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AGROSKILL:
Az informális tanulás érvényesítését segítő módszertani
transzfer szakképzési intézmények számára a
fenntartható mezőgazdaságban
Ötödik projektmegbeszélés Zágrábban (Horvátország)
2015 szeptember 10-én és 11-én a Zágrábi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán
(Horvátország) területén zajlott az AGROSKILL Leonardo da Vinci projekt
Konzorciumának és Irányító Bizottságának ötödik, egyben utolsó találkozója. A
partnerek legalább egy fővel képviseltették magukat a találkozón.
Ivona Filipović, a Kar Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának képviselője üdvözölte a
partnereket.
A találkozó napirendje az AGROSKILL projekt utolsó lépésére összpontosult: az
érvényesítési próbaképzések eredményeinek transzferálása és alkalmazhatósága.
Először minden partner bemutatta saját tesztképzését. Ezekben sikerült alkalmazni
azokat a közös eszközöket, melyeket innovatív módszerek transzferálásával és a
tapasztalatok megosztásával hoztunk létre a speciális igények figyelembe vételével. A
próbaképzések következtetéseire és az érvényesítési stratégiákra alapozva az ECQA
fog írni egy közös javaslatot, mely le lesz fordítva az összes partner nyelvére és
elküldésre kerül a Nemzeti Érvényesítési Hatóságoknak.
Az AGROSKILL projekt kapott 3 hónap hosszabbítást a projekt befejezésére, így a
partnereknek lehetősége lesz az eredmények és a disszeminációs tevékenységek
növelésére 2015 december végéig.
Végül partnerek meglátogatták a Rezek családi pincészetet annak érdekében, hogy
képet alkothassunk a Zágráb körüli mezőgazdaságról és egy szép közös konzorciumi
vacsorát töltöttünk el ott.
Az AGROSKILL Irányító Bizottsága Zágrábban
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Műhelymunka horvát szakértőkkel
A záró találkozó fontos pontja volt a horvát szakértőkkel szervezett műhelymunka,
mely azzal a céllal jött létre, hogy az AGROSKILL tevékenységeiről és eredményeiről
ismertetőt tartsunk és megosszuk a tapasztalatokat.
A partnerek bemutatták a AGROSKILL projekt fő célkitűzéseit, és mindenekelőtt
ennek főbb eredményeit.
Marija CERJAK (FAZ) bemutatott egy témát az egész életen át tartó tanulási
igényeiről a mezőgazdaság területén Horvátországban.
Jure Bioglav, a Horvát Köztársaság Tudományos, Oktatási és Sport
Minisztériumából előadást tartott a horvátországi nem-formális és informális tanulás
érvényesítésének és akkreditációnak fontosságáról a minisztérium szemszögéből.

Ioannis LIVIERATOS (MAICh) bemutatta a fenntartható
mezőgazdasági igényfelmérésének eredményeit

Marija CERJAK (FAZ) üdvözölte a résztvevőket: tanárokat,

diákokat, és a közigazgatás képviselőit

Grazyna KROL (Netedukacja) bemutatta a nem-formális és informális
tanulás érvényesítési rendszerek transzferálásának tapasztalatait

Francisco MARQUEZ POCOSTALES (AGENEX) bemutatta a
disszeminációs tevékenységeket és eszközöket, mint a honlap
.

Michael
REINER
(ECQA)
próbaképzések eredményeit

bemutatta

érvényesítési

Marija CERJAK (FAZ) bemutatta az egész életen át tartó
tanulási igényeit a mezőgazdaság területén Horvátországban,
és javasolta, hogy megvitassák az előadásokat a résztvevők
.
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HÍREK PARTNEREINKTŐL
TREBAG Kft. Magyarország (AGROSKILL Partner n°6)

Új mezőgazdasági online oktatási játék fejlesztése
AGROPOLY - Új mezőgazdasági online oktatási játékot fejleszt a TREBAG Kft. által
vezetett konzorcium a következő 4 nyelven: cseh, spanyol, román és magyar.
Mi közös Dian Fossey-ban, Jeanne d'Arc-ban, Arthur király-ban, Leonardo da Vinciben, Phileas Foggban és Sherlock Holmesban? Mindannyian mentorok az
AGROPOLY játék alapú tanulási platformon, akiket kiemelkedő képességeik alapján
választottunk ki a játékosok támogatása olyan tanácsokkal, melyek hasznos
ismereteket adnak át mezőgazdasági vállalkozói szellemiségük fejlesztésében. Ilyen
hozzávalók szerepelnek az AGROPOLY receptjében: tudáskert, minijátékok, jutalmak,
mentorok és szimulációk.
Az AGROPOLY egy virtuális tanulási hely, amely egyesíti a játék örömét a tanulás és
a gyakorlati ismeretek hasznosságával. Miről is lehet itt tanulni? Vállalkozói
készségekről és képességekről a mezőgazdasági szakképzésben tanuló diákok
számára. Ha egy nap a szakképzésben végzett tanuló saját üzlet nyitásáról dönt,
akkor már lesz egy elképzelése valós élethelyzetekről, és a továbbfejlesztendő
kompetenciáiról. A játékban egy saját virtuális vállalkozást kell felépíteni olyan pontok
megszerzésével, amit az oktató minijátékokon gyűjtenek.
A fejlesztést a TREBAG Kft (Magyarország) vezeti és a következő 7 partnerrel
működik együtt 4 különböző országból: VM KASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és PROMT-H Magyarországról; Soros Oktatási Központ Romániából; Csehországból
a Cseh Élettudományi Egyetem; továbbá INVESLAN és HAZI Spanyolországból. Az
AGROPOLY a Plentis projekt keretében jön létre (Játsz és tanulj vállalkozói
készségeket az agrárszektorban - Play & Learn Entrepreneurial Skills in the
Agricultural Sector) az Európai Unió által finanszírozott Erasmus Plus program
támogatásával. A 24 hónapos projekt során (2014 szeptemberében indult) a PLENTIS
partnerek együtt dolgoznak, hogy készre szereljenek egy tip-top, felhasználó-fit oktató
játékot a diákoknak és a tanároknak.
honlap: plentis.eu
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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
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.
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Kapcsolat : Marija CERJAK mcerjak@agr.hr
Agriculture Council of Extremadura (Spanyolország), mezőgazdasági
vidékfejlesztési regionális közigazgatási intézmény, Extremadura-i kormányzat.
Kapcsolat : Sandra GARCIA sandra.garcia@gobex.es

5. AGROSKILL Hírlevél

és

