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The general level of integration of information and communication technologies (ICT) 
in teaching has increased greatly over the past years. However, forestry education 
in Slovakia still uses traditional didactical approaches such as theoretical class 
teaching, set of lectures more or less mixed with practical field training and 
excursions. It relies mainly on traditional learning tools e.g. hardcopies of various 
publications etc. Such education system is no more able to provide expected 
results. Therefore, Slovak forestry education needs to adopt modern didactical 
approaches and innovative learning techniques able to hold learner’s interest, 
and secure flexible education for effective knowledge transfer.
The main aim of this project is innovation of forestry education through transfer 
the findings of a blended learning approach (combining distance and presence 
learning) to the forestry education in Slovakia and Czech Republic. 
Main outcomes of the project will be: 1) Transfer of a Blended Learning 
approach • 2) Setting up an e-learning platform • 3) ICT-based pedagogical 
materials for distance learning

Project duration: 22 Months
Project start: December 2008

More information about the project can be found at www.foreducation.nlcsk.sk
 
This project has been funded with support from the European Commission. Responsibility 
for content of the products bears solely the author;  neither the Commission nor National 
Agency can be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein.

Die Integration von Informations - und Kommunikationstechnologien (ICT) hat sich im Bereich 
der Lehre in den letzten Jahren bedeutend erhöht. Allerdings werden in der forstlichen 
Ausbildung in der Slowakei häufig immer noch traditionelle didaktische Methoden wie 
Frontalunterricht eingesetzt, die mehr oder weniger stark mit Praktika und Exkursionen 
verbunden sind. Die Lehrenden verwenden hauptsächlich traditionelle Lernunterlagen, wie 
z.B. Hardcopies von verschiedenen Publikationen. Solche Lehr - und Trainingsmethoden 
sind heutzutage oft nicht mehr in der Lage die erwarteten Anforderungen zu erfüllen. 
Daher müssen in der forstliche Ausbildung der Slowakei moderne didaktische Methoden 
und innovative Lerntechniken eingeführt werden, die dazu geeignet sind, das Interesse der 
Lernenden zu wecken und aufrecht zuhalten sowie eine flexible Ausbildung für einen effektiven 
Wissenstransfer zu gewährleisten. 
Das Hauptziel dieses Projektes ist die Neugestaltung der forstlichen Ausbildung in der 
Slowakei und der Tschechischen Republik durch die Entwicklung und Umsetzung eines 
blended learning Konzepts (eine Kombination von Phasen des Fernstudiums und der 
Präsenzphasen). 
Die wichtigsten Ergebnisse des Projektes werden sein: 1) Transfer und Adaption 
eines blended learning Konzepts • 2) Inbetriebnahme einer e-learning Plattform 
• 3) Pädagogisches Material für das Fernstudium auf ICT-Basis

Projektdauer: 22 Monate
Projektstart: Dezember 2008

Weitere Informationen zu dem Projekt finden sie unter: www.foreducation.nlcsk.sk
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Verantwortung für den Inhalt der Artikel trägt ausschließlich der Autor. Weder 
die Kommission noch die Nationale Behörde (National Agency) können für jegliche 
Verwendung der Informationen verantwortlich gemacht werden.

Všeobecná úroveň zapojenia informačno-komunikačných technológií v ostatných 
rokoch výrazne vzrástla. Napriek tomu, lesnícke vzdelávanie na Slovensku stále 
používa tradičné didaktické prístupy ako teoretická výučba v škole, resp. bloky 
prednášok, viac alebo menej kombinované s praktickými ukážkami a výučbou v te-
réne. Spolieha sa na tradičné učebné nástroje ako tlačené publikácie a pod. Taký-
to vzdelávací systém už dnes nedokáže poskytovať očakávané výsledky. Preto si 
lesnícke vzdelávanie na Slovensku potrebuje osvojiť moderné didaktické prístupy 
a inovatívne učebné metódy schopné zaujať študujúcich a zabezpečiť flexibilné 
vzdelávanie pre efektívny transfer poznatkov. 
Hlavný cieľ projektu je transferovať skúsenosti vo využívaní “blended learning” 
(kombinujúcom on-line štúdium s prezenčným vzdelávaním) do lesníckeho vzdelá-
vania na Slovensku a v Českej republike. 
Hlavným výsledkom projektu bude: 1) prenos didaktického prístupu „blended lear-
ning“ • 2) príprava e-learningovej platformy • 3) študijné materiály pre dištančné 
vzdelávanie

Trvanie projektu: 22 mesiacov
Začiatok projektu: december 2008

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.foreducation.nlcsk.sk

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Za obsah produktov zodpovedá 
výlučne autor; Európska komisia ani Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania 
nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

Všeobecná úroveň zapojení informačně-komunikačních technologií v minulých 
letech výrazně vzrostla. Napříč tomu, lesnické vzdělávání na Slovensku stále 
používá tradiční didaktické přístupy jako je teoretická výuka ve škole, resp. bloky 
přednášek, více či méně kombinované s praktickými ukázkami a výukou v terénu. 
Spoléhá se na tradiční učební pomůcky jako tištěné publikace apod. Takovýto 
vzdělávací systém už dnes nedokáže poskytovat očekávané výsledky. Proto si 
lesnické vzdělávání na Slovensku potřebuje osvojit moderní didaktické přístupy 
a inovační učební metody schopné zaujmout studenty a zabezpečit flexibilní vzdě-
lávání pro efektivní transfer poznatků.
Hlavním cílem projektu je transferovat zkušenosti ve využívání „blended learning“ 
(kombinujícím on-line studium s prezenčním vzděláváním) do lesnického vzdělávání 
na Slovensku a v České republice.
Hlavním výsledkem projektu bude: 1) přenos didaktického přístupu „blended lear-
ning“ • 2) příprava e-learningové platformy • 3) studijní materiály pro distanční 
vzdělávání

Trvání projektu: 22 měsíců
Začátek projektu: prosinec 2008

Více informací o projektu naleznete na stránce www.foreducation.nlcsk.sk

Tento projekt byl financovaný s podporou Evropské komise. Za obsah produktů zodpovídá 
výlučně autor; Evropská komise ani Národní agentura Programu celoživotního vzdělávání 
nenesou zodpovědnost za použití těchto informací.


