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AGROSKILL :
Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας
3η συνάντηση στην Γερμανία

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου 20124 στο κέντρο BFW (Αμβούργο, Γερμανία),
πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση της κοινοπραξίας και της διευθύνουσας
επιτροπής του προγράμματος Leonardo da Vinci "Αgroskill".
Η τρίτη αυτή συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να κάνουν έναν
απολογισμό του πρώτου έτους του έργου, καθώς δώθηκε η ευκαιρία για την ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί.
Ο Βασίλης Γκισάκης από το ΜΑΙΧ παρουσίασε τα τελικά αποτελέσματα σχετικά με
την ανάλυση των αναγκών και δεξιοτήτων στην αειφόρο γεωργία. Η μελέτη αυτή
θα μεταφραστεί στη γλώσσα κάθε εταίρου και θα διαδωθεί στο δίκτυο
εμπειρογνωμόνων και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το Agroskill
Οι παρακάτω εργασίες παρουσιάστηκαν από Grazyna Krol από τον εταίρο
netEDUKACJA καθώς και συζητήθηκαν:
- Η ανάλυση ανά χώρα σχετικά με την υπάρχουσα δομή της τυπικής, μη τυπικής και
άτυπης μάθησης και η κατάσταση όσον αφορά την πιστοποίηση των προηγούμενων
εμπειριών.
- Η μεταφορά καινοτόμων συστημάτων πιστοποίησης και επικύρωσης από
εντοπίστηκαν σχέδια Δια Βίου Μάθησης.
- Η στρατηγική για την εκτέλεση της μεταφοράς.
Ο Francisco Márquez παρουσίασε το διάγραμμα της ακόλουθης δράσης σχετικά με τα
πιλοτικά μαθήματα. Κάθε εταίρος μπορεί να επιλέξει μεταξύ της διενέργειας πιλοτικού
μαθήματος για τη μετατροπή των μαθημάτων, των κέντρων κατάρτισης, σε τυπική
μάθηση με βάση τα βιογραφικά σημειώματα της ΕΕ, ή την επικύρωση της
υφιστάμενης μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί πριν
από το τέλος του Απριλίου του 2015.
Τέλος, οι εταίροι προετοίμασαν την ενδιάμεση έκθεση, η οποία θα πρέπει να
αποσταλεθεί στην Εθνική Υπηρεσία πριν από τις 30 Νοέμβρη. Το τεχνικό μέρος της
παρουσιάστηκε από τον Francisco Márquez και το οικονομικό μέρος της από τον
Javier Ordoñez από Agenex το οποίο επικοινώνησε μέσω Skype
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Συνάντηση των εταίρων του Agroskill στο Αμβούργο

Επόμενη συνάντηση: Αυστρία!
Νέα από τους εταίρους μας
Chambre d’Agriculture de l’Ariège – CA09 (εταίρος του AGROSKILL Νο 0)
An organic gardening incubator to strengthen local food systems in Ariège.
Με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Γεωργίας της Ariege, το σχέδιο για τη
δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας επιχείρησης βιολογικής κηπουρικής προέρχεται από
τις δυσκολιες που αντιμετωπίζουν οι συνεταιριστικές πλατφόρμεςε "Terroirs - AriègePyrénées" να προμηθεύουν βιολογικά κηπευτικά στο χώρο της εστίασης στο Ariege
(κυρίως στα σχολεία).

Το έργο θα αναπτύξει μια διαδικασία της οποίας η λειτουργία είναι να
μεταφέρει και να ενθαρρύνει την εγκατάσταση των αγροτών που θέλουν να
βελτιώσουν τα προϊόντα τους σε τοπικά και περιφερειακά κανάλια. Αυτή η
διαδικαίσ θα πρέπει να επιτρέψει στους κηπουρούς:
▪ τη δοκιμή και εμβάθυνση του έργου εγκατάστασης τους στο Ariege
▪ την υποστήριξη σε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα κατάρτισης με την
πλατφόρμα "Terroirs Ariege Πυρηναία."
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Agenex (AGROSKILL Partner n°1)

ECQA (AGROSKILL Partner n°2)

Το ECQA έχει ήδη ορίσει τους ενδιαφερόμενους εταίρους εντός του ECQA και την Αυστρία. Οι
πρώτες συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.
Εμπειρογνώμονες θα ενημερωθούν σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του έργου και να δώσει
πολύτιμες πληροφορίες για την καθορισμένη στρατηγική, πανευρωπαϊκά και εθνικά.
Οργανισμοί ΕΕΚ προσεγγίσθηκαν και ζητήθηκε η συνεργασία τους που θα χρησιμοποιηθεί στη
πιλοτική φάση για να βοηθήσουν αυτούς που εργάζονται για την προσαρμογή των πιθανών
μαθημάτων.
BFW (AGROSKILL Partner n°3)

MAICh (AGROSKILL Partner n°4)

To ΜΑΙΧ έχει ήδη επιτελέσει πολλά από τα καθήκοντα που απαιτούνταν στο πλαίσιο του έργου
Agroskill και προχωρεί στη φάση της προετοιμασίας των πιλοτικών μαθημάτων σε σχέση με τη
μετατροπή τρέχουσων μαθημάτων, των κέντρων κατάρτισης, στην τυπική μάθηση με βάση τα
βιογραφικά σημειώματα της ΕΕ, ή την επικύρωση η υπάρχουσα μη-τυπικής και άτυπης μάθησης.
Αναμένεται ότι όλες οι δράσεις θα λάβουν χώρα εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Επιπλέον,
δραστηριότητες διάδοσης του Agroskill λαμβάνουν χώρα, εκμεταλλευόμενοι συναντήσεις και
εργαστήρια στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων.
NetEDUKACJA (AGROSKILL Partner n°5)

TREBAG (AGROSKILL Partner n°6)
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FAZ (AGROSKILL Partner n°7)

GOBEX (AGROSKILL Partner n°8)
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Με τι ασχολείται το Agroskill;
Το Agroskill επικεντρώνεται στον τομέα της γεωργίας, καθώς οι στόχοι του
προγράμματος είναι να μεταφέρει καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης, να ανταλλάχθουν
αποτελέσματα και να συμφωνηθεί το ποιες είναι οι βέλτιστες διαθέσιμες μεθοδολογίες
στον τομέα της μη τυπικής και της «άτυπης» εκπαίδευσης, δηλαδή πέρα από το χώρο
του σχολείου και των πανεπιστημιακών σπουδών (όπως λ.χ. η επαγγελματική
κατάρτιση). Ως εκ τούτου, ο στόχος είναι η επίτευξη κοινών πλαισίων για την
αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Agroskill αποτελείται από μια κοινοπραξία 9 εταίρων από 8 χώρες της ΕΕ: Αυστρία,
Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ισπανία και Γερμανία, όλοπι με μεγάλη
εμπειρία σχετικά με την κατάρτιση και την αειφόρο γεωργία (κυρίως βιολογική).
Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και οι δραστηριότητες που αναμένεται να
καλύψουν δύο χρόνια, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, με συνολικό προϋπολογισμό
363. 630 ευρώ, που κατανέμεται μεταξύ των εταίρων και το 75% χρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Leonardo da Vinci.
Ορισμένες από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του έργου είναι: η μεταφορά των
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αειφόρο γεωργία και την επικύρωση των
δεξιοτήτων ή άνάπτυξη πιλοτικών προγράμματων κατάρτισης που αφορούν
περισσότερους από 35 εμπειρογνώμονες και καθηγητές της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων, το οποίο
περιλαμβάνει τουλάχιστον 100 κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, η διαδικτυακή
εφαρμγή προγράμματων κατάρτισης.

Το AGROSKILL απότελείται από :
 9 εταίρους από 8 Ευρωπαϊκές χώρες
 Ειδικούς στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην γεωργία, την πιστοποίηση και διαπίστευση
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο κ.α.
Ariège Agriculture Chamber (Γαλλία): Τοπικός οργανισμός για την ανάπτυξη της
γεωργίας και εκπαιδευτικό κέντρο.
Επικοινωνία: Nicolas TRIPOGNEY nicolas.tripogney@ariege.chambagri.fr
Agenex (Ισπανία): Περιφερειακή Υπηρεσία της Extremadura για τον Ενέργειακό
σχεδιασμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επικοινωνία: Francisco Javier MARQUEZ POCOSTALES fjmarquez@agenex.org
ECQA (Αυστρία): Ευρωπαϊκός οργανισμός που εξειδικεύεται στην πιστοποίηση και
επικύρωση κατάρτισης.
Επικοινωνία: Michael REINER michael.reiner@fh-krems.ac.at
BFW (Γερμανία): Δίκτυο κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, σχετικά με τον τομέα
της αγοράς εργασίας (270 κέντρα σε όλη τη χώρα).
Επικοινωνία: Claudia GÜNTHER claudia.guenther@bfw.eu.com
MAICh (Ελλάδα): Επιστημονικό οργανισμός συνεργασίας σε ευρωπαϊκή κλίμακα,
σχετικά με την έρευνα και εκπαίδευση στον τομέα της γεωργίας, παροχή προιόντων
κατάρτισης για γεωπόνους και αγρότες.
Επικοινωνία: Ioannis LIVIERATOS livieratos@maich.gr
NetEDUKACJA (Πολωνία): Κέντρο εκπαίδευσης με εστίαση στ e-learning.
Επικοινωνία: Grazina KROL grazyna.krol@netedukacja.com
Trebag (Ουγγαρία): Συμβουλευτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών που ειδικεύεται
στον τομέα της διαχείρισης, της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
Επικοινωνία: Andrea KOVESD andrea.kovesd@trebag.hu
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FAZ (Κροατία): Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ, των επιστημών και
της εκπαίδευσης στον τομέα της γεωργίας, ιδιαίτερα σε θέματα των αειφόρων
συστημάτων παραγωγής.
Επικοινωνία: Marija CERJAK mcerjak@agr.hr
Agriculture Council of Extremadura (Ισπανία): Περιφερειακή διοίκηση για τη
γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη της περιφέρειας της Extremadura.

Επικοινωνία: Sandra GARCIA sandra.garcia@gobex.es
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