Hírlevél
Üdvözöljük!
Tartalomjegyzék
Ön az ECO-Motive projekt első hírlevelét
olvassa. Három éves projektünk keretében vidéki hátrányos helyzetű emberek
számára teremtjük meg az ökológiai
gazdálkodás elsajátításának lehetőségét,
képzők felkészítésével, tanmenet és oktatási segédanyag kidolgozásával, mintakertek létrehozásával. Kistelepülések
agrárszakembereit, helyi tapasztalt gazdálkodóit képezzük ki, hogy mind ismeretekben, mind oktatási módszertan tekintetében felkészüljenek az alacsony
iskolai végzettségű, hátrányos helyzetű
személyek – végfelhasználók - képzésére. Munkánkat az európai uniós Erasmus+ KA2 pályázati típus keretein belül
valósítjuk
meg,
ahol
nemcsak
magyar, de angol, erdélyi és katalán
partnerek is részt vesznek.
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Tartson velünk, hogy jobban megismerhesse céljainkat, partnereinket, eredményeinket!
ECO-Motive csapat

A projekt előzménye, indokoltsága
Az ökológiai vagy más néven biogazdálkodás erősítése az Európai Unió és Magyarország
hosszú távú tervei között is szerepel. A pályázó szervezetek korábban is foglalkoztak már
ökológiai gazdálkodást oktató képzések fejlesztésével: a 2011 és 2013 között zajlott
ECOVOC nemzetközi projektben kidolgozták az Ökológiai zöldségtermesztés és Ökológiai
gyümölcstermesztés elnevezésű, 380-380 órás akkreditált felnőttképzéseket.
Az ökológiai gazdálkodás pozitív környezeti hatása mellett társadalmi problémák megoldásában is fontos szerepet játszhat. A vidéki munkanélküliség és a munkanélkülieket
sújtó társadalmilag hátrányos helyzet szoros összefüggésben áll. Az alacsony iskolai végzettségű, vidéki kistelepüléseken élő felnőttek és fiatalok képtelenek segítség nélkül kitörni a szegénység és az ebből fakadó hátrányos helyzet csapdájából.
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A fent említett nemzetközi projekt próbaképzései során több résztvevő is javasolta, hogy
tegyük hozzáférhetővé az ökológiai gazdálkodás ismereteit a hátrányos helyzetű vidéki
településeken élők számára. Ez a tudás az alapját képezné önkormányzati vagy egyéb
közösségi gazdaságok működtetésének, amely munkát és megélhetést biztosít a helyi
munkanélkülieknek.
Projekt koncepció
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Első Nemzetközi találkozó
Első Nemzetközi találkozónk házigazdája a projektkoordinátor Szent István
Egyetem, a találkozó helyszínéül pedig
az egyetem székhelye, Gödöllő szolgált.
A szervezésben közreműködött a GAK
Nonprofit Kft., mely egyben első számú
partnere is a projektben. A találkozóra
2015 január 14-16-án került sor. Egy
ilyen projektnyitó találkozó elsődleges
célja, hogy a projekt tagjai megismerjék egymást személyesen, az együttműködő partnerintézményekről személyes beszámolókon keresztül mélyebb, alaposabb ismereteket szerezzenek, és nem utolsó sorban elindítsák azt a 3 éves alapos munkát, melyre társultak.
Projektünket 5 téma köré rendezzük, ez alapján a találkozón 5 darab kiscsoportot hoztunk létre, melybe szakmai tudásuk alapján rendeződtek a projektben résztvevők. A kiscsoportok a következők:
1.
2.
3.
4.
5.

Szociális érzékenyítés és motivációs csoport
Bevezetés az ökológiai gazdálkodás alapjaiba csoport
Ökológiai zöldségtermesztés csoport
Ökológiai gyümölcstermesztés csoport
Ökológiai kisállat tartás csoport

Ezek a kiscsoportok kidolgozzák a 3 év folyamán a saját témájuk oktatási tanmenetét,
tananyagát és a projekt utolsó évében mindez próbaoktatásra is kerül, melynek tapasztalatai alapján még a kidolgozott tanmenet és tananyag módosulhat. A hatodik témakör
melyet minden szakosodott ökológiai csoportba beillesztünk, az a marketing, ezzel mind
a három ökológiai szakmai csoport foglalkozik a témájához illesztve.
Fókuszcsoport találkozó
2015. március 17-én, Gödöllőn lezajlott
az első fókuszcsoport találkozó, ahová
főként mezőgazdasági közfoglalkoztatásban jártas önkormányzatokat, és hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakembereket hívtunk meg, hogy megoszszák értékes tapasztalataikat a témában.
A találkozón elhangzott rengeteg személyes tapasztalatból sokat tanultunk. Mindezt tovább hasznosítjuk a tanmenet és
tananyag kidolgozásnál. Nagyon sok
személyes történetet hallottunk a hátrányos helyzetűek motiválásának témájában, a kistelepülések napi működési problémájával
kapcsolatban, a jogszabályok életszerűtlenségeivel kapcsolatban, illetve magával a köz-
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munkaprogram működtetésének nehézségeivel kapcsolatban. Merültek fel egymásnak
ellentmondó nézetek is, pl. van aki szerint működik, más szerint tévút a közmunka program. Természetesen ez adódhat a települések országon belüli elhelyezkedéséből, a lakosság szociális összetételéből, ez a kettő egymással szorosan korrelál. Megerősítést
kaptunk a találkozó végére, hogy a megvalósítandó képzés hiánypótló és nagymértékben
elősegítheti a leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, eszközt ad az önkormányzatok kezébe ennek a célnak az eléréséhez, közösségi jólétet növelő, kiaknázatlan lehetőségeket feltáró és felhasználó program. A Fókuszcsoportot legközelebb 2015
szeptemberében tervezzük összehívni, ahol beszámolunk a projekt haladásáról, és kikérjük a fókuszcsoport tagjainak véleményét erről.

Projekt népszerűsítő rendezvények
Multiplikációs rendezvény elnevezés alatt futnak a projekt partnereknek mindazon rendezvényei, melyek célja a projekt népszerűsítése, megismertetése a célcsoporttal. Ilyen
rendezvény
zajlott
már
le
erdélyi
(http://civitas.ro/)
és
katalán
(http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/) partnereinknél.

A Civitas Alapítvány 2015. április 6-án gyümölcsfa oltási napot tartott, ahol beavatták az
érdeklődőket a gyümölcsfa oltás rejtelmeibe. A résztvevők között elsősorban hátrányos
helyzetű emberek voltak, de sok idősebb, tapasztalt érdeklődő is megjelent, akiket a
szervezők leleményesen bevontak az oktatásba, így kihasználva az alkalmat, hogy a régi,
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esetleg már elfeledett fogásokat is felelevenítsék, és a fiatalabb nemzedékkel megismertessék.
Az Manresa Szakképző Iskola 2015. április 16-án szociális kertek témában szervezett egy
multiplikációs rendevényt, április 15-20-ig pedig helyet kapott egy rendezvénysorozaton
belül a 20 órás ökológiai nyúltenyésztés workshopjuk a szakmaiság hangsúlyozására, a
projekt népszerűsítésére. Mindkét rendezvény nagy érdeklődésre tartott számot és a
résztvevők megelégedésével zárult.
Jelenleg a munkák gőzerővel folynak, május 18-19-21-én módszertani workshopot tartottunk a leendő tanároknak, itt a három nap témája az érzékenyítés-motiváció és a pedagógiai módszertan. A három nap tapasztalatáról következő hírlevelünkben adunk egy
rövid tájékoztatást.
Bízunk benne, hogy projektünk felkeltette érdeklődését. Ha Ön is szeretne bekapcsolódni
a programba, jelentkezni képzőnek, vagy településéről szeretne küldeni hozzánk képzőt,
azt az eco-motive@gak.hu e-mail címen teheti meg.
Projekt információk
Projekt címe: Képzők képzése a vidéki kistelepülések ökológiai szemléletű gazdálkodásának elősegítésére
Rövid név: ECO-Motive
A projekt időtartama: 3 év
A projekt indulási ideje: 2014. szeptember 1.
A projekt vége: 2017. augusztus 31.
Projektgazda: Szent István Egyetem MKK
Programban résztvevő országok: Magyarország, Románia, Anglia, Spanyolország
Program megnevezése: Erasmus+ KA2 Stratégiai partnerségek
Alprogram megnevezése: Szakképzés
Szerződésszám: 14/KA2VET/2315
Projekt honlap: www.eco-motive.gak.hu
Elérhetőség: eco-motive@gak.hu
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