
A BAROMFITENYÉSZTŐK BIOLÓGIAI BIZTONSÁG 
TERNÉN VALÓ JOBB TÁMOGATÁSA RÉSZVÉTELEN

ALAPULÓ MEGKÖZELÍTÉSSEL

KULCSPONTOK
• 1 - A részvételen alapuló workshopok érdekes eszközt biztosítanak a 

gazdálkodók a gazdálkodók változáskezelésének nyomonkövetésére
• 2 - Az állatorvos/tanácsadó kíséretében egy segítő által vezetett animált 

találkozók munkafázisból, vitából és cselekvési tervből állnak. Ez egy 
háromlépcsős gazdaságszintű megközelítés része, amely magában foglalja 
a diagnózist, a nyomon követést és a végső értékelést.

• 3 - Ezt az eszközt sikeresen alkalmazták a biológiai biztonság területén, 
lehetővé téve a gazdálkodók számára, hogy megváltoztassák gyakorlatukat
és gondolkodásmódjukat.

A részvételen alapuló megközelítés: meghatározás és célok
- A részvevők közötti megbeszéléseknek köszönhetően arra törekszik, hogy

a gazdálkodók saját fejlesztési problémájukhoz igazodó megoldásokat
találjanak (a tanácsadótól származó képzéstől eltérő)

- Segíthet a gyakorlat megváltoztatásában (gyakran stresszforrás a 
gazdálkodóknak), vagy megerősítheti résztvevőt az eddigi a gyakorlatban. 

- Segít megérteni a különböző nézőpontokat, motivációkat, korlátokat és
akadályokat a többi gazdálkodó számára. 

- Ez egy hozzáállás és egy filozófia, amely tanulásra, felfedezésre és
rugalmasságra ösztönöz.

4 tényező, amely magyarázatot adhat a gyakorlat megváltoztatására

Értem, tudom
Tudás

Azt gondolom, ez jó
Ábrázolások: az én értékeim, az én 

elemzésem és amit én mutatok

Mások hatással vannak rám
Közösségi csoportok: kortársak, család, 

barátok, tanácsadók, eladók…

Fizikailag lehetséges
Gyakorlati és közgazdasági 

szempontok

Azért csinálom így 
vagy változtatom 

meg, mert….



A részvételen alapuló 
találkozó felépítése és menete

Good preparation is the key of a successful meeting : 
- Choice of a sufficiently attractive, limited and precise theme 
- Objectives precisely defined before the meeting
- Choose the audience according to the theme and the objectives to 

guarantee a richness of the exchanges. The farmers must have a common 
framework (same production organization/specifications), a common 
objective to allow group cohesion and comparison. 

- Diversity of the audience with “good” and “bad” practices to encourage 
discussion. 

Szervezés
• A résztvevők optimális 

száma:  6-15
• Időtartam: ½ nap vagy 1 

nap ebéddel
• Vezető: állatorvos/tanácsadó

+ egy segítő animátor (aki 
speciálisan képzett a 
témában)

Egy képzett vezető tudja hogyan: 
• vegye fel a megfelelő verbális/nem verbális 

hozzáállást és figyelő magatartást
• biztosítson ugyan annyi beszédidőt minden 

résztvevő számára
• Kezelje a résztvevők közötti nézeteltérést, 

egyet nem értést
• építsen bizalmat a részvevők között
• támogassa a nyílt vitát
• Kezelje a találkozó időbeosztását

Példák animációs 
technikákra a cserék 
ösztönzésére : 
• Ötletelés
• Kerekasztalok
• « angyal és ördög 

jelölt »
• világkávézó
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A résztvevők üdvözlése és 
ice-breaking tevékenység

A munkafázis
célzott kérdésekre, melyek lehetővé 
teszik, hogy a részvevők kifejezzék 

magukat

Kulcsüzenetek bemutatása
A találkozó vezetője által készített 
emlékeztető, mely összefoglalja a 

csoportmunkát

Részvevők közötti vita
(kérdések és válaszok), mely lehetővé 

teszi a résztvevők számára az új 
nézőpontok, új koncepciók, új 
megoldások stb. kialakítását

Következtetés és akcióterv
melyeket minden résztvevő magával 

vihet a gazdálkodásba

A BAROMFITENYÉSZTŐK BIOLÓGIAI BIZTONSÁG TERNÉN VALÓ JOBB 
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Előnyök a résztvevő számára: 
- Egy szakmai csoporthoz való 

tartozás érzése és szakmai
elismerés

- Tartalmas megbeszélések, 
amelyek megoldásokhoz vezetnek, 
és lehetővé teszik a gazdálkodók
közös fejlődését

- A felek közötti eszmecserék
hitelessége

- Annak felismerése, hogy más
gazdálkodók és érdekelt felek
ugyanezekkel a korlátokkal néznek
szembe.

Előnyök a vezető számára: 

- Bizalomépítés
- Tudatába kerül és korrigálja az

előzetes elképzeléseket
- Jobban megismeri a gazdákat és

inspirációt merít a 
megbeszélésekből, hogy jó
ötleteket adjon

- Szereplője lesz a gazdálkodók
technikai fejlődésének

A részvételen alapuló megközelítés sikeresnek bizonyult a gazdálkodók számára:
a biológiai biztonságra alkalmazott 3 lépésből álló folyamatban, a változás 

kiváltására és megszilárdítására, a gazdálkodók hozzáállásának egyéni 
értékelésével az ülések előtt és után.

A Netpoulsafe projektben a részvételen alapuló megközelítést alkalmazzák a 
franciaországi kísérleti farmokon a farm biológiai biztonsági tervének 
kidolgozásához, néhány konkrét pont javítása érdekében.. 

További információk:
- Le Bouquin S., Koulete E., Kling-Eveillard F., Boudet S., Scoizec A, Rousset N., 
2020. Biosecurity in poultry farming: a participatory approach to promote 
compliance with biosecurity measures. ISESSAH 2020 on Wednesday 11th to 
Friday 13th
- Partage projekt
- NETPOULSAFE projekt: https://www.netpoulsafe.eu  

A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatása által
valósult meg a 101000728 számú támogatási megállapodás keretében (NetPoulSafe)

Kezdeti 

diagnózis

Személyes interjú 

a gazdálkodókkal

Végső értékelés

Személyes interjú a 
gazdálkodókkal

A haladás

nyomon

követése
(egyéni

interjúk)

A változás

kiváltása az 1. 

személyes

találkozóval

A változás

megszilárdítása a 2. 

személyes találkozóval

Példa a részvételen alapuló megközelítés használatára 3 lépésből álló folyamatban

https://www.itavi.asso.fr/publications/la-demarche-d-accompagnement-participative-appliquee-a-la-biosecurite-en-aviculture?order=date

