AGRIDIAG III. HÍRLEVÉL

A FRANCIA PROJEKT PARTNEREK
Solagro

Supagro

A Solagro 1981-ben alapított non-profit szervezet.
Székhelye Toulouse-ban (Franciaország) van.

A Mezőgazdasági Minisztérium 1970-bem megalapított nemzeti Oktatási Központjának (Florac CEP) célja, hogy támogassa a mezőgazdasági oktatás fejlesztését a szakoktatók folyamatos továbbképzése révén,
valamint vezető szerepet töltsön be az oktatási
eszközök fejlesztésében. Ökológia és tájgazdálkodás,
vidékfejlesztés, oktatás, nemzetközi együttműködés,
kommunikáció és multimédia a CEP legfontosabb
működési területei. 2006-ban a Florac CEP, az AgroM, a CNEARC és az ENSIASIARC közösen hozták
létre a SupAgro-t, válaszolva ezzel a mezőgazdasági oktatásban akkor tapasztalható trendekre. Ezzel
párhuzamosan a CEP Florac részt vett egy egyedülálló agrár felsőoktatási koncepció kidolgozásában,
amelynek a központja Montpellierben van. A Supagro
tulajdonképpen a középfokú és a felsőfokú szakoktatás között lévő „összekötő” intézmény.

A szervezet 17 szakembert foglalkoztat azzal a céllal,
hogy számos technikai lehetőséget biztosítsanak az
energia szektorban, mezőgazdaságban és környezetvédelemben dolgozó partnereik számára.
Főbb működési területük:

A 2 éves projektünk, amelyet az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programja (2012-1-HU1LEO05-05850) finanszíroz 2014. november 30-án ér véget.
A projekt magyarországi záró rendezvénye „Az üzemi környezeti teljesítmény értékelés lehetőségei
Európában és Magyarországon” címmel megrendezésre került nemzetközi konferencia volt. Ezt követi
majd november 28-án a portugál záró rendezvény.
A MAGYARORSZÁGI ZÁRÓ RENDEZVÉNY
A projekt utolsó, 4. nemzetközi értekezlete 2014.
október 2-3. között került megrendezésre a magyar
partnerek (Szent Isvtán Egyetem, Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
és a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium) szervezésében Gödöllőn.
A záró értekezlet első napján (október 2-án) nemzetközi konferenciát tartottunk, ahol számos hazai
szaktanácsadó, szaktanár és az agrár-környezeti
értékelő rendszerek iránt érdeklődő szakember
vett részt.
A délelőtti szekciójában külföldi előadóink ismertették az Európában már működő agrár-környezeti
értékelő rendszereket. Ennek keretében került
bemutatásra az osztrák Ökopunkte, a svájci SMART
és a francia DIALECTE rendszer.
A délutáni szekció két témakört ölelt fel. Az AGRIDIAG projektben résztvevő portugál, francia és magyar
projekt partnerek bemutatták projekt eredményeiket,
valamint bemutatásra került a szintén a projekt
keretein belül elkészített „Kézikönyv a „DIALECTE”
agár-környezeti értékelő rendszer használatához”.
Ehhez kapcsolódóan – a délutáni szekció második
részében - az AGRIDIAG agrár-környezeti auditor
próbaképzésben résztvevő három próbaképzettünk
osztotta meg tapasztalatait az AGRIDIAG értékelő
rendszer hasznosíthatóságáról a hazai szaktanácsadásban és szakoktatásban, majd a konferencia

zárásaként az Európai Unió Vidékfejlesztési Programjának új irányai, az eredmény alapú agrár-környezeti
értékelő rendszerek alkalmazási lehetőségei, valamint
a hazai AGRIDIAG rendszer továbbfejlesztési lehetőségeivel ismerkedhettek meg a résztvevők.
A záró rendezvény második napján (október 3-án)
megvitatásra kerültek a projekt záró tevékenységek,
elért eredmények és projekt termékek. Az értekezlet
keretében szakmai programon ismerkedhettek meg
a résztvevők a hazai agrár-környezetvédelem gyakorlatával az egyetem Józsefmajori Kísérleti- és Tangazdaságában.
PROJEKT EREDMÉNYEI
• A magyar illetve a portugál nemzeti sajátosságoknak megfelelően kialakított DIALECTE online értékelő rendszer,
• Megtartott AGRIDIAG agrár-környezeti auditor
próbaképzések innovatív szakemberek (szaktanácsadók, szakoktatók) részvételével
Magyarországon és Portugáliában.
• AGRIDIAG kézikönyv a „DIALECTE” környezeti
értékelő rendszer használatáról angol, magyar
és portugál nyelveken.
• Szaktanári javaslatgyűjtemény a DIALECTE értékelő
rendszer szakiskolai oktatásban történő alkalmazásához a hazai és portugál szaktanárok számára.
• Az AGRIDIAG rendszerről mélyképzésben részesített kulcstrénerek, AGRIDIAG Nemzeti Kontakt
Pontok.
• AGRIDIAG agrár-környezeti auditor hálózat
Magyarországon.

• Közpolitikák tervezésének támogatása mezőgazdaság és környezetvédelemi területeken, valamint
módszertan fejlesztés közpolitikák értékelésére
vonatkozóan;
• Indikátorok fejlesztése, értékelő rendszerek kidolgozása;
• Megvalósíthatósági tanulmányok készítése mezőgazdasági és megújuló energia projektek esetében,
tervezés és a kivitelezés támogatása;
• Képzések szervezése diákok és szakemberek számára, továbbá kézikönyvek publikálása.
A Solagro 30 éves működése során kiterjedt hálózatot épített ki Franciaországban és Európában egyaránt, helyi hatóságokkal, cégekkel, gazdákkal, szakmai szervezetekkel, kutató intézményekkel és egyéb
nem kormányzati szervekkel.
Ennek köszönhetően a Solagro vezető szerepet tölt
be Franciaországban mezőgazdasági, energia és
ÜHG kibocsátásával kapcsolatos területeken.

• Létrehozott adatbázis a magyar próbaképzettek által
felmért 40 gazdaság kiértékelésével az AGRIDIAG
módszer alapján, melynek eredményeit és tapasztalatait validációs workshopon (2014. szeptember 5)
oszthatták meg a próbaképzettek, javaslatokat fogalmazva meg a rendszer további potenciális fejlesztési
irányaira.
• Projekt honlap (www.agridiag.hu), amely támogatja a
próbaképzettek, képzők és érdeklődők tájékoztatását
a projekt zárását követően is.
PROJEKT EREDMÉNYEK DISSZEMINÁLÁSA
• sajtóközlemények készítése (elsősorban online megjelenés)
• szóróanyagok elhelyezése szaktanári továbbképzéseken (HU: 550 szaktanár)
• részvétel 3 hazai és 2 külföldi konferencián, többek
között az IEEP által 2014. szeptember 23-24-én
Brüsszelben megrendezett „Result-based Agrienvironmental Schemes: payments for biodiversity achievements in agriculture” című interaktív konferencián.

•3
 elektronikus hírlevél szaktanácsadóknak (HU: 650
szaktanácsadó)
•p
 rojekt szóróanyagok készítése, letölthető elektronikus (FR, PT) és nyomtatott (HU, PT) változatban
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A Supagro feladata a projektben, hogy összegyűjtse és
rendszerezze a Dialecte rendszer oktatásával kapcsolatos pedagógiai tapasztalatait pedagógiai ténylapok
formájában és szervezzen egy egy napos pedagógiai
eszmecserét a magyar Dialecte képző számára. Az eszmecsere célja a pedagógiai módszerek bemutatása és
a gyakorlati tapasztalatok átadása, amelyet a Supagro
a Dialecte rendszer oktatása kapcsán gyűjtött össze.
Az Agridiag projekt keretében a TPA feltérképezi a portugál viszonyokhoz adaptált Dialecte rendszer képzési
anyagának akkreditációját, hozzájárul a képzési anyagok kidolgozásához és az oktatók számára készítendő
didaktikai függelék elkészítéséhez is. Ezen kívül jelentős
szerepe van még a szakoktatók kiválasztásában, a próbaképzések szervezésében, lebonyolításában is.

A PROJEKT JELENTŐSÉGE
A projekt új módszertant és gyakorlatot hozott
a hazai szaktanácsadók és szakoktatók számára
a fenntartható agrár-környezetgazdálkodás területén.
Ezzel hozzájárult a helyi sajátosságokat figyelembe
vevő gazdálkodási gyakorlat jelentőségének megértéséhez és az agár-környezeti tudatosság növeléséhez a gazdálkodók körében. Támogatja továbbá
a környezet és a gazdálkodás összefüggéseinek
megértését, és ezen keresztül jól használható
eszközt ad a szakoktatók kezébe is.
ÁLTALÁNOS ADATOK
Akroníma: Agridiag
Elnevezés: „Agri-environmental farm fiagnostic tool
„Dialecte” in vocational training”
Projekt időtartama: 2012. december 01. – 2014 november 30.
Pályázati program: Leonardo da Vinci egész életen át tartó
tanulás program
Részvevő országok: Magyarország, Franciaország, Portugália
Honlap: agridiag.szie.hu
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“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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