Projektpartnerek:

Amennyiben érdekli a projekt, kérjük vegye fel
velünk a kapcsolatot:

Yozgat Il Tarim Müdürlüğü, Törökország
Email: tarim@yozgattarim.gov.tr
Web: www.yozgattarim.gov.tr
Efxini Poli, Görögország

SZTE Mezőgazdasági kar
6800 Hódmezővásárhely
Andrássy út 15.
Tel.: +36-62/532-990 fax: +36-62/532-991
Email: palotas@mgk.u-szeged.hu
web: www.mgk.u-szeged.hu

Email: epolis@efxini.gr
Web: www.efxini.gr
Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Kar, Magyarország
Email: palotas@mgk.u-szeged.hu
Web: www.mgk.u-szeged.hu
Medit Silva, Olaszország
Email: info@meditsilva.it
Web: www.meditsilva.it

BEGINNING FARMERS
EXTENSION
Kezdő gazdálkodók képzése

Fundación Intercoop, Spanyolország

GRUNDTVIG Learning Partnership

Email: xcheca@intercoop.es
Web: www.intercoop.es
A projekt az Európai Bizottság anyagi támogatásával
jött létre.
Gheorghe Ţiţeica
Association, Románia
Email: scoala21craiova@yahoo.com
Web: www.gheorghetiteica.ro
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A PROJEKT

CÉLKITŰZÉSEK

A kezdő gazdálkodók képzése rendkívül fontossá
vált az utóbbi években, és a becslések szerint az
információ és a szaktanácsadási szolgáltatás iránt
megnyilvánuló igény a vidéki területeken évről évre
növekedni fog.
A

kezdő

gazdálkodóknak,

élelmiszertermelői

lesznek,

akik
jó

a

jövő

felszereltséggel,

képesítéssel és szaktudással kell rendelkezni a
mezőgazdaság

területein,

növénytermesztés,
vízvédelem,

állattenyésztés,

valamint

a

úgymint
talaj

mezőgazdaság

és
egyéb

vonatkozásaiban is.
Pályázatunk célja, hogy információt és képzést
biztosítson

a

kezdő

gazdálkodók

részére

tapasztalatcserével és ötletek átadásával, különböző
gazdálkodói képzési és szaktanácsadási programok
elemzésével és olyan közös eszközök létrehozásával,
amelyet fel lehet majd használni a tanfolyamok
során, és amelyeket helyi, regionális, országos és
európai szinten is lehet terjeszteni találkozókon és
publikációkban egyaránt.

A “BEFARMEX” főbb célkitűzései;
- információgyűjtés a gazdálkodókat támogató
programokról, a vidékfejlesztési programokról, az
felnőttképzési és továbbképzési programokról, a
gazdaegyesületekről, illetve gazdaszervezetekről,
valamint a szaktanácsadási rendszerekről;
- eljuttatni a fiatal gazdálkodókhoz a mezőgazdasági
szakképzési-szaktanácsadási
programmal
(Agricultural Extension Programme) kapcsolatos
információkat és kompetenciákat;

- a mezőgazdasági technológiai
valamint a vonatkozó kutatási
terjesztése;

fejlesztések,
eredmények

- segíteni a fiatal gazdálkodókat a jelen és a jövő
feltételeinek
kielemzésében,
az
esetlegesen
előforduló problémákra innovatív megoldások
megtalálásában.

Eredmények
A projekt végtermékei: igényfelmérési elemzés,
tananyag létrehozása a gazdálkodók képzéséhez,
úgymint CD-k, fotók, képek, tájékoztatók, brosúrák,
és a projekt hivatalos honlapja.

- elemezni a fiatal gazdálkodók képzési és
szaktanácsadási igényeit, és létrehozni az igények
kielégítésének
korszerű
módszereit
és
mechanizmusát;

Ezen kívül a projekt végén a résztvevők az

- a mezőgazdaság termelékenységének elősegítése;

szélesebbé vált látókör;

- egy “Leader Young Farmers Team” létrehozása;

alábbiakkal rendelkezek:
- az európai országokban levő kapcsolataik révén

- lehetőségek kulturális, szociális és szakmai utakra,

- gazdálkodói szervezetek, képzési központok és
kamarák létrehozása az együttműködés érdekében;

tapasztalatcserére;

- a gazdálkodók képzése magas színvonalú
élelmiszertermelés
területén,
hogy
még
versenyképesebbek legyenek;

-

- segíteni a fiatal gazdákat a gazdálkodói kultúra
kifejlesztésében,
a
korszerű
mezőgazdasági
technológiák használatában, és a szerzett tudásuk
más gazdálkodók részére történő továbbadásában.

modern

programok,

technológiai
elméleti

és

ismeretek,
gyakorlati

képzési

gazdaképző

tanfolyamok, alapvető ICT ismeretek és angol
nyelven kommunikációs készség.

