PROJEKT
„ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ
V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH“
Projekt, na kterém jsme se aktivně podíleli, byl zařazen do operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení. Byl zahájen 1.3.201 a ukončen 28.2.2014.
Základním cílem bylo komplexně přepracovat metodiky výuky odborných předmětů na
středních zemědělských školách nebo středních školách vyučujících agropodnikání či
příbuzné obory, tak aby vyhovovaly potřebám současné praxe a jejich převedení do
metodických příruček a interaktivní multimediální podoby. Změny se týkají nejen obsahu, ale
především formy výuky.
Cílovou skupinou byly pedagogové odborných předmětů středních zemědělských škol, nebo
škol zabývajících se výukou související se zemědělstvím.
Na realizaci cíle se podílely dva autorské týmy – 14 odborníků v daných oborech a výstupem
je vytvoření dvou modulů metodiky výuky odborných zemědělských předmětů „chov
zvířat“ a „pěstování rostlin“, třetím produktem jsou www stránky sloužící pro cílovou
skupinu http://www.asven-vyuka.cz/.
Závěrečnou etapou práce bylo proškolení cílové skupiny v práci s moduly nových obsahů.
Jednalo se o tři jednotlivé dvoudenní kurzy (Akreditace MŠMT – kurzy byly zařazeny do
DVPP). Zde byli účastníci seznámeni se všemi nově vzniklými vzdělávacími moduly ve
školících centrech vybavených příslušnou technikou, pomůckami a potřebným profesním
zázemím. Školících center bylo 5: škola Humpolec, Děčín, Tábor, Chrudim, Rajhrad. Kurzy
byly vedeny odbornými lektory, kteří jsou dopodrobna seznámeni se vzdělávacími moduly a
ovládají interaktivní prostředí webových stránek. Kurzy byly určeny cílové skupině 2x120
učitelů odborných předmětů. Každý učitel tedy absolvoval kurzy s celkovou dotaci 48 hodin,
resp. 96 hodin, absolvoval-li oba moduly.
Alespoň jednou se zúčastnilo 120 učitelů pro modul Pěstování rostlin a 121 učitelů pro modul
Chov zvířat. Všechny kurzy v obou modulech absolvovalo 51 učitelů (96 hodin), v modulu
Chov zvířat 38 učitelů (48 hodin), v modulu Pěstování rostlin 34 učitelé (48 hodin). Byly
vydány 123 osvědčení o absolvování akreditovaných kurzů. Díky vytvoření webových
stránek, na které bude přístup pro všechny zúčastněné členy cílové skupiny, dojde k zamezení
zastarávání informací, protože novinky budou moci být zapracovány i v době po skončení
projektu, a to bez nákladných finančních prostředků, což je základní předpoklad udržitelnosti
projektu.
Na posledním setkání autorských a lektorských týmů 4.února 2014 v Humpolci, kde byla
přítomna převážná většina autorů a lektorů, jsme zhodnotili realizaci projektu a nevyloučili
další možnou spolupráci.
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