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ROZVOJ UČEBNÍCH OSNOV V
OBLASTI AGROEKOLOGIE

CÍLE

OBECNÉ INFORMACE

K rozvoji udržitelných zemědělských a potravinových systémů ve
Vietnamu, na Filipínách a na Srí Lance jsou zapotřebí zásadní
změny. Agroekologie by se mohla stát důležitým přístupem pro
naplnění tohoto obecného cíle projektu – udržitelných
zemědělských a potravinářských systémů, protože navrhuje,
rozvíjí a podporuje přechod k biologické rozmanitosti a sociálně
zdravým zemědělským a potravinářským systémům založeným
na nízkých vnějších vstupech. Snaží se také optimalizovat
interakce mezi rostlinami, zvířaty, lidmi a životním prostředím a
zároveň zohlednit sociální aspekty, které je třeba řešit pro
udržitelný a spravedlivý potravinový systém.

Koordinátor projektu: Hue University, Vietnam

 Zvýšení ekologické odolnosti
 Zlepšení zdraví a výživy
 Zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů
 Zlepšení ekonomické stability díky rozmanitějším zdrojům příjmu
Zmírnění dopadů změny klimatu díky nižší závislosti na
fosilních palivech a zemědělských vstupech založených na
fosilních palivech ve všech cílových partnerských zemích a
regionu

ÚVOD

Vzdělávat odborníky (zemědělce, zemědělské specialisty)

klade za cíl vytvořit nový magisterský program ve

zkušeností

Společný projekt Erasmus+ „Budování kapacit v oblasti
vysokoškolského vzdělávání“

Rozvoj učebních osnov v oblasti agroekologie (CDAE)
Partnerské země v Asii: Vietnam, Filipíny a Srí Lanka

Partner Countries in Europe: Czech Republic, Portugal, and
Luxembourg

Délka trvání projektu: 15. listopadu 2019 -14. listopadu 2022

Inovativní charakter projektu CDAE spočívá v tom, že si
specializované akademické oblasti a klíčové problematice,

které je předmětem regulace. Konkrétně se jedná o

CÍLE

pomocí základních znalostí, přenositelných dovedností a
prostřednictvím

výsledného

magisterského

programu a zvýšit jejich zaměstnatelnost díky odborným
znalostem a účasti na programu stáží

agroekologii, která v absolventských a postgraduálních

Zvýšit kapacitu akademických pracovníků partnerských

projektu je řešit tento nedostatek a potřeby regionu a

rozvoji programu odborného vzdělávání a přípravy, který

programech partnerských vysokých škol zatím chybí. Cílem

vytvořit magisterský program, který začlení ekologické
principy a znalosti do studia pěstitelských a zemědělských

systémů. Kromě toho zavede do zemědělství ekologické

uvažování a metody pro minimalizaci chemických vstupů a

nákladů, doplní programy ochrany povodí a polí,

vysokých škol, zlepšit úroveň kompetencí a dovedností díky

díky

školení

agroekologie

v

oblasti

replikace

pro

Akademičtí

pracovníci

partnerských vysokých škol

a

výzkumní

pracovníci

Rozvíjet odbornou kapacitu administrativních pracovníků

Díky tomu budou odborníci dobře připraveni na budoucí

Podporovat spolupráci, výměnu know-how a osvědčených

vzdělávání

vysokých

škol

prostřednictvím

odborného

postupů v dané oblasti mezi EU, vysokými školami v
partnerských zemích, zemědělci, zemědělskými odborníky,
příslušnými tvůrci politik a zemědělskými odvětvími.

z

Administrativní pracovníci partnerských vysokých škol
Národní orgány

Soukromý sektor
Společnost

VÝSTUPY
CDAE rozvíjí nový a inovativní magisterský studijní
program prostřednictvím mezinárodního odborného
vzdělávání s cílem zlepšit úroveň kompetencí a
dovedností na vysokých školách ve Vietnamu, na
Filipínách a na Srí Lance.
CDAE buduje kapacity odborníků, tvůrců politik a
studentů v oblasti zemědělství a příbuzných
zemědělských oborů s cílem nastartovat proces
rozšiřování úspěšných agroekologických iniciativ.
CDAE poskytuje interaktivnější vzdělávací prostředí
a posílenou infrastrukturu pro transfer znalostí
prostřednictvím nově vytvořených Agroekologických
laboratoří a Agroekologického znalostního centra
pomocí zdrojů, kurzů a informací.

konceptualizaci

naplánuje systémy podle místních zdrojů a možností půdy
projektování a řízení udržitelného zemědělství.

Zemědělci a odborníci v zemědělství

bude uzpůsobený jejich potřebám a potřebám 21. století, a

partnerských

a bude efektivně využívat vodní živiny a genetické zdroje.
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VÍCE INFORMACÍ
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