SMYSL PROJEKTU
Úspěšný pilotní projekt s názvem “EcoJob-AP Vzdělávání v evropských standardech
pro ekologickou zemědělskou produkci” vytvořený
v roce 2006 v rámci programu Leonardo da Vinci
svým způsobem předvídal vývoj v oblasti standardizace vzdělávání v oblasti ekologického zemědělství.
Dal vzniknout souboru on-line nástrojů k získání
znalostí a dovedností v oblasti ekologické
zemědělské produkce(ekozemědělství). Obsahuje
vzdělávací modul na evropské kvalifikační úrovni 3
pro budoucí ekozemědělce a modul pro kvalifikační
úroveň 5 pro odborné poradce v ekozemědělství.
Cílem tohoto projektu je navázat na výsledky
projektu ukončeného v roce 2008 a převést část
jeho produktů do tří evropských jazyků a včlenit tyto
standardizované materiály do národních
vzdělávacích kontextů. Každá ze tří přijímajících
zemí (Česká republika, Rakousko a Slovinsko) pak
začlení upravenou verzi materiálů do stávajících
vzdělávacích struktur ,anebo nově získané materiály
poslouží jako podklady pro další dílčí kroky
ve standardizaci vzdělávání v oboru ekozemědělství.

CÍLOVÁ SKUPINA
Úroveň 3 - Ekozemědělec

Pedagogové vzdělávacích institucí zaměřených
na zemědělství, odborníci a rozhodující činitelé
v oblasti vzdělávání v ekozemědělství , zájemci
o vzdělávání z řad zemědělců samotných.

Úroveň 5 - Poradce v ekozemědělství

Odborníci z oblastí zěmědělství a veřejné správy.
Pedagogové vzdělávacích institucí zaměřených
na zemědělství, zájemci o profesní profilaci v
oblasti poradenství v ekozemědělství

CO VYTVOŘÍME?

CO VYTVOŘÍME?

1. Dva distanční vzdělávací kurzy založené

na systému lektorovaného e-learningu.
Cílem je získání odborné kvalifikace
v oboru ekologického zemědělství na stupni
odpovídajícím úrovním 3 a 5 Evropského
kvalifikačního rámce.
Kurzy obsahují následující moduly:
Modul 1 – Principy ekolog.zemědělství
Modul 2 – Standardy ekolog. zemědělství
Modul 3 – Marketing ekol. zeměděl. produkce
Modul 4 – Legislativa
Modul 5 – Půda
Modul 6 – Ekologické plodiny
Modul 7 – Zvířata a krmné plodiny
Výstupy kurzu pro úroveň 3
Znalosti
Znalost podstatných informací, principů,
postupů a obecných konceptů ekologického
zemědělství.
Dovednosti
Řada rozumových a praktických dovedností
nezbytných pro plnění úkolů a řešení problémů,
pro výběr a aplikaci metod, nástrojů, materiálů
a informací.
Zodpovědnost
Schopnost převzít zodpovědnost za dokončení
pracovních i studijních úkolů
a také schopnost uzpůsobit vlastní chování
reálným okolnostem.

Výstupy kurzu pro úroveň 5
Znalosti

Obsáhlé, odborné, reálné a teoretické znalosti
v pracovní i vzdělávací sféře. Realistické
uvědomování si hranic vlastních vědomostí.

Dovednosti

Obsáhlá škála rozumových i praktických
dovednosti potřebných pro vytvoření
a uskutečnění tvořivých řešení pro problémy
různých úrovní.

Zodpovědnost

Schopnost řídit procesy a pracovní či studijní
projekty včetně nepředvídatelných změn
nebo k nim poskytovat odborný dohled.
Schopnost reflektovat a dále rozvíjet výkon
svůj i ostatních.

2. Příručka popisující možnosti získání

klíčových kompetencí pro odbornou kvalifikaci v oborech “ekozemědělec” a “odborný
poradce v ekologickém zemědělství”
na základě evropských standardů.

3. Nástroj k hodnocení vlastních
obchodních dovedností

4. Dokumenty potřebné k uznání získáné

odborné kvalifikace na evropské úrovni
(Evropský soubor portfolií Europass )

PARTNEŘI PROJEKTU
Fachhochschule Wiener Neustadt
fürWirtschaft und Technik Ges.m.b.H.
Campus Wieselburg
http://www.wieselburg.fhwn.ac.at/
RAKOUSKO
Higher School "AGRICULTURAL COLLEGE"
http://www.agricollege.com/
BULHARSKO
Živý venkov o.s.
www.greenmarketing.cz
ČESKÁ REPUBLIKA
Biotehniški center Naklo
http://www.bc-naklo.si/
SLOVINSKO
INTEGRA Institut za razvoj cloveskih virov
www.eu-integra.eu
SLOVINSKO

KONTAKT
Koordinátor projektu

KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce
www.ktp-qualification.eu
beata.hola@ktp-qualification.eu

www.e-ecofarming.eu
Úpravy a přizpůsobení kurzů národním, jazykovým
a kulturním podmínkám probíhají v České republice, ve Slovinsku a v Rakousku v týmu odborných a
didaktických expertů. Výsledkem jejich spolupráce
bude kurz, který pokryje náplň oboru
ekozemědělec a poradce v ekozemědělství jak z
odborného hlediska, tak i z hlediska učebního
procesu. Propojení zkušeností odborných a
didaktických partnerů tak slibuje užitečný, aktuální
a interaktivní vzdělávací produkt pro zájemce o
získání vzdělání v oblasti ekologického
zemědělství.

Ultimo Consulting and Training
http://www.ultimoruralconsulting.co.uk/
SEVERNÍ IRSKO
WIN - Wissenschaftsinitiative
Niederoesterreich
www.wissenschaftsinitiative.at
RAKOUSKO

e-ECOFARMING
Distanční kurz pro obory
ekozemědělec a poradce
v ekozemědělství
dle standardů EQF
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