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2015. augusztus 11-20. között a Tudás Alapítvány két munkatársa az EGT Alap támogatásával iz-
landi tanulmányúton vett részt. A szakmai programot az Agricultural University of Iceland mun-
katársai szervezték számukra. 
 
A tanulmányút fő célkitűzései a követ-
kezők voltak: 

a) az izlandi mezőgazdaság,  
b) a mezőgazdasági szakképzés rend-

szerének, intézményeinek, kulcs-
szereplőinek, 

c) a duális képzés izlandi gyakorla-
tának megismerése, 

d) a gyakorlati képzés módszerének 
tanulmányozása, 

e) az Agricultural University of Ice-
land (AUI) és egyéb oktatási intéz-
mények,  

f) gyakorlóhelyek (tanüzemek, termelő üzemek, farmok) meglátogatása,  
g) megbeszélések folytatása a vendéglátókkal, új együttműködések kialakítása, új projektek 

előkészítése. 
 
A résztvevők a fentiek mellett külön 
hangsúlyt fektettek az alábbi szakterü-
letek tanulmányozására, megismerésé-
re, a szakképzésben betöltött szerepük 
vizsgálatára: 

a) szarvasmarha-,  
b) juh-  
c) és kecsketartás,  
d) lótenyésztés,  
e) geotermikus energia hasznosítása a 

mezőgazdaságban,  
f) falusi turizmus,  
g) ECVET alkalmazása a szakképzés-

ben. 
 
A tanulmányút során a résztvevők megismerkedtek az izlandi oktatási 
rendszer sajátosságaival, ezen belül a mezőgazdasági szakképzés hely-
zetével. Bepillantást nyertek a meglátogatott intézmények életébe, 
megismerték működési feltételeiket, felszereltségüket, szolgáltatásai-
kat. Közvetlen tapasztalatokat szereztek az ott folyó oktatási tevékeny-
ségről, az alkalmazott módszerekről és oktatási anyagokról, dokumen-
tumokról, továbbá a gyakorlati képzés helyszíneiről. 
 
A sűrű szakmai program eredményeként összegyűjtött tapasztalatok, 
dokumentumok (oktatási, képzési és egyéb anyagok) hozzájárultak egy 
e-book (Mezőgazdasági szakképzés Izlandon) létrehozásához, mely 
részletesen bemutatja a tanulmányút programját és Izland mezőgazda-
ságát, mezőgazdasági szakképzését. 

 



A személyes találkozók során új együttműködések ki-
alakítására, új projektek tervezésére is lehetőség nyílt 
(tanárok, szakértők, diákok további látogatása, cseréje, 
szakmai gyakorlata), melynek megvalósítása a jövő 
feladata. 
 
A tanulmányút rövid összefoglalója fényképek és 
mozgóképek segítségével megtekinthető itt. A projekt 
további eredényei elérhetők a Tudás Alapítvány hon-
lapján. 

 

A szövegben szereplő képek: 

1. Agricultural University of Iceland, Hvanneyri 
2. Kecskefarm, Háafell 
3. Izlandi ló 
4. Agricultural University of Iceland, Reykir Campus, Hveragerði 
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https://www.youtube.com/watch?v=G_sSLH1QSZw
http://tudasalapitvany.hu/projektek/egt-3/
http://tudasalapitvany.hu/projektek/egt-3/

