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Háttér
A környezeti szempontok erősödése a mezőgazdaságban – melyet a Közös Agrárpolitika “zöldítésére” vonatkozó reform-elképzelések
külön hangsúlyoznak – számos olyan feladat megoldását igényli a gazdálkodóktól, melyekre a “hagyományos” agrár-képzések csak
részben alkalmasak. Egyre jelentősebb tehát az igény a környezeti elvárásokat megvalósító gazdaságok ökológiai teljesítményeinek
az értékelésére.
Ebből adódóan Európa több országában is olyan értékelő rendszerek kialakítását és bevezetését kezdték el az utóbbi években,
melyek konkrét, egyedi üzemi számítások keretében alkalmasak a gazdaságok talajjal, vizekkel és biodiverzitással kapcsolatos
környezeti teljesítményeinek a kimutatására.
Egy francia kutatóintézet, a Solagro, 1994 óta működik ezen a tématerületen. 2001-től „DIALECTE” néven vált ismertté az általuk
kialakított, és azóta is folyamatosan továbbfejlesztett moduláris rendszer, mely a gazdaságok földrajzi elhelyezkedésétől független
elveket követve, könnyen használható módon képes környezeti értékelést készíteni. Az állapotfelmérést és a döntéstámogatást
biztosító on-line rendszer gazdaság-szintű agrár-környezeti indikátorokra épül, melyek alapvetően a gazdaságba beáramló
anyagokat és azok környezettel való kapcsolatát vizsgálják.
A tapasztalatok alapján nem kétséges, hogy a képzés – különösen a szakképzés – alapvető szerepet játszik a környezeti
teljesítményekre vontakozó értékelések elősegítésében, elterjesztésében.

Célkitűzés és célcsoportok
Az AGRIDIAG nemzetközi projekttel – mely az Európai Unió “Egész életen át tartó tanulás” programja keretében, magyar, francia
és portugál partnerek részvételével, 2 éves futamidővel valósul meg – az a célunk, hogy a francia Dialecte rendszert és annak
képzési tapasztalatait szakképzési oktatási csomaggá integráljuk és teszteljük Magyarországon és Portugáliában.
A projekt célcsoportját szakiskolai tanárok és innovatív szakemberek képezik: szaktanácsadói oktatók, szaktanácsadók,
kamarai és gazdaszervezeti szakemberek, agrár-környezetgazdálkodási intézkedéseket működtető szakemberek.
A Dialecte rendszer átvételéhez kapcsolódó képzések ezért a célcsoportok igényeinek megfelelően párhuzamosan két
formában történnek majd: egyrészt szaktanári továbbképzések formájában másrészt – az innovatív szakemberek
részére – úgynevezett agrár-környezeti auditor tréner képzések keretében.

A projektben résztvevő partnerek
A konzorcium a szakmapolitika és a gyakorlat között közvetítő, sok éves tapasztalattal rendelkező kutató és képzési intézményekből áll.
A partnerek között egyaránt található agrárkutatással foglalkozó intézmény, agrár szakoktatásért és szaktanácsadásért felelős
nemzeti intézmény, agrár szakiskola, szaktanácsadó szervezet.
Név szerint a következő intézmények alkotják a konzorciumot:
• Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környzetettudományi Kar,
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet (Gödöllő, HU) – koordinátor
• Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (Budapest, HU)
• Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari SzakképzőIskola és Kollégium (Velence, HU),
• Solagro (Toulouse, FR),
• Institut d’éducation á l’agroenvironnement Supagro Florac (Florac, FR),
• Institut Superior Técnico (Lisboa, PT),
• Terraprima (Teixoso, PT).
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Szaktanári továbbképzési tananyag a Dialecte rendszer használatáról
Dialecte agrár-környezeti auditor képzési tananyag
a magyar, illetve a portugál felhasználói környezetre szabott Dialecte felhasználói kézikönyv és on-line értékelő rendszer
a Dialecte használatával kapcsolatos francia szakiskolai pedagógiai tapasztalatok és javaslatok gyűjteménye
a magyarországi alkalmazhatóság értékelésével
a Dialecte rendszerről mélyképzésben részesített kulcstrénerek, Dialecte Nemzeti Kontakt Pontok
Dialecte szakiskolai tanár továbbképzésben részesített szaktanárok Magyarországon
Dialecte agrár-környezeti auditor képzésben részesített szaktanácsadó képzők Magyarországon és Portugáliában
Dialecte agrár-környezeti auditor hálózat kialakítása Magyarországon

Hatás
A projekt módszertani újdonsággal és gyakorlattal szolgál a szakiskolai képzésben és szaktanácsadásban a fenntartható
agrár-környezetgazdálkodás területén, hozzájárulva a környezet és gazdálkodás egymásrautaltságának jobb megértéséhez,
a környezettudatosabb gazdálkodói döntéshozás fejlődéséhez, valamint az alkalmazkodó gazdálkodás szemléletének
és tudatosításának terjesztéséhez.
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