A Hargita Megyei Agrárkamara felnőttképzése
A Hargita Megyei Agrárkamara a megyei mezőgazdasági kamaráknak az Országos
Mezőgazdasági Tanácsadó Ügynökség alárendeltségébe tartozó megyei mezőgazdasági
tanácsadó hivatalok/központok átszervezése általi megalapításáról szóló 1609/2009
kormányhatározat alapján a felnőttképzést feladatául szabja meg.
A Hargita Megyei Agrárkamara törekszik arra, hogy a képzéseit megvalósítva minél
nagyobb hasznára váljon a résztvevőknek. Az a célunk, hogy az igényeknek megfelelő
mezőgazdasági képzést nyújtsunk a mindenkori érdeklődők számára. Ennek érdekében a
tanulni vágyó fiatalokban ki kell alakítani a jó gazdálkodó feladatainak elvégzéséhez
szükséges készségeket. Fontosnak tartjuk, hogy minél több résztvevő váljon képessé az
eredményes szakmai vizsga letételére, a követelmények teljesítésére.
Mit jelent a felnőtt képzés?
Olyan céltudatosan fejlődni akaró 16 éven felüli felnőtteket jelent, akik megírandó
pályázataikhoz szeretnének képesítést szerezni vagy bővíteni szeretnék tudásukat
jövőbeni terveik megvalósításához.
2000-től több mint 100 kurzust indítottunk 4000-es létszámot meghaladó résztvevővel,
akik a Szociális, Családügyi, Munkaügyi és Időskorúak Minisztériuma által elismert
diplomát kaptak.
Egyik legnépszerűbb a Méhész kurzus melyen a lediplomázott beiratkozó személyek
létszáma az első elinított kurzu óta megközelíti az 1000-et.
Egy másik népszerű kurzus az Állattenyésztő és növénytermesztő mezőgazdász, amely
2011-től átalakult Hegyvidéki farmer kurzussá. Ezen a kurzuson 4 év alatt (2011-2015)
több mint 500 résztvevő kapott elismerő oklavelet.
Az aktuális nyilvántartások szerint a 2014-es év folyamán a méhész kurzus
népszerűbbnek bizonyult, 4 osztályt indítottunk a Hegyvidéki farmer kurzusnál, 2015-ben
viszont a Hegyvidéki farmer kurzuson már került első helyre.
A felsorolt képzéseket Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és
Maroshévízen tartjuk.

A képzések megszervezésére leginkább az őszi-téli periódusban kerül sor, mivel a felnőtt
beiratkozók többsége háztáji gazdaságokból érkezik, így a nyári és őszi munkálatokat
befejezve az oktatásra tudnak koncentrálni.
3 akkreditált szakunk működik, amelyet a Szociális, Családügyi, Munkaügyi és Időskorúak
Minisztériuma elismer:
Képzés neve
1. Hegyvidéki farmer

Képzés időtartama
(óra)
720 ( 280 elmélet, 440 gyakorlat)

Képzés tandíja
(Lei)
450

2. Méhész

410 ( 150 elmélet, 260 gyakorlat)

350

3. Hús-, hal-és tejfeldolgozó
munkás

450 ( 150 elmélet, 300 gyakorlat)

350

A főbb modulok szakonként:
1. Hegyvidéki farmer:
- Növénytermesztés,
- Állattenyésztés,
- Gépesítés,
- Támogatás,
- Törvénykezés,
- Könyvelés.

2. Méhész kurzus:
- Méhlegelő,
- Méhtechnológia,
- Betegségek,
- Méztermékek,
- Méhészeti marketing,
- Törvénykezés.
3. Hús-, hal-és tejfeldolgozó munkás:
- Tej, hal, hús, gyümölcs feldolgozása,
- Növénytermesztés,
- Állattenyésztés,
- Gépesítés.

Oktatók:
- A képzéseket az agrárkamara szakemberei illetve külső mezőgazdasági és szakágazati
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek tartják.

A beiratkozó diákok részvételének feltételei:
- 16. életévüket betöltöttek jelentkezhetnek a képzésekre;
- legalább a 8. osztály befejezését igazoló okiratot be kell mutatniuk.
Megjegyzés: egy szak akkor indul el, ha a minimum létszámú jelentkező összegyűlt (min.
20 fő, max. 28 fő).

Terveink vannak további partnerségeket kiépíteni, akár határon át nyúló
együttműködések formájában, annak érdekében, hogy minél több tapasztalatcserét
szervezhessünk azok számára akik részt vesznek a képzéseinken.

