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A 3. nemzetközi értekezletre, melynek témája a
próbaképzések kiértékelése és a projekt termékek
véglegesítésével kapcsolatos teendők megbeszélése
volt, Lisszabonban került sor.

felület részletes megismerése során moderált, de
interaktív módon tehették fel a résztvevők kérdéseiket és fűzhették a témához illetve kapcsolódó
észrevételeiket. A szakoktatók és szaktanácsadó
kézhez kapták saját Dialecte kézikönyvüket és
a felvételezéshez szükséges adatkérő lapokat is.

Az értekezlet első napján minden projekt partner
ismertette a projekt tervben meghatározott, a lisaboni értekezletig elvégzett feladatokat, valamint azok
eredményeit. Az elért eredmények közül a portugál
és magyar próbaképzések külön kiemelésre kerültek.
Mindkét partner részletesen bemutatta a próbaképzések szervezésével és a képzési anyagok összeállításával kapcsolatban elvégzett feladatokat, valamint
a képzési tapasztalatokat, visszajelzéseket. Ezt
követően megbeszélésre kerültek a képzési anyagok akkreditációjával kapcsolatos kérdések és
a végleges képzési anyagok kidolgozásának lépései.
A második napon meglátogattunk a próbaképzések
egyik helyszínét, az Escola Professional De Desenvolvimento Rural De Serpa szakiskolát, ahol iskola
igazgatója bemutatta a portugál szakképzési rendszert, valamint a vezetésével bejártuk az iskola tanüzemét. Ezt követte a próbaképzésben részesült
egyik farm látogatása (Herdade dos Grous), amely
a bor, állattartás, vidéki turizmus és borturizmus
fenntartható összhangját igyekszik megvalósítani.
Az értekezlet utolsó napján partnerenként átnéztük
a költségterveket és közös megegyezéssel javaslatot
tettünk a költségterv módosítására, az eddig elvégzett, illetve a hátralévő feladatok alapján. Ezt követően összeállítottuk a magyar és portugál záró
konferencia tematikáját és a projekt eredményei
disszeminálásának tervét. A megbeszélés zárásaként
összefoglaltuk a hátralévő feladatokat, határidőket.

A délutáni szekcióban valamennyi résztvevő –
kollektíven, a képzést lebonyolító trénerek kíséretével
– felkereste a Józsefmajori tanüzemet. A tanüzem
általános bemutatását és bejárását követően közösen
történt a gazdaság adatainak felvételezése a korábban a képzettek számára kiadott felvételező kérdőív
segítségével.

PRÓBAKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON
2014. április 14-15-én, lezajlott a Dialecte környezeti
teljesítményértékelő rendszer hazai igényekre
adaptált verziójának első próbaképzése. A próbaképzésen szaktanácsadók és szaktanárok vettek
részt, az ország minden részéről érkeztek Gödöllőre.

A képzésen résztvevők vállalták, hogy a képzést
követő egy hónapon belül felvételeznek és kiértékelnek egy általunk választott gazdaságot, bizonyságot
téve az Agridiag eszköz használatának elsajátításáról,
lehetővé téve a hazai adatbázis és az Agridiag szakértői hálózat megalapozását. Jól mutatja a téma iránti
érdeklődést, hogy egyes szaktanácsadók saját döntésük alapján akár öt gazdaságot is megvizsgáltak.

A kétnapos képzésen résztvevő 23 szaktanácsadó
és 9 szakoktató az első napon megismerhette a
környezeti teljesítményértékelés elméleti modelljét,
szakmai hátterét és szükségességét a hazai és az
Európai Uniós agrár politikai trendek bemutatásával.
A képzés elméleti részének folytatásaként bemutatásra került maga a Dialecte eszköz. Az indikátorok, az adatkérő lap, valamint az excel-es
formában működtetett adatbeviteli és kiértékelő
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A képzés második napja egy közös eszmecserével
kezdődött, ahol minden résztvevő elmondhatta,
hogy az elméleti képzés, a mintagazdaság
felvételezése során tapasztalt és a kézikönyvben
leírtak alapján milyennek ítéli meg a rendszert, miben
látja erősségeit, gyengeségeit és hogy és hol látja az
eszköz használhatóságát. A beszélgetés során
számos konstruktív és hasznos hozzászólás és
javaslat érkezett, egyértelművé téve a képzésen
résztvevők érdeklődését az eszköz és annak jövőbeni
esetleges gyakorlati hasznosítását illetően.
Ezt követően történt a megelőző napon rögzített
adatok a kiértékelő táblázatba történő átvezetése.
Az adatok bevitele és a kiértékelés menete – egyénenként eltérő önállósági szinten – szintén az oktatók
jelenlétével és aktív közreműködésével történt. Majd
a bevitt adatok alapján kapok eredmények értelmezése és szöveges kiértékelése következett, szintén
aktív párbeszéd formájában.

2014. május 7-én Velencén is tartottunk próbaképzést a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakiskola
szaktanárai részére. Az egynapos program keretében
az elméleti képzést követően a résztvevők a szakiskola tangazdaságának adatait dolgozták fel közös
gyakorlat keretében az Agridiag értékelő eszköz
segítségével.
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Instituto Superior Técnico
Az 1911-es megalakulása óta az Instituto
Superior Técnico (IST) a legnagyobb és leghíresebb mérnöki, tudományos, technológiai
és építészeti iskola Portugáliában. Az IST célja,
hogy olyan képzést nyújtson diákjainak, amely
segítségével a tudományon, technológián és
vállalkozói tudásukon keresztül hozzá tudnak
járulni a társadalom formálásához. Az IST éppen
ezért magas minőségű képzést nyújt, nagy hangsúlyt helyezve a kutatásra, fejlesztésre és innovációra (RD&I), miközben diákjainak izgalmas és
nemzetközi környezetet biztosít, amely előtérbe
helyezi a 21. század problémáinak kihívásait, valamint azok megoldását. A Környezeti és Energia
Tanszék működteti a környezetmérnöki MSc képzést és számos projektet koordinál a fenntartható
mezőgazdálkodás területén. Ezen kívül konzultációs lehetőséget biztosít gazda-szervezetek és
a portugál kormány számára szakpolitikák kiértékelésében hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
A Leonardo projekt keretében az IST a Dialecte
rendszer portugál adaptációját és az ehhez szükséges oktatási anyagokat dolgozza ki.
Terraprima
A TPA az IST “spin-off” cége, amely tudományos
kutatásokon alapuló, fenntartható mezőgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.
Eredetileg a “Környezeti és Fenntartható
Gazdálkodási Rendszerek az Extenzív Mezőgazdálkodásban” című projekt hívta életre, melyet
az IST koordinált és amelyben a talajvédelmet
és szén-dioxid megkötést szem előtt tartó
gazdálkodási rendszereket alkalmazó gazdaságokat teszteltek. TPA technikai segítséget nyújt
gazdálkodóknak a fenntartható mezőgazdasági
gyakorlat bevezetése, valamint a környezeti
szolgáltatások “piacosítása” során. Jelenleg
kettő, a Portugál Szén Alap által finanszírozott
projektet irányít, amelyben a gazdálkodók
technikai és pénzügyi segítséget kapnak a szén
-megkötést segítő gazdálkodási módszerek
bevezetése esetén. Az egyik a pillangósokban
gazdag, vetett biodiverz legelők, a másik a nem
invazív cserjék elszaporodását elősegítő gazdálkodási módszerek. A TPA eddig 2 hazai díjat
nyert el, illetve egy több mint 500 fős gazdálkodói hálózatot épített fel egy a környezeti szolgáltatásokat vizsgáló tanulmányhoz kötődően.

EU Egész életen át tartó tanulás program, Leonardo da Vinci
Az agrár-környezeti teljesítmény értékelő szakképzés hazai feltételeinek megteremtése
2012-1-HU1-LEO05-05850

SIKERES PRÓBAKÉPZÉSEK PORTUGÁLIÁBAN
A portugál projekt partnerek (P5 IST és P6
Terraprima) sikeresen teljesítették a projektervben
vállalt 3 portugál próbaképzés lebonyolítását.
44 különböző szakterületről érkező (főleg szakiskolai
tanárok és szaktanácsadók) szakember vett részt
a 3 napos képzésen, amely az alábbi modulokat
tartalmazta: gazdaságok környezeti, gazdasági
és társadalmi értékelése a Dialecte eszközzel, fenntartható mezőgazdálkodási gyakorlatok, valamint
a fenntartható gazdálkodás kommunikációja és
dokumentációja.
A próbaképzéseket szakiskolákban, illetve gazdaszervezeteknél, szaktanácsadók és gazdálkodók
körében hirdették meg.
A projekt portugál végterméke egy olyan tréning
anyag lesz, amely a próbaképzésen alkalmazott
tananyagot, didaktikai és pedagógiai javaslatokat,
beleértve a Dialecte-n alapuló gyakorlati példákat fog
tartalmazni. IST és Terraprima közösen 500 példány
kinyomtatását tervezi, majd a tananyagot szakiskolai
tanárokhoz és szaktanácsadókhoz juttatják el.
A DIALECTE KIALAKÍTÁSA A HAZAI IGÉNYEKNEK
MEGFELELŐEN: ÚJ SZÉN-DIOXID MEGKÖTÉSRE ÉS
ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOKRA VONATKOZÓ MODUL
KIDOLGOZÁSA
A portugál harmonizációs folyamat során felmerült
az igény egy a szén-dioxid megkötésével és az
üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
modul kidolgozására.
A modul lényege, hogy automatikusan kiszámolja
a megkötött szén-dioxid és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét a termesztett növény
termőterülete, a tenyésztett állatok száma és fajtája,
a felhasznált energia típusa és mennyisége, a kijutatott trágya, a felhasznált koncentrátumok és a talaj
szén tároló képességét befolyásoló gazdálkodási
technikák (például vetett biodiverz legelők) alapján.
A szén-dioxid megkötés, illetve az üvegházhatású
gázokkal kapcsolatos problémák egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a médiában és a közpolitikában,
amely várhatóan hozzájárul a Dialecte rendszer
szakoktatásban és szaktanácsadásban történő
elterjedéséhez.

“A projekt az Európai Unió támogatásával, az Egész életen át tartó tanulás program társfinanszírozásával valósul meg. A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k)
véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának.”
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