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OPTAIN online oktatási platform ( LE) - 
tudásmegőrzés 
 

A projekt eredményeit összegyűjtő, jelenleg fejlesztés alatt álló OPTAIN Learning 
Environment (LE) online platform célja, hogy a természetes, kisléptékű 
vízvisszatartó intézkedésekkel (NSWRM) kapcsolatos ismeretekhez könnyű 
hozzáférést biztosítson az érdekeltek számára. Az első online verzió 2022 
szeptember elején lesz elérhető. 

A projekt első évében elkészült az LE fejlesztési stratégiája, amely megnevezte a fő 
pilléreit, azaz a célkitűzéseket, a potenciális felhasználókat, valamint a tartalom 
típusát (1. ábra). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. OPTAIN LE fő pillérei. 

 

A LE-fejlesztés a közös tervezés és a közös alkotás folyamatába ágyazódik. A 
partnerek találkozókon vettek részt, és interjúkat készítettek velük, hogy a LE-vel 

Képzés 
MARG megszervezése, összeállítása 
Kapacitások kiépítése 
A tesztelt intézkedések felhasználása 
A vízfelhasználás és az azzal kapcsolatos konfliktusok tudatosítása 

Az NWSRM hatékonyságának értékelése és kutatása a következő szempontok alapján: 
Többrétű célok/gazdasági és környezetvédelmi célok/eredmények és általános közlemények/főbb 
modellezési eredmények/ Pareto-optimális megoldások alkalmazása 
Fizikai és gazdasági hatékonyság 
Katalógusok 
Ösztönzők fejlesztése és támogatása/ Az intézkedések megértése és a tudatosság növelése – például a 
nemcselekvés lehetséges következményei/információk megosztása a mintaterület nyelvén/ 
tájékozódás a szabályozásokról az agrárszektorban/ az intézkedések előnyeinek bemutatása a 
mintaterületek viszonylatában 

A projekt eredményeinek hozzáférhetővé tétele 
Egyes mintaterületek eredményeinek bemutatásával (optimalizálási kísérlet) 
Ok-okozati összefüggésen alapuló érveléssel 

Hálózatépítés (alapszinten kiépített) 
Közös platform a partnerek számára, platformok kezelése egyének szintjén  
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1. Mintaterületek és MARG 
Mezőgazdasági tanácsadók 
Regionális hatóságok  
Helyi hatóságok  
Földhasználók 
Gazdálkodók 

2. Intézmények 
Európai Bizottság 
Döntéshozó testületek 
Földtulajdonosok és -használók 
Nemzetközi és nemzeti tervezők 
Támogatók 

3. Tudatos felhasználók 
Tudományos és modellező 
közösség 

4. Nyilvánosság 
Iskolák, környezetvédelmi 
tanfolyamok 
Civil közösség 
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Interaktív feltáró eszköz 
Pareto - optimális megoldások 
Hozzáférés megoldásokhoz 

NSWRM katalógus 
Dokumentált intézkedések  
WOCAT-tal és NSWRM-mel 
összekötve 

MOOS appok, E-könyv, videók 
Képzések támogatása a fenti eszközök 
segítségével 

Adatfeldolgozó Szoftver 
Tapasztalatok/ inspirációk, amikhez a 
célcsoportok csatlakozhatnának 

Szakpolitikai javaslatok 
Bevált gyakoratok -tanulságok 
MARG során összegyűjtött 
tapasztalatok 
Intézkedésenkénti adatlap 

Mintaterületek 
Általános információk 
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kapcsolatos elképzeléseiket és igényeiket figyelembe lehessen venni a végső 
változatban. 

 

A fentiekkel összhangban készült el az első változat, amely az LE szerkezetét 
ismerteti. A honlap az adott a tartalomtípusoknak megfelelően nyolc fő 
menüpontot ajánl fel, melyek közül az egyik egy Médiaközpontra vezet. 

A képzés az érintett célcsoportok igényeinek és kapacitásainak szempontjából is 
elemzésre került, biztosítva a potenciális felhasználók igényeinek kielégítését. 
Jelenleg is interjúk készülnek az OPTAIN mintaterületein belüli és a projekt 
hatókörén kívül eső lehetséges felhasználókkal, így az igények és elvárások széles 
spektrumát lehet majd figyelembe venni. A LE bétaverzióját arra használják, hogy 
a megkérdezettek betekintést nyerjenek az online platformba, reagáljanak rá, és új 
ötleteket és inputokat javasoljanak 

 

 

Szerző: Natacha Amorsi 


