
 munkavédelem,  
 elektronikus kereskedelem,  
 munkaközvetítés,  
 emberierőforrás-menedzsment,  
 számvitel és üzleti tervezés,  
 pénzügyi támogatások. 
 

 
A projekt nyitóértekezlete (Perugia, 

Olaszország) 

Az AGRI-YOUTH projekt célja: ezen meglé-
vő tananyagok frissítése, átdolgozása, külön 
hangsúlyt fektetve a fiatal és női vállalkozók 
igényeire, egyúttal hídverés kíván lenni a leg-
jobb európai gyakorlatok és a magyar adottsá-
gok között. 
 

 
2. értekezlet: Krakkó (Lengyelország) 

 
A projekt futamideje: 24 hónap (2013. no-
vember 1 – 2015. október 31.) 
 
A projekt honlapján elérhető e-learning plat-
form tartalmazza a közös munka eredménye-
ként kifejlesztett tananyagot: http://www.agri-
youth.eu.  
 

 
A projekt Facebook-oldala 

(www.facebook.com/leonardoagriyouth)  

*     *     * 
A projekt eredményei a Tudás Alapítvány hon-
lapján találhatók (http://tudasalapitvany.hu). 
 

 
 

Információ: 

Tudás Alapítvány 
6800 Hódmezővásárhely, Holló utca. 2. 
Tel.: +36 30 248 3431 
Fax: +36 62 240 001 
E-mail: tudas@tudasalapitvany.hu  
 
A projekt támogatója: 

  

AGRICULTURAL 
YOUNGSTERS ORIENTED 

ULTIMATE TRAINING 
HANDBOOK 

 
AGRI-YOUTH 

2013-1-TR1-LEO05-47516 
 

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
PROGRAM 

Leonardo da Vinci projekt 
 

Együttműködő partnerek: 
 

Association of Businessman and 
Industrialists of Çanakkale,  
Çanakkale (Törökország) 
Çanakkale Onsekiz Mart University, 
Çanakkale (Törökország) 
Confederazione italiana agricoltori 
dell’Umbria, Perugia (Olaszország) 
Asociación Agraria Jóvenes Agricultores 
Granada, Granada (Spanyolország) 
Center for Promoting Lifelong 
Learning, Temesvár (Románia 
Association of Regional Initiatives 
Development “Lacjum”, Krakkó 
(Lengyelország) 
Balıkesir University,  
Balıkesir (Törökország) 
Tudás Alapítvány, 
Hódmezővásárhely (Magyarország) 



 
A projekt honlapja 

(www.agri-youth.eu)  

2008 óta egy mélyen gyökerező pénzügyi-gaz-
dasági válság sújtja a világgazdaságot, aminek 
eredménye számos banki és üzleti csőd bekö-
vetkezése. A válság súlyosan érintette Izlan-
dot, Portugáliát, Írországot, Görögországot, 
Olaszországot, Spanyolországot és számos 
más országot Európában és a világban. A 
pénzügyi válság megtámadta az eurót, az euró-
pai pénzügyi politika „szívét”, központi elemét 
is. 
 
Ez a kritikus helyzet hatással van az olyan fej-
lődő gazdaságokra is, mint Magyarország. A 
gazdasági válság eredményeként bajok vannak 
a munkerőpiacon, melynek súlyosak a társa-
dalmi következményei, és ami a vidéki lakos-
ság számára bizonytalanságot és marginalizá-
lódást okoz. A legfrissebb előrejelzések szerint 
a gazdasági nehézségek hosszabb ideig meg-
maradnak, ami a munkanélküliség további nö-
vekedésével járhat. 

A mezőgazdaságban az elmúlt években megfi-
gyelhető jelenség volt, hogy csökkent a vállal-
kozások, a gazdaságok és a foglalkoztatottak 
száma. 2008-tól – bizonyos okok következté-
ben – változás állt be ebben a trendben, növe-
kedésnek indult a mezőgazdasági vállalkozá-
sok, a farmok és a munkavállalók száma, külö-
nösképpen igaz ez a fiatalok és a nők esetében. 
A speciális okokat, melyek ezt a bővülést 
okozták, minden ország esetében külön-külön 
kell vizsgálni, de a pozitív változások mögött 
ott van a többi gazdasági szektor válsága is. 
Ugyanakkor a mezőgazdasági termékek eseté-
ben, miután 2004-ben a hozzáadott érték árak-
ban való elismerése csúcsra jutott, az árak fo-
lyamatos csökkenése figyelhető meg. 
 

 
Az AGRI-YOUTH a Tudás Alapítvány 
honlapján (http://tudasalapitvany.hu)  

Ez a helyzet megakaszthatja a mezőgazdaság 
megújulását, és nyomás alatt tartja a szektort. 
Az adekvát válasz erre a veszélyforrásra az, 
hogy az oktatásba, a humán erőforrás fejleszté-
sébe kell befektetni: növelni kell az új generá-
ciók (fiatalok) és a nők vállalkozói ismereteit 
és kultúráját.  

A „NATURALITER” (http://www.ciaumbria. 
cia.it/naturaliter) egy sikeres (és befejezett) Le-
onardo da Vinci-projekt Olaszországban, mely 
különböző oktatási szinteken és eszközökkel 
támogatja a fenti célokat: első szinten a gaz-
dálkodói tevékenység önértékelése történik 
meg a résztvevők által; a második szint egy 
olyan tréning, mely esettanulmányok feldolgo-
zásán alapul; a harmadik szint pedig a gazda-
sági tevékenységek tervezésének és menedzs-
mentjének készségszintű elsajátítása. A kivá-
lasztott gazdaságok (farmok) a multifunkcio-
nális mezőgazdaság esettanulmányait tanulmá-
nyozzák, melyek bemutatják az agroturizmus, 
a biotermékek, a hagyományos élelmiszerter-
mékek, a kertészet, a faiskolák, a tájtervezés, a 
megújuló energiaforrások stb. szerepét és lehe-
tőségeit a gazdálkodásban. 
 

 
 
Egy számítógépes platform teszi lehetővé a 
gazdák és a tanácsadók részére, hogy rendez-
zék üzleti terveiket, megújítsák, megváltoztas-
sák, fejlesszék gazdaságukat. A rendszer a kö-
vetkező szakterületeken nyújt segítséget:  
 üzleti menedzsment,  
 környezetvédelmi menedzsment,  
 minőségbiztosítás,  


