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AGROSKILL: 
Az informális tanulás érvényesítését segítő módszertani 

transzfer szakképzési intézmények számára a 
fenntartható mezőgazdaságban  

 
 

 Negyedik projektmegbeszélés Ausztriában (Krems)  
 

2015 április 21-én és 22-én a Krems Campus (Krems, Ausztria) területén zajlott az 
AGROSKILL Leonardo da Vinci projekt Konzorciumának és Irányító Bizottságának 
negyedik találkozója. 
 
A negyedik találkozó lehetőséget biztosított a résztvevő partnereknek a teszt-
képzések tapasztalatainak megosztására.  
 
A teszt-képzések megvalósítása a legfontosabb lépés a projekt módszertanában 
továbbá ez a legfontosabb tervezett tevékenység is. A projektpartnereknek a 
következő elemeket tartalmazó folyamatot kell megvalósítani: 

- teszt-képzés jelentés, mely részletesen ismerteti a teszt-képzés 
megvalósulását: célcsoportok, termékek, módszertan, érdekeltek; 

- nemzeti megvalósítási stratégia, ami megmutatja, hogy a teszt-képzések 
eredményei hogyan tudnak hasznosak lenni a következő két témában:nem-
formális képzések formálissá tétele és a korábban szerzett tudás 
elismertetése, valamint ezek kapcsolódása a témához; 

- javaslat a nemzeti minősítő intézetek részére, mely részletezné a teszt-
képzésekben használt módszertant, továbbá ennek használhatóságát, mint 
megfelelő módszert a korábban szerzett tudás elismertetésében és trénerek 
minősítésében. Ezeket a javaslatokat a projektpartnerek elküldik majd 
megfontolásra a nemzeti intézeteknek.  

 
Mindezek mellett a szakértők véleményét és tanácsait is kikérjük a fenti 
dokumentumokról. 
 
A projekt spanyol partnere a találkozó előtt már megtartotta saját teszt-képzését és be 
tudta mutatni egy rövid összefoglalóban ennek lefolyását és eredményeit. Az általuk 
készített jelentést a projektvezetés megmutatja a francia nemzeti LLP irodának 
véleményezésre, továbbá hogy a projektpartnerek modellként tudják használni saját 
teszt-képzési jelentésüknél. 
 
Következő fontos pont volt a megbeszélésen, hogy a partnerek eldöntötték, hogy 
hosszabbítást kérnek a projekt időtartamára annak érdekében, hogy a teszt-
képzések minőségét tovább lehessen erősíteni és növelni lehessen az eredmények 
terjesztését. A döntésnek megfelelően CA09 kérelmezni fogja a francia nemzeti 
irodánál a hosszabbítást 2015 decemberéig (3 hónap hosszabbítást kérve). 
 
A következő megbeszélés Zágrábban (Horvátország) lesz 2015. szeptember 10-11-én 
egy irányító bizottsági megbeszéléssel és egy szakértői workshoppal. 

Bővebb információk a projektről : 
Nicolas TRIPOGNEY – Ariège Agriculture 
Chamber (Ariège Mezőgazdasági Kamara) 
+33 5.61.02.14.45 - projets@ariege.chambagri.fr 
Francisco Javier MARQUEZ POCOSTALES  – 
AGENEX  
+34 924 262 161 - fjmarquez@agenex.org 
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Az AGROSKILL Irányító Bizottsága Kremsben 

Következő találkozó: Zágráb ! 

Ez lesz az utolsó irányító bizottsági megbeszélés és lehetőség 
arra, hogy a workshopot javasoljuk a szakértői hálózatnak. 

 
 

TREBAG Kft., Magyarország kishíre (AGROSKILL Partner n°6) 
 

A partnertalálkozó tapasztalatait hasznosítva a TREBAG Kft. 2015. június 5-én és 6-
án Nagykovácsiban megtartotta saját teszt-képzését, melynek a nem-formális képzés 
formálissá tétele volt a témája. Meghívott oktatási szakértőnk Dr. Bessenyei István 
segítségével modelleztünk egy non-formális tanfolyamot, és ennek legfontosabb 
elemeit kiemelve módszertant dolgoztunk ki a tanfolyam formálissá tételére. A 
folyamatba bevontuk a résztvevő oktatási és biogazdálkodási szakembereket. 
 

  Képek a teszt-képzésről 

 
Szakértőnk Dr. Bessenyei István 
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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. 



 4. AGROSKILL Hírlevél  

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 (e-
learning).  
Kapcsolat :  Grazina KROL grazyna.krol@netedukacja.com 
Trebag (Magyarország) : tanácsadó vállalkozás a menedzsmentre, formális és nem-
formális 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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