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Ariège

Harmadik hírlevél:
AGROSKILL:
Az informális tanulás érvényesítését segítő módszertani
transzfer szakképzési intézmények számára a
fenntartható mezőgazdaságban
Harmadik projektmegbeszélés Németországban
2014 október 6-án és 7-én a BFW központjában (Hamburg, Németország) zajlott az
AGROSKILL Leonardo da Vinci projekt Konzorciumának és Irányító Bizottságának
harmadik találkozója.
A harmadik találkozó lehetőséget biztosított a résztvevő partnereknek az első év
egyenlegét felállítani és az elért eredményeket megbeszélni, megosztani egymással.
Vasilis Gkisakis a Hániai Mediterrán Agronómiai Intézet (MAICh) munkatársa
bemutatta a fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatos kompetenciaigények
elemzésének végeredményeit. Ez a tanulmány le lesz fordítva minden partner
nyelvére és terjesztésre kerül a szakértői hálózatban és mindenkinek, aki érdeklődik
az AGROSKILL iránt.
Grazyna Krol a netEDUKACJA-tól az elkövetkezendő feladatokat bemutatta és meg is
beszéltük ezeket:
- Elemzés országonként a formális és nem formális és informális tanulás
jelenlegi szerkezetéről és a korábbi tapasztalatok elismertetésének helyzete.
- Innovatív tanúsítási és érvényesítési rendszerek transzferálása
meghatározott LLP projektekből,
- Stratégia a transzfer végrehajtásáról.
Francisco Márquez bemutatta az elkövetkező feladatok folyamatábráját a
próbaképzésekről. Minden partner választhat ezen két lehetőség közül: próbaképzés
keretében a szakképző központ meglévő kurzusát konvertálják formális képzéssé EUs tanmenetek alapján vagy a meglévő nem-formális és informális képzést érvényesítik.
Ezeket a feladatokat 2015 áprilisa előtt végzik el a projektpartnerek.
Végül a projektpartnerek előkészítették az időszakos jelentést, melyet november 30.
előtt kell elküldeni a nemzeti ügynökségnek. A technikai részeket Francisco Márquez
ismertette, a pénzügyi részeket Javier Ordoñez ismertette az AGENEX-től, akit Skypeon keresztül kapcsoltak.

3. AGROSKILL Hírlevél

Az AGROSKILL Irányító Bizottsága Hamburgban

Következő találkozó: Ausztriában !
Ariège -i Mezőgazdasági Kamara, Franciaország kishíre (Chambre
d’Agriculture de l’Ariège) – CA09 AGROSKILL Partner n°0)
Organikus
kertészeti
élelmiszerrendszert

inkubátor

erősíti

a

helyi

Az Ariège -i Mezőgazdasági Kamara támogatásával ez a projekt
létrehoz egy organikus kertészeti inkubátort, melynek ötlete azokból a
nehézségekből származott, mellyel a “Terroirs – Ariège- Pyrénées"
szövetkezeti platformja szembesült, akik bio zöldséget szállítanak be a
közétkeztetési rendszerbe (leginkább iskolai étkeztetésbe).
Ez a projekt ki fog dolgozni egy eszközt azzal a céllal hogy ösztönözze és segítse a
gazdálkodókat, akik szeretnék növelni termékeik terjesztését helyi és regionális csatornákon
keresztül. Ez az eszköz lehetővé teszi a gazdálkodóknak a következőket:
▪ tudják kipróbálni és elmélyíteni a bevezetési lehetőségeiket Ariége-ben azáltal, hogy
megismerik a terület felvevőhelyeit,
▪ egy felkészült oktatóprogrammal legyenek megtámogatva a bevezetésben egy nyer-nyer
helyzetben a "Terroirs Ariege Pireneusok" platformjában.

Előrelépési csoport: siker az ökológiai gazdálkodásban
Az ökológiai gazdálkodásról szervezett információs találkozók után a gazdálkodók egy része
Mirepoix és Lavelanet (Ariège keleti részén) településeken létrehozott egy csoportot, akik egy
két napos képzésen vesznek majd részt decemberben a biogazdálkodásról. Ezt a képzést
követően a gazdák igényeinek megfelelően, más szakmai konferenciákat is javasolnak majd
nekik, hogy eloszlassák a résztvevők kételyeit, erősítsék őket a döntéshozatalban, és kövessék
az átállásukat. Egy ilyen csoport megalakítása a Mezőgazdasági Kamarának erős szándéka
arra, hogy kollektívan lehessen tanácsot adni ezeknek a gazdáknak az un. Előrelépési
csoportokban. Ezek a csoportok összehozzák azokat a mezőgazdasági termelőket, akinek
azonosak a problémáik, és szeretnének válaszokat találni a kívülállók szemszögéből nézve is.
Ezek a csoportok lehetővé teszik a gyakorlati változtatásokat több higgadtsággal kezelni, attól,
hogy megosztják ezeket a tapasztalatokat más mezőgazdasági termelőkkel.
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TREBAG Kft., Magyarország kishíre (AGROSKILL Partner n°6)
Nem-formális képzés biozöldség termesztésről
fűtetlen fóliasátrakban kistermelőknek
Zsámbokon, Budapest közelében
A Zsámboki Biokert és az ÖMKi (Ökológiai Mezőgazdasági
Kutatóintézet) 2014. október 21-én egy napos bemutató
üzemi programot tartott a négy-évszakon keresztül
művelhető biozöldség-termesztésről fűtetlen fóliasátrakban
Zsámbokon, a Biokert területén.
Ezen
a
programon
a
termelőkkel
egy
olyan
salátatermesztési módszert és technológiát ismertettek
meg,
amely
kisgazdasági
keretek
közt
magas
hatékonyságú, kis ökológiai lábnyomú, négy évszakon
keresztül folytatható zöldségtermesztést tesz lehetővé.
Magyarországon probléma, hogy az ökológiai termesztésű saláták és zöldségek általában a
szezonon kívüli időszakban importálva vannak annak ellenére, hogy Magyarország éghajlata
lehetővé tenné a melegházi növények termesztését egész évben. Másik probléma, hogy a
hagyományos fóliasátras termesztés leginkább fosszilis energiahordozókon alapul.
A Zsámboki Biokertben olyan technológiát alakítottak ki és fejlesztenek tovább folyamatosan,
ami kedvező megoldást jelent a fenti két problémára. Ez a technológia széles fajtaválasztékra
épül, ami jól alkalmazkodik a téli hónapok hideg időjárásához, és magas terméseredményt
biztosít a késő őszi és kora tavaszi időszakban. A helyes fajtaválasztás, a jól megtervezett
vetési sorrend és a napfény hatékony felhasználása együttesen biztosítja, hogy az arányok
megfelelő kombinálásával négy évszakon keresztül lehessen fűtetlen fóliasátorban zöldséget
termeszteni. Ez került bemutatásra a résztvevőknek a bemutató üzemi program keretében.
forrás : http://biokutatas.hu/media/com_acymailing/upload/bemutato_uzemi_program_1021.pdf

Miről szól az Agroskill?
Az Agroskill projekt célja innovatív tanítási módszerek transzferálása, az eredmények
megosztása, és az elérhető jó gyakorlatok feltárása a fenntartható mezőgazdaságban
a nem-formális (non-formal) és az informális képzés területén, az iskolai és egyetemi
oktatáson kívül (mint a szakképzés). A cél egy közös keretrendszer kialakítása
európai szintű elismertetéssel.
Az Agroskill résztvevői egy 9 szereplős konzorciumot alkotnak 8 EU országból:
Ausztriából, Horvátországból, Franciaországból, Görögországból, Magyarországról,
Lengyelországból, Spanyolországból és Németországból. A konzorciumi tagoknak
nagy tapasztalata van a képzés és a fenntartható mezőgazdaság területén, különösen
a biogazdálkodásban.
A projekt 2013 októberében kezdődött, és előreláthatólag két éven át, 2015
szeptemberéig tart 363 630 eurós teljes költségvetéssel, mely a projekt résztvevői
között van elosztva; az összeg 75%-át fedezi az EU Leonardo da Vinci programja.
A projekt előrelátható tevékenységei közül néhány: jó gyakorlatok transzferálása a
fenntartható mezőgazdaságban és a készségek érvényesítése, próbaképzés
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kifejlesztése legalább 35 szakképzési szakértő és tanár részvételével, európai
szakértői hálózat kialakítása legalább 65 képesített, és 100 szakképzési intézménnyel,
online tréning programok kifejlesztése, stb. EU Leonardo
da Vinci programja.

Az AGROSKILL partnerség :
 9 partner 8 európai országból,
 Szakértői
háttér:
a
mezőgazdasági
szakképzésben,
érvényesítésben/validálásban, európai hitelesítésben, …
Ariège-i Mezőgazdasági Kamara (Ariège Agriculture Chamber) (Franciaország) :
helyi szervezet a mezőgazdaság fejlesztésére és szakképzési központ.
Kapcsolat : Nicolas TRIPOGNEY nicolas.tripogney@ariege.chambagri.fr
Agenex (Spanyolország) : Agency of Extremadura for Energy : regionális szervezet,
melynek célja a megújuló energiaforrások támogatása, az energia hatékonyság
javítása és az energia tervezés támogatása.
Kapcsolat : Francisco Javier MARQUEZ POCOSTALES fjmarquez@agenex.org
ECQA (Ausztria) : Európai egyesület a képzések hitelesítésére és érvényesítésére
specializálódva.
Kapcsolat : Michael REINER michael.reiner@fh-krems.ac.at
BFW (Németország) : szakképzési központok hálózata, a munkaerőpiac területén
elkötelezett szervezet (270 szakképző központja van Németországban).
Kapcsolat : Claudia GÜNTHER claudia.guenther@bfw.eu.com
MAICh (Görögország) : szervezet az európai léptékű tudományos együttműködésre,
föbb területei a szakképzés és a kutatás a mezőgazdaság területén, továbbá képzési
anyagokat fejleszt agronómusoknak és farmereknek.
Kapcsolat : Ioannis LIVIERATOS livieratos@maich.gr
NetEDUKACJA (Lengyelország): szakképzési központ, fő területe a távoktatás (elearning).
Kapcsolat : Grazina KROL grazyna.krol@netedukacja.com
Trebag (Magyarország) : tanácsadó vállalkozás a menedzsmentre, formális és nemformális oktatásra és eredmények terjesztésére specializálódva.
Kapcsolat : KOVESD Andrea andrea.kovesd@trebag.hu
FAZ (Horvátország) : Zágrábi Egyetem Mezőgazdasági Kara: mezőgazdasági
tudományos és oktatási tevékenységek külön hangsúllyal a fenntartható
rendszerekre.
Kapcsolat : Marija CERJAK mcerjak@agr.hr
Agriculture Council of Extremadura (Spanyolország), mezőgazdasági és
vidékfejlesztési regionális közigazgatási intézmény, Extremadura-i kormányzat.
Kapcsolat : Sandra GARCIA sandra.garcia@gobex.es
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