AGRIDIAG I. HÍRLEVÉL
ÁTTEKINTÉS
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.
CÉLCSOPORTOK
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.

ELÉRT EREDMÉNYEK
Az elmúlt szűk egy évben csaknem teljesen a
tevezett előrehaladási ütemtervnek megfelelően
születtek eredményeink,melyek, a szerződéskötés
és az adminisztrációs, management feladatokon túl
az alábbi főbb pontokban foglalhatóak össze.
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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.
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
• 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.

HAZAI IGÉNYEK FELMÉRÉSE
A projekt eddigi szakaszában megtörtént a hazai
igények és az adaptációs környezet felmérése.
A kérdőíves adatgyűjtés két célcsoportra fókuszált,
a szakiskolákban oktató tanárokra, valamint a szaktanácsadókra. A felvételezés eredményeinek szakmai
szempontú feldolgozása folyamatban van.

MAGYAR PARNEREK ÉS SZEREPÜK
A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN
Hírlevélről-hírlevélre, résztvevő országonként mutatjuk be a résztvevő partnereket, szerepüket és
jelentőségüket a projektben. Első alkalommal az innováció transzfert végrehajtó ország partnereit,
azaz a magyar résztvevőket mutatjuk be.
Szent István Egyetem
A projekt a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kara, Környezetés Tájgazdálkodási Intézetének vezetésével
valósul meg.
A kétéves projekt során az intézmény a
menedzsment és koordinációs tevékenységek
mellett felméri a hazai igényeket és sajátosságokat, előkészíti a hazai képzési modult
az akkreditációs követelményeknek megfelelően, valamint részt vesz a DIALECTE online
eszköz hazai tükörszerverének elindításában.
A hazai rendszer kipróbálásképpen próba
képzéseket szervez, mintagazdaságokat von be.
Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
A Vidékfejlesztési Minisztérium
háttérintézményeként általános országos
hatáskörrel is rendelkezik a vidékfejlesztés, a
képzés és a szaktanácsadás területén. Szerepe
a projektben megkérdőjelezhetetlen, hiszen amellett, hogy összefogja a regionális szaktanácsadó
központokat, nyilvántartja a szaktanácsadói névjegyzéket, a képzés területén is évtizedes múltra
visszatekintő tapasztalattal rendelkezik.

Az Agridiag projektben rész vesz a képzési modul hazai adaptálásában, koordinálja és felügyeli
a próbaképzéseket, valamint munkáltatói aspektusból kritikai szemlélettel értékeli a rendszert,
annak finomítása érdekében. Részt vesz továbbá
a Dialecte agrár-környezeti auditor tréner hálózat
kiterjesztésében, illetve közreműködik a képzés
akkreditációra való előkészítésében.
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola és Kollégium
Az 1963-ban alapított szakiskola évente megközelítőleg 350-400 diákot vértez fel versenyképes
tudással az elméleti és gyakorlati oktatás
egyensúlyának betartása mellett. A szakiskolai
képzésen kívül felnőttképzési kurzusokat is indít.
A nemzeti igények azonosításával és felmérésével
biztosítja a hazai adaptálás szükséges feltételeit,
mind szakoktatói mind hallgatói tapasztalatok
felhasználásával. Részt vesz a releváns képzési
programok kijelölésében, és a képzési anyag akkreditációs követelmények szerinti előkészítésében. Az intézményhez tartozó tangazdaság pedig
az egyik pilot-területe a környezeti teljesítmény
értékelő rendszer hazai tesztelésének.
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TOULOUSE-I MÉLYKÉPZÉS
2013. május közepén lezajlott a Toulouse-ban tartott
mélyképzés, melynek során három magyar és egy
portugál kulcs-tréner oktatása történt meg.
A háromnapos képzés során a résztvevők ellátogattak egy kiválasztott mintagazdaságba, és megfigyelhették az eszköz terepi használatának részleteit,
kezdve a terepi adatgyűjtéssel, egészen az adatok
kiértékeléséig.
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Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése
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DISSZEMINÁCIÓ
A projekt indulása óta számos platformon adtunk
hírt az indulásról, és mutattuk be a projektünk
célkitűzéseit. 2013 első félévében az országos
szaktanári továbbképzés valamennyi állomásán
(összesen 5 állomás), tehát az agrárszakoktatás
valamennyi részterületén tevékenykedők számára
egy előadásban és egy tájékozató szórólap formájában bemutatásra került az Agridiag, és a DIALECTE
rendszer is.
Elindult a projekt hivatalos honlapja, ahol az adatok
és információk feltöltése folyamatos. A site
az agridiag.szie.hu domain néven érhető el.
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