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AGROSKILL :

Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας
4η συνάντηση στην Αυστρία (Κρεμς)
Στις 21 και 22 Απριλίου 2015, στο χώρο του πανεπιστήμιου του Κρεμς (Αυστρία)
πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση της κοινοπραξίας και της διευθύνουσας
επιτροπής του προγράμματος Leonardo da Vinci "Αgroskill", με την συμμετοχή
τουλάχιστον ενός μέλους από κάθε εταίρο.
Η τέταρτη αυτή συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους για την ανταλλαγή
απόψεων σχετικά με τα πιλοτικά μαθήματα του έργου
Αυτά τα πιλοτικά μαθήματα είναι το πιο σημαντικό βήμα όσον αφορά τη μεθοδολογία
και τις δράσεις του σχεδιασμού του έργου. Οι εταίροι έχουν χτίσει μια διαδικασία
χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία:
- Μια έκθεση των πιλοτικών μαθημάτων, που εξηγεί πώς πραγματοποιείται το
μάθημα και συγκεκριμένα: τις ομάδες στόχους, τα προϊόντα, τη μεθοδολογία, τα
ενδιαφερόμενα μέρη .
- Μια εθνική στρατηγική εφαρμογής, που δείχνει πώς τα πιλοτικά μαθήματα θα
μπορούσε να είναι χρήσιμα για τη μετατροπή της τρέχουσα μη τυπικής μάθησης σε
τυπική και την επικύρωση της προηγούμενης μάθησης, και πώς πρέπει να συμμετέχει
σε αυτό το θέμα
- Πρόταση προς τους εθνικούς φορείς, που εξηγεί πώς η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται για τα πιλοτικά μαθήματα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια
σωστή διαδικασία για την επικύρωση προηγούμενης μάθησης και πληρούν τις
προϋποθέσεις των εκπαιδευτών. Οι προτάσεις αυτές θα σταλούν να υποβάλουν
αίτηση σε αυτές τις εθνικές υπηρεσίες.
Επίσης, ζητείται η γνώμη ειδικών για να δώσουν τη γνώμη και τις συμβουλές τους για
τα προϊόντα αυτά.
Οι Ισπανοί εταίροι έχουν ήδη πραγματοποιήσει το μάθημα και μπόρεσαν να επιδείξουν
μια σύντομη περίληψη της δράσης τους και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν. Η
έκθεσή τους θα παρουσιαστεί στο Γαλλικό Φορέα Δια Βίου Μάθησης για να πάρουν τη
γνώμη της, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τις εκθέσεις των
πιλοτικών μαθημάτων όλων των εταίρων.
An other important point is that partners decided to extend the project duration in
order to reinforce the quality of Pilot Courses and to improve the project dissemination.
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Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι οι εταίροι αποφάσισαν να παρατείνουν τη
διάρκεια του έργου, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα των πιλοτικών μαθημάτων
και τη βελτίωση της διάδοσης του έργου. Στη συνέχεια, ο CA09 καταθέσει πρόταση
στον Γαλλικό φορέα Διά Βίου Μάθησης για την παράταση μέχρι το Δεκέμβριο του
2015 (επέκταση για τρεις μήνες).
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ (Κροατία), στις 10
Σεπτεμβρίου 2015 με μια συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και ενός
εργαστηρίου για ειδικούς.
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Steering commitee of AGROSKILL in KREMS

Επόμενη συνάντηση: Ζαγκρεμπ!
Θα είναι η τελευταία συνάντηση των εταίρεων και η ευκαιρία
να προτείνουμε ένα εργαστήριο στο δίκτυο των ειδικών μας
Νέα από το ΜΑΙΧ
Το ΜΑΙΧ ήδη πραγματοποίησε το Πιλοτικό Μάθημα του έργου, με την συμμετοχή
εκπαιδευτών και μη στα πλαίσια της Γεωργικής και αειφόρου εκπαίδευσης. Το μάθημα
μπορεί να θεωρηθεί ότι στέφθηκε με επιτυχία, κάτι που διαφάνηκε και από την
ανταπόκριση των συμμετεχόντων καθώς και από την θεματολογία που αναπτύχθηκε.
Πέρα τούτου, το ΜΑΙΧ έχει επιτελέσει ήδη τα προβλεπόμενα καθήκοντα του έργου και
αναμένειτην επόμενη συνάντηση για την ολοκλήρωση των καθηκόντων του έργου.
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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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