTENCE
CerOrganic program vytvořil komuniktu mezi tutory a student a vzdájemně mezi student.
Čas, místo a tempo studia bylo voleno co nejpružněji, aby bylo možno studovat kurz i
dálkově. Celou dobu studia byla zajištěna interakce mezi tutorem a studentem.Pochopení a
projití učební platformy bude mít zásadní význam pro úspěšné dokončení celého programu.
• CerOrganic vzdělávací platforma poskytuje přístup a podporu v režimu 24hodin, 7 dní
v týdnu přes internet.Studenti dostali materiály a pokyny, přístupnéz vlastního PC. V
případě dotazů, jsou studenti požádáni, aby buď informovali help desk ( Agroknow),
nebo přímo akademické-student forum.
• využití CerOrganic systému podpory podléhá on-line monitorování a hodnocení žáků.
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o Odkaz na webové stránky školení:
o Odkaz na učební prostředí:
o Odkaz na pozadí čtení:
DALŠÍ INFORMACE:
•
•

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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4. Plán školení pro třetí týden (tváří v tvář)
4.1 Představení
Tato část zahrnuje odborné informace, které budou později rozepsány v dokumenty D2.3 – ToT. Jakmile budou známi lektoři, účast lektorů bude
potvrzena, budoudodány informace A. CerOrganic rámcový program a B. Plán školení (orientace s ohledem na material, který má být pokytnut a
konkrétní informace, které mají být zahrnuty). Lektoři pak budou následně požádáni o dodáni podrobných konkrétních inforací o zaměření
obsahu, cíle, vysledků učení apod (příklad je uveden v příloze I).
4.2 Plán
Úroveň
požadavky
výcvik

a
na

Představení
kurzu

Partner
odpovědný za
obsah
MAICh

Přehled školení, nejdůležitější výsledky ačeho má být dosaženo na konci
tréninku.
E-learning cyklus
Vstup / Očekávání-Development / Práce / jednání-Output.Interakce
mezi pasivní, aktivní, představení a odpovědi

C531.1.
PředstaveníeLea
rning Design
C531.2.
Designing a
blended learning
kurzu pro
zemědělce.

Konkrétní material zahrnuje

Význam plánování eLearning kurzu
Účinnost eLearning samozřejmě - výběr a dopad technologické možnosti
BMUKK

odkaz na navrhování blended learning kurz pro zemědělce

Nutný čas (časová dotace)

Příspěvky
od
jednotlivých partnerů

15 minut – 5 slejdů

MAICh

25 minut – 10 slejdů
20 minut – 10 slejdů
1 video
25 minut – 10 slejdů
1 video
25 minut – 10 slidů

Navrhování blended learning kurz pro zemědělce - jak efektivně zapojit
cílovou skupinu.

30 minut-10 slejdů

Projektování z praktického hlediska. Vytváření obsahu do zvládnutelné
modulů.

25 minut-10 slejdů
20 minut

Role facilitátora

BMUKK
Agroknow

Hodnocení kurzu
10 minut

C532. 1
Užití informačích
a komunikačních
technologií pro
přizpsobendí
vzdělávání v
ekologickém
zemědělství

Úroveň
požadavky
výcvik

a
na

C533.1. Příprava
vzdělávacího
scenaria

Agroknow

Partner
odpovědný za
obsah

Agroknow

Úvod do metadat poskytne úvod do konceptu metadata a příklady jejich
použití a jejich význam pro ukládání a načítání digitálních zdrojů.

45 minut – 20 slajdů

Organic.Edunet Webový portál bude demonstrován jako specifický
vzdělávací portál (www.organic-edunet.eu), představí je jeho funkce
funkce a obsah. Výhody ve vyhledávání obsahu ve specializovaných
internetových portálech, digitálních repozitářích a knihoven budou. Po
teoretickém úvodu budou účastníci vyzváni k projití portálu a k
vypracování určitého praktické cvičení. K dispozici bude také ukázka
toho, jak se metadata používají ve vzdělávacím portálu.

45 minut – 20 slajdů

nástroje: účastníci budou seznámeni se zdroji a s e-portfoliem, zároveň
získají potřebné znalosti k pochoopení funkce a jak e-portfolio může
usnadnit jejich jejich kruz. Posledním krok zahrnuje anotaci alespoň
jednoho digitálníhozdroje každým účastníkem ..

45 minut – 20 slajdů

Management Platform samozřejmě poskytne krátký úvod do konceptu
platforem v rámci řízení a přehled krtka platformy
(http://www.moleportal.eu/), což dokazují jeho běžně používané
funkce, jako je ukládání dokumentů a prezentací pomocí jeho
multimediální funkce a úpravy uživatelského rozhraní.Popis toho, jak lze
tuto platformu využít v rámci školení získají účastníci během plnění
svých úkolů

45 minut – 20 slajdů

Konkrétní material zahrnuje

Nutný čas (časová dotace)

Příspěvky
od
jednotlivých partnerů

Úvod do konceptu tréninkový scénářů. Práce na tréninkovém scénáři:
Zpracování a úprava témat ekologického zemědělství a popis, použití
otevřených vzdělávacích zdrojů na podporu scénáře,

2 hdiny

Agroknow

Příprava krátké prezentace na scénář. Během této sekce budou účastníci
mít k dispozici šablony vytvořené v PowerPoint, které by měly být
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Agroknow

použity pro prezentaci vlastního scénáře na konci školení. Budou
upozorněni na to, jak vytvořit významné prezentaci a jak co nejvíce jejich
prezentace obohatit.
Vzájemné hodnocení přípravy scénářů bude poslední krok přípravy,
během kterého budou účastníci požádáni, aby předložili své dokončené
scéná a představili ostatním účastníkům. Toto zasedání zahrnuje diskusi
o předložených scénářů, a to nejen pro jejich hodnocení, ale take pro
návrh zlepšení.

Úroveň
požadavky
výcvik

a
na

Partner
odpovědný za
obsah

C534a.1.
Témata, otázky a
problem v
ekologickém
zemědělství rozhodování

MAICh

C534a.2.

Úvod do konceptu tréninkový scénář. Práce na tréninkový scénář:
Zpracování a úprava téma OA a popis. Použití otevřené vzdělávací zdroje
na podporu scénáře.

2 hodiny

Agroknow

Konkrétní material zahrnuje

Nutný čas (časová dotace)

Příspěvky
od
jednotlivých partnerů

Agroekologických analýza (ekologického) zemědělství. Jak důležitá je
interakce organismu populace při řízení ekologického zemědělství? Jaká
rozhodnutí jsou v dynamických multi-komponentní systémy o
abiotických a abiotických faktorů?
Jak dochází k přechodu naOA a jak je dána zákonem? Certifikační
standardy pokrývají všechny problémy v ekologickém zemědělství
výroby?
Jaké faktory definují kvalitu půdy a zdraví? Jaké jsou hlavní problémy v
hospodaření s půdou v zemědělství? Jaké jsou rozdíly mezi konvenční a
OA přístup v tomto směru? Jak se s půdou připojen rostlina potřebuje a
životního prostředí? Dostupnosti živin a rovnováhy pro optimální růst
rostlin. Jak mohou různé zemědělské postupy zajitit kvalitu půdy? Jak
managementem organické hmoty můžeme dojít k udržení úrodnosti
půdy.

30 minut – 15 slejdů

15 minut – 7 slejdů

Úrodnost půdy a
management

MAICh

Úroveň
požadavky
výcvik

Partner
odpovědný za
obsah

Konkrétní material zahrnuje

Nutný čas (časová dotace)

Příspěvky
od
jednotlivých partnerů

CUB

Ve kterých případech je třeba proti škůdcům bojovat? Problém
identifikace a hodnocení. Jak se různé populace organismů
(agrobiodiverzitě) ovlivňují v agroekosystému? Způsoby kontroly škůdců

45 minut – 20 slejdů

CUB

a
na

C534a.3.
Kontrola plevelů
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45 minut – 20 slejdů

a
agrobiodiverzita

C534a.4
Škůdci a choroby

CUB

Úroveň
požadavky
výcvik

Partner
odpovědný za
obsah

a
na

C534a.5
Management v
ekologickém
zemědělství
C534a.6Posklizň
ová manipulace
v ekologickém
zemědělství

UZEI

MAICh

C534a.7
Marketing a
projej v
ekologickém
zemědělství
C534c
Případová studie

UZEI

v ekologickém zemědělství, kontrola plevele a výtěžnost produktů.
Konkrétní případové studie a rozhodování. Jaké jsou rozdíly mezi
konvenčním přístupem a přístup v ekologickém zemědělství v tomto
směru? Význam prevence v OA proti škůdcům a chorobám management,
metody prevence.
Ve kterých případech je třeba proti škůdcům bojovat? Problém
identifikace a hodnocení. Jak se různé populace organismů
(agrobiodiverzitě) ovlivňují v agroekosystému? Způsoby kontroly škůdců
v ekologickém zemědělství, kontrola plevele a výtěžnost produktů.
Konkrétní případové studie a rozhodování. Jaké jsou rozdíly mezi
konvenčním přístupem a přístup v ekologickém zemědělství v tomto
směru? Význam prevence v OA proti škůdcům a chorobám management,
metody prevence
Konkrétní material zahrnuje
Jak se různé factory podniku v ekologickém zemědělství podejí na
interakci a rozhodování? Zvířata, rotace a mix v case a prostoru.

Manipulace s produkty v ekologickém zemědělství. Jaké jsou šetrné
způsoby zajištění kvality po sklizni? Potenciální problémy a úspěšné
případové studie.

Zdroj pokrývat poptávku odpovídá kvalitě: kdy, co a jak roste. Zvířata,
mix kultur a rotace v čase a prostoru. Využívání internetu: moderní
propagace

45 minut – 20 slejdů

CUB

Nutný čas (časová dotace)

Příspěvky
od
jednotlivých partnerů

45 minut - 20 slejdů

UZEI

45 minut – 20 slejdů

45 minut – 20 slejdů

produktu a obchodních příležitostí.
BMUKK, CUB,
MAICh, UZEI

Ekologické zemědělství: zkušenosti, problémy a řešení v partnerských
zemích. Úspěšné případy ekologických farem v severní a jižní Evropě.
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40 minut – 4x20 slajdů
Kombinace slajdů, živé diskuze a

Všichni partneři

v ekologickém
zemědělství
Úroveň
požadavky
výcvik

a
na

exkurze na farmách
Partner
odpovědný za
obsah

Konkrétní material zahrnuje

Nutný čas (časová dotace)
2h/xx slajdů
později)

EFQUEL

Kurz seznámí účastníky s hodnocením jakosti a kvality distančního
vzdělávání a e-learningu, což jim umožní pochopit oblasti rozvoje kvality
vzdělávání azískat schopnost používat aplikace, správu a nastavení
hodnocení kvality a zpracování a to jak na institucionální úrovni i na
úrovni kurzu.

C535
Zajištění kvality
ve vzdělávání
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(bude

Příspěvky
od
jednotlivých partnerů

definováno

Kobminace
slajdů,
skupinové
hádanky (Jig saw), skupinové práce
a prezentace

EFQUEL

5. CerOrganic Rámcový program: prvky pro zajišťování kvality
Informace z pracovního balíčku 1 a části 2.1 (CerOrganic Kompetence) v kombinaci se
zajištěním kvality byly použity pro sestavení vzdělávacích osnov pro CerOrganic školení.
Kromě toho byly veškeré klíčové komponenty (vzdělávací cíle, kompetence, metodické
přístupy, obsah, metody, kredity, praktické informace, technické požadavky atd.)
konzultovány s externími akademickými pracovníky. Veškeré informace budou poskytnuty
všem potenciálním účastníkům CerOrganic školení a dalším zájemcům.
Pro sestavení scénáře bylo vybráno několik odlišných metod (hnads-on metoda, exkurze,
prezentace, interaktivní cvičení, práce s různými elektronickými zdroji) pro pět zemí
(Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Kypr a Řecko), z nichž byli vybráni účastníci pro
seminář. Během kurzu bude také příležitost k dalším cvičením či návštěvě ekologické farmy.
V případě, že student nedosáhne požadovaného bodového ohodnocení pro úspěšné
zvládnutí kurzu, bude moci danou část opakovat. Dané metody byly vybrány s cílem větší
motivace účastníků a zajištění zajímavé a zábavné formy učení (např. exkurze ve skupinách,
diskuze, skupinové prezentace).
V průběhu přípravné fáze budou učitelé a k tomu proškolený personál poskytovat dotazy a
zajišťovat veškerou technickou podporu a to díky CerOrganic platformě, která zároveň zajistí
i kontakt mezi jednotlivými účastníky (platforma umožnuje diskuzní fóra atd.), a to jak ve
skupině, tak i individuálně.
Prezentace a zadání pro vzdělávací scénáře jsou formulovány s ohledem na časové možnosti
účastníků a zároveň tak, aby bylo zřejmé, co se od nich očekává a požaduje. Celý vzdělávací
proces bude navazovat na systém ECTS.

6. Závěr a doporučení
Leewis (2004) píše: "Je třeba znovu objevit podporu zemědělství jako odbornou praxi:
poslání, zdůvodnění, způsob fungování, řízení a organizační struktury". Pro řešení tohoto cíle
CerOrganic sestavil Rámcový program jako kombinované studium modulárních programů s
jasnými strategickými cíli a potenciálem k řešení nových programů (a musí) a zvýšení
efektivnosti a účinnosti stávajících výukových programů v této oblasti. Několik kritických
parametrů bylo vzato v úvahu:
Znalosti a dovednosti
Vyvážená směs on-line a tradičních přístupů.Kritické faktory, jako je skutečná vzdálenost
mezi praktikanty a tutory, povaha výsledků vzdělávání, získávání dovedností a způsobů
hodnocení.CerOrganic osnovy spojují různé formy učení (tváří v tvář a "tradiční" způsoby
vzdálenosti), pro všechny zúčastněné komponenty.
Během školení CerOrganic budou účastníci:
a. komunikovat s lektory i mezi sebou v průběhu celého vzdělávání prostřednictvím
CerOrganic platformy,
b. prokazovat získanou odbornou způsobilost v (e)-learning návrhový modul na konci třetího
týdne (v MAICh), který obsahuje scénáře.
c. hodnoceni jejich znalosti a kompetence v oblasti skutečné problémy a jejich řešení.
Všechny studijní výsledky byly přiděleny ve spojení s jasnými pedagogické funkce, které je
třeba testovat v reálném životě / pracovních podmínek.
CerOrganic studijní osnovy zahrnují směs znalostí a dovedností v oblasti ekologického
zemědělství, efektivní komunikace, technologie, flexibility, informační gramotnosti, výzkumu
a pochopitelně kritického myšlení a analýz.
Flexibilita
CerOrganic příprava trvá relativně krátkou dobu studia, ale je navržen tak, aby nabídla
značnou flexibilitu v čase, místě a pokud možno i tempu studia. Účastníci můžou použít
plány,pro navržení vlastního scenaria. Plány pro úspěšné zakončení předmětu jsou
stanoveny, ale nabízí značnou flexibilitu účastníkům.
Vytvoření akademické komunity
CerOrganic kurikulum je sestaveno akademickou obcí, tak aby:
a. poskytovalo rámec pro studenty, učitele a studenta-student interakce,
b. plnilo specifické akademické cíle (např. účast na exkurzích a diskuse před reálných
scénářů),
c. zajistilo provázanost studentů do širší odborné kounity.
CerOrganic umožňuje účastníkům zapojení do neformální on-line komunity. Zapojení se do
on-line komunity je možné po celou dobu kurzu. On-line komunity jsou provozovány
CerOrganic partnery, kteří mají odpovědnost za každý ze čtyř modulů, a odborné lektory.
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Role CerOrganic akademických pracovníků v on-line činnosti je rozdělena do přímé interakce
s jednotlivými studenty.
Profesionální Networking
CerOrganic bude využívat síť partnerských členů s cílem zapojit účastníky do odborné
činnosti, která je součástí jejich studia. Je velmi důležité poskytnout kontakty na podniky v
ekologickém zemědělství či zemědělské spolky pro možnost spolupráce.
Hodnocení
CerOrganic kurikulum je prezentováno řadou modulů (modul C531), kde ke každému je
přiřazeno hodnocení (moduly C532, C533, C534). Obě hodnocení jsou navržena tak, aby
splňovala:
a. multi-tasking (studenti musí myslet na více úrovních a využívají prvky učil v různých
jednotkách)
b. flexibilní (studenti se může obrátit na jiné ekologické farmy a problémy v různých
obdobích)
c. přímý (nutný kontakt s farmářem),
d. účinná (výsledky Assignment 2 bude zřejmé praktikanta po konzultaci)
Konsorcium si je vědomomožných problémů týkajících se jednotlivých (indiviuálních) potřeb
každého účastníka. Proto byly jednotlivé úkoly navrženy tak, aby jejich náročnost zahrnovala
různorodé činnosti, které vyžadují různé typy znalostí a dovednstí.
Struktura a náročnost učiva je v souladu s evropskými normami a slaďuje převod kreditů
systému (4 ETCS). Skutečná studijní náročnost je rozepsána ve studijním plánu.
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7. Příloha č. 1 - Identifikace vzdělávací jednotky (poskytnuta
všemi všemi lektory a rozepsána podrobně v D2.3)
I. IDENTIFIKACNÍ ÚDAJE
Název vzdělávací
jednotky
Metoda vzdělávání
Odpovědný
partner
Tutor

Krátké CV

Datum & Čas

C534a.2 Úrodnost půdy & management
Lekce/ field trip
Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh)
Prof. Dr. Ulrich Köpke
Institute of Organic Agriculture, University of Bonn
Katzenburgweg 3
53115 Bonn
Germany
+49-228-73-5616
+49-228-73-5617
Email: iol@uni-bonn.de
Skype: Ulrich Koepke
Agronom, narozený v roce 1951 v Berlíně, studoval zeměddělský obor
na univerzitě v Gottingenu (1970-1974), diplomová práce na téma
šlechtění rostlin. V roce 1987 se stal profesorem na Univerzitě v Bonnu,
kde take vyvinul experimentální farmu ekologického zemědělství a
založil Ústav pro ekologické zemědělství (IOL). Mezi jeho hlavní
výzkumná témata patří: střídání plodin, omezení orby a přímý výsev,
systémy hospodaření s živinami a plevele v ekologickém zemědělství,
process kvality, dopady na životní prostředí. Vydal vice než 300
publikací. Je zapojen v nějakolika národních I mezinárodních organizací
a je prezidenem Mezinárodní společnosti pro výzkum v ekologickém
zemědělství (ISOFAR).
Středa 25/05/2011 11:10 – 12:00

II. Představen jednotky
Úrodnost půdy ná významné a měřitelné dopady na životní prostředí, má významná dopad
na kvalitu povrchových podzemních vod, krajinu a biologckou rozmanitost, která zahrnuje
ekonomické, kulturní a společnské hodnoty, erozy půdy, ochranu půdy atd. Tato vzdělávací
jednotky má za cíl poskytnout studentům nástoj k analáze daných prvků na místě a
vyhodnotit factory zodpovědné za úrodnost půdy, jakož I kriticky zhodnotit různé přístupy k
řízení ekologického zemědělství s ohledem na produktivitu a dopad na životní prostředí.
III. POŽADAVKY
Pokročilé znalosti v oblasti zemědělství a Agroekologie nebo základní úroveň znalostí v půdě
chemie / půdní biologie nebo minimálně 2 roky praxe v ekologickém zemědělství.
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IV. CÍLE & ÚKOLY
• prezentovat procesy vztahující se k úrodnosti půdy v ekologickém zemědělství

• nabídnout různé zdroje k úrodnosti půdy, její kontrole a řízení v ekologocky šetrném
hospodaření
• ukázat vztah jednotlivých komponentů a jejich vztahy související se zachováním půdy a
zvýšením její úrodnosti
• ukázat jednotlivé problemy a způsoby jejich řešení, přístupy a konkrétní případové studie
• nabídnout konkrétní postupy formou konzultace pro řízení úrodnosti půdy
V.Dovednosti & Znalosti
Na konci kurzu bude účastník schopen:
• porozumět úrodnosti půdy a její udržitelnosti v ekologickém zemědělství
• a bude obeznámen s několika problem vyskytující se v oblasti půdní úrodnosti
• kriticky předložit řešení, která povedou ke zvýšení a udržení půdní úrodnosti
• kompetentní v analyse problem a hledání zdrojů na internet a v literatuře
• have developed consultation skills on the broad field of soil fertility poskytnout konzultaci
co se půdní úrodnosti týče
VI. OBSAH
1.1 Úrodnost půdy: komponenty, interakce a metod pro analýzu, udržování a zvyšování
1.2 Případové studie a problémy
1.3 Analýza a možnosti řešení
1.4 Konzultační techniky
VII. METHODIKA
Vzdělávací jednotkaseskládá z :
a) (e-) přednáškynazákladě prezentací vPowerPointu (nahrávání
stránekkonkrétníchpodmínek, obsahu živinvpůdě management, roleorganické hmotyvpůdě,
hospodaření sdusíkem, řízení méně pohyblivé půdě živiny, střídání plodindesign, půdní
biologie)
(b) skript, článků
(c) on-lineliteratury
(d) (tým) práce v terénu
(e) skupina interakce a diskuse
VIII. MNOŽSTVÍ PRÁCE
ACTIVITY
(e.)Příprava samostudium
(e.)Účast na lekcích
Field trips – Praktické
Samostudium, terénní pozorování, konzultace, rozhodování, přiřazení
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2
1
1
2
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příprava
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PRÁCE
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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 Časopisy
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 Webové sránky / odkazy
http://europa.eu.int/
http://www.fao.org/organicag/
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Informace o projektu
CerOrganic is a two year Leonardo da Vinci Multilateral Project financed by the European
Commission that aims to develop and test a quality assurance procedure for the vocational
education/training of agricultural advisors/trainers in Organic Agriculture, based on the
European Quality Assurance Reference Framework (EQARF).

Consortium Members

S podporou programu celoživotního učení Evropské unie. Tento
projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato
publikace odráží pouze názory autora a komise nemůže být
zodpovědná za informace zde obsažené.
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