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1.- Úvod k projektu
Projekt Agricultural Code “Vzdelávanie prostredníctvom vizuálnej komunikácie o prevencii
pracovných rizík pri práci s poľnohospodárskymi strojmi” je Leonardo da Vinci projekt
prenosu inovácií, realizovaný v rámci programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie, s
celkovou dĺžkou realizácie 24 mesiacov.
Jeho cieľom je prenos výsledkov projektu FOR.MA.AGRI., ktorý bol vyvinutý v rámci
predchádzajúceho projektu Leonardo da Vinci:
“Vzdelávanie pre správne používanie poľnohospodárskych strojov”.
Všeobecným cieľom je zvýšiť kvalitu a efektivitu procesov výučby prostredníctvom návrhu a
overovania vzdelávacích materiálov na báze vizuálnych komunikačných systémov.
Ciele projektu:
•
•
•
•
•
•

Zabezpečenie vhodného vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pre pracovníkov v poľnohospodárstve.
Podpora bezpečnejšej obsluhy traktorov a ďalších poľnohospodárskych strojov.
Podpora vzdelávania v oblasti BOZP v poľnohospodárstve.
Zabezpečiť kvalitu projektových produktov nepretržitým hodnotením kvality počas
celého trvania projektu a prostredníctvom záverečného hodnotenia vyvinutých
vzdelávacích materiálov.
Využitie vzdelávania v oblasti BOZP ako stratégie na zvýšenie adaptability pracovníkov
na zmeny a
vývoj v danej oblasti, a tým zvýšiť ich šance na trhu práce a konkurencieschopnosť.
Podporovať šírenie a zavádzanie využívania ochranných pracovných pomôcok a
prostriedkov, a tým zároveň prispievať k ochrane zdravia pracovníkov.
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2.- Úvod k príručke.
Cieľom tejto príručky je užívateľom stručne predstaviť operačné nástroje a zdroje, vyvinuté v
rámci projektu Agricultural Code, s cieľom uľahčiť získavanie informácií ohľadne prevencie
pracovných rizík pri používaní poľnohospodárskych strojov.
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3.- Internetová stránka.
Na internetovej stránke projektu Agricultural Code www.agriculturalcode.com, nájdete všetky
potrebné informácie

Po prihlásení poskytnutým používateľským menom a heslom budete mať prístup k elearningovej platforme. Tieto dva prvky sú osobné a dôverné, a budú slúžiť na
zaznamenávanie priebehu vášho štúdia v rámci platformy: zobrazené časti, vykonané činnosti
atď.
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4.- E-learningová platforma
Kliknutím získate prístup do hlavného menu, kde nájdete zoznam kurzov. Budete si musieť
vybrať vzdelávaciu aktivitu, v ktorej ste zapísaný: Kurz Agricultural Code. Pri vstupe do kurzu
nájdete rôzny obsah a rôzne nástroje, ktoré sú vám k dispozícii.

Ďalej bude zobrazené nasledovné:
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Ako môžete vidieť na predchádzajúcom obrázku obrazovka je rozdelená do troch
oblastí:
- Interaktívne menu: tu nájdete obsah kurzu zoradený podľa rôznych ikon. Kliknutím na
jednotlivé ikony budete mať prístup k rôznym zdrojom kurzu alebo dostupným
aktivitám: chat, fórum, atď.
- Stredný stĺpec: tu sa nachádzajú jednotlivé zdroje kurzu ako aj aktivity, ako chat,
fórum atď. , ktoré sú zoradené lineárnym spôsobom. Kliknutím na názov budete mať k
nim prístup
- Pravý stĺpec: Tu nájdete ďalšie dôležité zdroje: nadchádzajúce udalosti, kalendár
kurzu, on-line užívatelia atď.

ZDROJE:

Priečinok Nadchádzajúce udalosti sa objaví na pravej strane
obrazovky, obsahuje dodatočné informácie, o ktorých by mali byť
študenti informovaní.
Fórum, v tomto priečinku môžete klásť akékoľvek otázky a na odpoveď
môžete čakať od iných študentov alebo od lektora.
Chat, je podobný Fóru ale funguje v reálnom čase, môžete napísať otázku
na určitú tému a potom vám môžu odpovedať ľudia, ktorí sú pripojení
Študentský sprievodca. Tento sprievodca sa dá sťahovať vo formáte PDF s
cieľom vyriešenia možných problémov, ktoré sa môžu objaviť pri prezeraní elearningovej platformy/kurzu.
Video. Video vám umožní vizuálne priblížiť konkrétny obsah
niektorých vyučovacích jednotiek. Jednoducho kliknete na "PLAY", a ihneď
sa vám video zobrazí
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5.- Prezeranie kurzu.
Ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti, sú dva spôsoby ako získať prístup k obsahu kurzu:
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Bez ohľadu na zvolený spôsob sa dostanete na domovskú stránku kurzu, kde budete mať
možnosť vybrať si jazyk, v ktorom chcete získať prístup k vzdelávacím aktivitám:

Kliknutím na stránku sa vám zobrazia nasledovné možnosti

1. Hlavná stránka
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2. Obsah kurzu
Kurz je rozdelený do dvoch častí: všeobecná časť a osobitná časť. Na prístup k jednotlivým
zdrojom si musíte vybrať časť, ktorú chcete študovať a potom kliknite na názov jednotky:

Vyberte si časť, ktorú
chcete študovať

Vyberte si jednotku ktorú
chcete študovať

ZDROJE

Choďte do hlavné menu Kurzu

Ikony umiestnené v dolnej časti obrazovky vám umožnia presunúť
sa dopredu alebo dozadu v rámci jednotlivého zdroja.

Ak chcete spustiť alebo zastaviť animáciu.
Ikony, ktoré sa nachádzajú pozdĺž rôznych zdrojov sú spojené s Časťou 2.
Prvá pomoc/Mimoriadne situácie. Ak vstúpite do tejto časti, tak budete mať
možnosť vidieť aké sú dôsledky rizík a núdzových opatrení/prvej pomoci,
ktoré by mali byť prijaté
Ikony, ktoré sa nachádzajú pozdĺž rôznych jednotiek sú spojené s Časťou 3.
Ochranné odevy a prostriedky. Kliknutím na jednotlivé logá budete
presmerovaný do zvolenej časti OOP.
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AKTIVITY
Na konci každej didaktickej jednotky nájdete aktivity. Tieto cvičenia by mali byť založené na
báze rovnakých konceptov, obrázkov atď. Prostredníctvom týchto cvičení budete vnímať obsah
zábavnou formou.
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