Tisztelt Hölgyem/Uram!
Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a LAVINA Alapítvány által szervezett „A mezőgazdasági innovációhoz
kapcsolódó oktatást és az agrárium szereplőinek nyújtott szolgáltatásokat megvalósító jó gyakorlat” című
szakmai ismeretterjesztő rendezvényre.
Makón, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola intézményében, 2019 első félévében
átadásra került egy, az oktatási intézmény és egy forprofit vállalkozás közös finanszírozásában létrehozott
laboratóriumi infrastruktúra, mely alkalmas a szakképzési szféra és az agrárium piaci szereplőinek
összekapcsolására azáltal, hogy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott mérési, laboratóriumi szolgáltatás és az
iskola részéről a tanulóknak nyújtott gyakorlatközpontú oktatási szolgáltatás a laboratóriumban egy helyen
valósul meg.
Az agráriumot érintő európai uniós fejlesztési politika egyik eleme a „FOOD 2030” program, mely a fenntarthatóságot
középpontba helyező élelmiszerrendszerek kialakítását célozza meg. Az élelmiszerrendszerek célja a
minőségbiztosított élelmiszer-termelés, melynek során a növekvő populáció által igényelt nagyobb mennyiségű,
ugyanakkor jó minőségű, megfelelő beltartalommal rendelkező élelmiszer biztonságos előállítása történik az
erőforrások optimális kihasználása mellett. Ez az irányvonal is megjeleníthető a létrehozott laboratóriumi
infrastruktúra tevékenységeiben, fejlesztési irányaiban, ezáltal az itt tanuló fiatal szakemberek már ennek
ismeretében kerülnek az agrárvállalkozásokba.
A fentiek alapján egyértelmű, hogy az ilyen módon megvalósuló szakképzés jelentős munkaerőpiaci hozzáadott
értéket eredményez. Az infrastruktúra és a hozzá kapcsolódó, egymást hosszú távon szinergisztikus módon támogató
regionális tevékenységek összessége helyi szintű, kisléptékű jó példát szolgáltat ugyanazoknak a célkitűzéseknek a
megvalósítására, melyre nagyszabású, nemzetközi európai uniós projektek is indulnak, pl. az Erasmus+ pályázati
programon belül.
A szakmai ismeretterjesztő rendezvény a fent ismertetett kezdeményezésben rejlő lehetőségek köré szerveződik, és
választ keres többek között az alábbi kérdésekre:






Hogyan jeleníthetők meg a gyakorlati alkalmazások és az üzleti szemlélet az oktatásban?
Hogyan vonhatók be a tanulók a leghatékonyabban ezekbe a kezdeményezésekbe?
Hogyan vonhatók be a piaci szereplők a leghatékonyabban ezekbe a kezdeményezésekbe?
Milyen bevált eszközök, jó gyakorlatok léteznek erre vonatkozóan?
Hogyan lehet multiplikálni, más oktatási helyszínekre átültetni a megvalósított jó gyakorlat modelljét?

A rendezvény keretében olyan, a gyakorlati szempontokat előtérbe helyező előadásokra kerül sor, melyek jól
reprezentálják a laboratóriumi infrastruktúra kettős célját, és minden érdekelt szektor szempontjából rávilágítanak az
abban rejlő lehetőségekre. A rendezvény zárásaként ebédre látjuk vendégül a résztvevőket.

A rendezvény az Agrárminisztérium által, az „Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása”
előirányzattal összhangban, a hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjaihoz nyújtott
támogatással valósul meg (azonosító: PTKF/511/2/2019).

„A mezőgazdasági innovációhoz kapcsolódó oktatást és az agrárium szereplőinek nyújtott
szolgáltatásokat megvalósító jó gyakorlat” című szakmai ismeretterjesztő rendezvény programja
A rendezvény időpontja és helyszíne:
2019. 11. 29., Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola, Makó, Szép u. 2-4.
09:30-10:00

regisztráció

10:00-10:10

Köszöntő

Balogh Péter, gazdasági igazgató
LAVINA Alapítvány

10:10-10:35

Vállalkozás, oktatás, kutatás egy helyen

Koós Ákos
MultiSense Labor Kft.

10:35-11:00

Kertészcsomótól az algakapszuláig", azaz
mezőgazdasági termelés, kereskedelem és innováció
a Föld és a jövő nemzedékének szolgálatában

Pásztor Vilmos, ügyvezető
Zöldségcentrum Kft.

11:00-11:25

Fiatal pályakezdőként a mezőgazdaságban

Nagy-György Richárd, családi
gazdálkodó

11:25-11:50

Fenntartható mezőgazdaság a középfokú szakmai
oktatásban

Horváth Zoltán, igazgató
Galamb József Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Szakközépiskola

11:50-12:15

Sipos gazda: Mérések, technológiák laborháttérrel

Sipos József, növényorvos

12:15-12:40

Kérdések és válaszok

12:40

ebéd

Regisztráció:
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Kérjük, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lap kitöltésével jelezze
felénk.
Ha többen kívánják képviseltetni magukat, kérjük, hogy mindenki regisztráljon önállóan, hogy tervezni tudjunk a
résztvevők pontos létszámával.
Szeretnénk kérni, hogy amennyiben van a látókörében olyan partnerintézmény vagy cég, aki profitálni tudna az
eseményen való részvételből, annak legyen szíves továbbítani ezt a levelet.
Ha kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére a lavina@lavina-foundation.com címen.
Együttműködését megköszönve tisztelettel:
Balogh Péter
gazdasági igazgató
Lendületben Az Agro-Biotech Vállalkozásfejlesztésért
Innovatív Nonprofit Alapítvány (LAVINA Alapítvány)

A rendezvény az Agrárminisztérium által, az „Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása”
előirányzattal összhangban, a hatékonyan közreműködő szervezetek agrárfejlesztési programjaihoz nyújtott
támogatással valósul meg (azonosító: PTKF/511/2/2019).

