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Vzdělávací aktivity oddělení vzdělávání

•
•
•
•
•
•
•

Vzdělávání pracovníků Mze a podřízených organizací v regionech
Vzdělávání privátních poradců akreditovaných v Registru Mze ČR
Vzdělávání lektorů středních škol, které jsou zařazeny do tzv. Trvalé
vzdělávací základny
Vzdělávání pracovníků krajských informačních středisek
Vzdělávání manažerů a facilitátorů místních akčních skupin, mikroregionů k
rozvoji venkovského prostoru
Vzdělávací aktivity pro potřeby Celostátní sítě pro rozvoj venkova dle
požadavků Mze
Vzdělávání pracovníků profesních sdružení a nestátních neziskových
organizací působících v resortu Mze

Oddělení vzdělávání se dále zabývá
•

Přenosem informací v rámci transferu výsledků vědy a výzkumu z pracovišť
univerzit, vysokých škol a výzkumných ústavů v resortu zemědělství do
praxe

•

Podílí se na vytváření ISTP – integrovaného systému typových pozic o
oborech zemědělství, potravinářství, vodohospodářství a lesnictví –
výsledkem jsou dílčí kvalifikace

•

Provádí resortní analýzy vývoje kvalifikační potřeb v zemědělství

•

Vydává časopis „Zemědělská - Pôdohospodárska škola“ - 1 x měsíčně

•

Vydává metodické pomůcky a učební texty

•

Účastní se mezinárodních projektů ve vzdělávání a v poradenství

Vzdělávání manažerů a facilitátorů místních akčních
skupin, mikroregionů k rozvoji venkovského prostoru
•

Základní 170ti hodinový kurz (probíhá v Benešově) pro manažery a
facilitátory MAS a mikroregionů – proškoleno více než 100 manažerů
(seznam na našich web. stránkách). V dubnu bude ukončeno stávající kolo,
nové předpokládáme (dle zájmu) otevřít v podzimních měsících r.2009

•

Nastavbové kurzy pro absolventy základního kurzu k aktuálním otázkám
které řeší MAS – 1 kurz ročně přímo v regionech.
Rok 2009 – akce připravována ve spolupráci s MAS Společná cesta.
Termín konání: 20.-21.5.2009; Vyškovsko; téma -vzdělávání

•

Příprava manažerů MAS a manažerů Spolku pro obnovu venkova jako
školitelů pro jednotlivé osy a opatření Programu rozvoje venkova
Rok 2009 – připraven praktický kurz Projektování pro PRV (5.opakování)
Termín konání: 26.-28.5.2009; Mlýn Brejlov, - Týnec nad Sázavou

Vzdělávání manažerů a facilitátorů místních akčních
skupin, mikroregionů k rozvoji venkovského prostoru
•

Ostatní akce připravované pro 1. pololetí 2009:

•

Kurz facilitačních dovedností – praktický nácvik kurz
Termín konání 7.-9.4. 2009; Benešov u Prahy
Fundraising, rozvoj finančních zdrojů pro NNO – odborná přednáška
Termín konání: 29.4.2009; přednáškový sál ÚZEI Praha
Studie proveditelnosti, finanční analýza a finanční kontrola projektů
Termín konání: I.blok - 18.-20.5.2009; Benešov u Prahy
II.blok - 2.-4.6. 2009; Benešov u Prahy
Odborný kurz – zaměření: strategický rámec, finanční rámec,monitorovací
rámec, hodnotící rámec, hodnocení strategie.
Termín konání: 9.-11.6.2009; MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
Informační semináře k PRV před vyhlášením jednotlivých kol (červen, září)

•
•

•

•

Další plánované aktivity směřované k předávání
aktuálních informací pro venkovský prostor a šíření
příkladů dobré praxe:
•

Dle požadavků nadřízeného orgánu (Mze), připravovat aktivity zaměřené na
zdárný „rozjezd“ a fungování Celostátní sítě pro rozvoj venkova

•

Zkvalitnit a upravit rozsah vydávaného tištěného časopisu „Zemědělská
pôdohospodárska škola (tj. rozšířit spektrum informací o venkovskou
problematiku)

•

Zpřístupnit prostřednictvím elektronických médií ke studijním účelům knižní
fond ÚZEI (prohloubit spolupráci naší knihovny s knihovnami v regionech)

•

Založit filmovou edici o pilotních způsobech řešení problémů na venkově

•

Připravit ucelený přehled o dalších programech EU (tj. prohloubit
meziresortní spolupráci se subjekty, které se též angažují při přípravě aktivit
určených pro venkovský prostor). Získané přehledně uspořádané informace
šířit pomocí elektronických médií.
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