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PROJEKT „ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH
KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH
ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH“ VSTOUPIL
DO DRUHÉ FÁZE
Vytištěním nově vypracovaných metodik a spuštěním multimediální webové
aplikace byla dokončena první část projektu „Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských
předmětech“. S podporou prostředků
z ESF tak Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, která je příjemcem dotace, úspěšně
realizuje kroky, které přispívají k provedení potřebných změn ve výuce odborných zemědělských předmětů.
Cílem dokončené úvodní částí projektu bylo komplexně přepracovat vybrané
metodiky výuky odborných předmětů
na středních zemědělských školách
nebo středních školách vyučujících agropodnikání či příbuzné obory tak, aby
vyhovovaly potřebám současné praxe.
K dosažení tohoto cíle byly vytvořeny
dva autorské týmy, ve kterých pracovali zkušení pedagogové středních zemědělských škol.
Práce v projektu byly zahájeny v březnu 2011 a autorské týmy se soustředily v průběhu první části na ta témata,
která jsou dlouhodobě neřešena a neměněna, čímž pozbývají (či mnohdy již
pozbyla) na aktuálnosti.
Konkrétně metodiku pro modul „Pěstování zemědělských plodin“ autorsky
zpracovali Ing. Pavel Čámský z VOŠ
a SOŠ Březnice, Ing. Alice Glöcknerová
ze SŠ ZaZ Děčín – Libverda, Ing. Jiří Heger z VOŠ a SOŠ ZT Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Josef Maroušek z VOŠ
a SZeŠ Tábor a Ing. Lenka Soukupová ze SZeŠ Písek. Autorský tým vedl
Ing. Ladislav Kostrůnek z VOŠ a SZeŠ
Tábor. V týmu pracoval také Ing. Alois

Nováček v roli odborného lektora – konzultanta. Práci autorů recenzoval zemědělský poradce Ing. František Smítal.
V autorském týmu pro modul „Chov
hospodářských
zvířat“
pracovali
Ing. Vítězslav Bačovský z VOŠ a SOŠ
ZT Bystřice nad Pernštejnem, Ing. Radoslav Bartůněk ze SŠ ZaZ Děčín –
Libverda, Ing. Blažena Hořejší z VOŠ
a SZeŠ Tábor, Ing. Zdeněk Pilka ze SOŠ
a Gymnázium Staré Město, a Ing. Marie
Procházková ze SZeŠ Písek. Autorský
tým pracoval pod vedením doc. Ing. Oldřicha Doležala, DrSc. Odborným lektorem – konzultantem byl Ing. Jaroslav
Jašek ze SŠ ZaZ Děčín – Libverda. Práci autorů recenzoval zemědělský poradce Ing. Petr Klement.
Zpracované metodiky pro oba moduly byly vydány tištěnou formou v podobě paperbackových skript, která budou
návodem pro jednotlivé účastníky cílové skupiny, jak využívat nové poznatky
a metody v praktické výuce. Současně
však byly také převedeny do interaktivní
multimediální podoby, která je rovněž
výstupem této klíčové aktivity. Jedná
se o webovou aplikaci typu Wikipedie.
Umožněním přístupu vybraných členů
cílové skupiny do této aplikace nebude
docházet k zastarávání informací, protože bude možné i v době po skončení projektu zapracovávat novinky, a to
bez nákladných finančních prostředků,
což je základní předpoklad udržitelnosti
projektu.
Cílovou skupinou projektu jsou pedagogové odborných předmětů středních
zemědělských škol nebo škol zabývajících se výukou související se země-

dělstvím. Ti tak nyní získají otevřený
a snadno přístupný a modifikovatelný
metodický materiál, který jim pomůže uplatňovat v odborných zemědělských předmětech nejnovější poznatky a umožní jim pracovat moderními
metodami výuky. Dojde také k lepšímu
uplatňování mezipředmětových vztahů
v rámci výuky odborných předmětů.
V neposlední řadě je tento projekt pro
všechny zapojené učitele výrazným motivačním impulsem k dalšímu sebevzdělávání.
Projekt tedy nyní vstupuje do své druhé fáze, kterou je komplexní proškolení pedagogů cílové skupiny v tom, jak
s těmito novými metodikami pracovat.
To bude formou samostatných dvoudenních školení probíhat v letošním
roce ve specializovaných školicích centrech vybavených příslušnou technikou,
pomůckami a potřebným profesním zázemím (ČZA Humpolec, SŠ ZaZ Děčín
– Libverda, VOŠ a SZeŠ Tábor, SZeŠ
a VOŠ Chrudim, SOŠZa a SOU Rajhrad).
Vzhledem k připravenému zázemí
a kapacitám může Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru zároveň nabídnout
účast na školení i pedagogům škol
a školských zařízení, které nejsou
jejími členy. Zájemci se mohou obracet na tajemnici Asociace (Asociace
vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, Školní 764, 39601
Humpolec, tel.: 565 532 069, e-mail:
asociace@cza-hu.cz).
PhDr. Aleš Hradečný,
hlavní manažer projektu
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