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A rendezvény az FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézettel
(VKSZI) közösen került megszerve-
zésre az alábbi program szerint:

I.  A moduláris szerkezetû szakképzés
– Tájékoztató a modulrendszerû

szakképzésrõl
Wayda Imréné képzési igazgató
FVM – VKSZI,  Budapest

– Helyi képzési programok készíté-
sének gyakorlata a szakképzésben
(szakmunkás szint)
Andrésiné dr. Abrus Ildikó igaz-
gató
Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola
és Kollégium,  Ásotthalom

– Helyi képzési programok készíté-
sének gyakorlata a szakképzésben
(technikus szint)
Dr. Folcz Tóbiás igazgatóhelyettes
NymE Roth Gyula Gyakorló 
Szakközépiskola és Kollégium,
Sopron

II. Szakosztály ügyek
– Beszámoló az Oktatási Szakosztály

2007. évi tevékenységérõl, a 2008.
évi tervek

– Kitüntetési javaslatok

A rendezvény elsõ részében Wayda
Imréné képzési igazgató tájékoztatta a
szakosztály megjelent tagjait a VKSZI-t
érintõ változásokról, hogy az agrár-szak-
képzés koordinálása mellett az intéz-
mény tevékenységi körébe került a
vidékfejlesztés és a termelési szakta-
nácsadás operatív feladatainak megol-
dása is.  Ezeket az intézet a Gazdasági
Igazgatóság mellett további négy szak-
mai igazgatósággal látja el.

A Vidékfejlesztési Tanácsadó Háló-
zat Igazgatóság koordinálja a vidékfej-
lesztéssel foglalkozó szervezetek és
közigazgatási szervek kommunikációs
együttmûködését, információkat szol-
gáltat, továbbképzéseket, szakmai
tájékoztatókat szervez.

Az Elemzõ, Értékelõ és Programfej-
lesztési Igazgatóság részt vállal a vidék-
fejlesztéssel kapcsolatos intézkedések
módszertani-tartalmi fejlesztésében,
tervezésében, értékelésében, koordi-
nálja a kapcsolódó tudományos és ku-
tatási munkákat, feldolgozza, elemzi a
hazai és nemzetközi eredményeket,
javaslatokat fogalmaz meg ezek beépí-

tésére, végrehajtására. Döntés-elõkészí-
tõ szakmai tevékenységet végez a
Vidékfejlesztési Tanácsadó Hálózat szá-
mára. 

A Szaktanácsadási Igazgatóság or-
szágos szaktanácsadási központként
közremûködik az FVM ágazataiban
mûködõ államilag támogatott szak-
tanácsadásban, ellátja a szaktanács-
adás operatív feladatainak végzése
során a régiós, területi és helyi köz-
pontok, valamint a szaktanácsadói
tevékenység koordinációját.  

A Nemzetközi Osztály együtt-
mûködik az agrárágazati képzést foly-
tató iskolákkal, intézményekkel a
külföldi kapcsolatok kialakításában.

A Képzési Igazgatóság továbbra is
ellátja az agrár-szakképzéssel kapcso-
latos szervezési, tervezési, adminisztrá-
ciós feladatait, elkészíti a szakképzés
alapdokumentumait, kapcsolatot tart az
iskolákkal, szaktanárokkal, tovább-
képzéseket, szakmai tanulmányi ver-
senyeket szervez.  Továbbra is végzi a
pedagógiai szaktanácsadást.

A feladatkörhöz kapcsolódóan az
elõadó felhívta a figyelmet azokra a
tennivalókra, amelyeket az iskoláknak
a közeljövõben el kell végezniük a
moduláris szakképzési szerkezet
bevezetésével kapcsolatban, valamint
jogszabályi változások következmé-
nyeként.

Az elõadás második felében került
sor az új OKJ szerinti, modul rendszerû,
kompetencia alapú képzésrõl szóló
tájékoztatóra.  

Az elõadó kitért a jogszabályi hát-
térre, az elkészült új alapdokumen-
tumokra (szakmai és vizsgaköve-
telmények, képzési programok) és a
képzés indítására vonatkozó fontosabb
kérdésekre, problémákra.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, vala-
mint dr. Folcz Tóbiás az új rendszer
iskolai alkalmazásának gyakorlatáról
tartottak beszámolót a szakképzés
különbözõ szintjein.  A hozzászólások
és viták súlypontja az új, a szakmai vizs-
gák szervezésérõl és lebonyolításáról
szóló rendeletre helyezõdött át, amely-
re vonatkozóan a résztvevõk egyetér-
tettek egy további szakosztály-rendez-
vény szükségességével.

A rendezvény második részében a
szakosztálytagok elfogadták a szak-

osztályelnök beszámolóját az elõzõ évi
munkáról, valamint a 2008. évi prog-
ramra, és az egyesületi kitüntetésekre
vonatkozó javaslatot.

dr. Folcz Tóbiás
szakosztályelnök

Soproni diákok
voltunk
Örvendetesen gyarapodnak azok a ki-
adványok, amelyek  múltunkkal foglal-
koznak, és a  „végképp eltörlés” helyett
a megõrzést, a tiszteletet, a megbecsü-
lést õrzik a papírlapokon és  helyezhet-
jük fel az örökkévalóság  könyvespol-
cára. Mert az emberiségnél eluralkodott
zûrzavar ellenére, mellyel manapság
nap mint nap találkozunk, hinnünk
kell, a kijózanodott emberiség jövõjé-
ben, az erdõ jövõjében. 

Muth Endre szerkesztésében jelent
meg a „Soproni Diákok voltunk” – az
1955-ben végzett  „A” osztályosok króni-
kája – igényes kivitelben nyomtatott kötet.

Az érintettek minden bizonnyal „ roj-
tosra „fogják olvasni, de a kívülállóknak
is tanulságos olvasmány. Túl a lexikális
ismereteken, erõssége a kiadványnak a
korabeli naplófeljegyzések, visszaemlé-
kezések. Szakmatörténetünk múltját ku-
tatóknak, gyüjtõknek feltétlenül ajánlom. 

Pápai Gábor

Szakosztályrendezvény 
Oktatási Szakosztály




