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Green Program for Organic Production – GreenPOP.
Ferðasaga frá Spáni.
Jóhannes Árnason úr VMA tekur þátt í Erasmus plus verkefni um lífræna ræktun í 
Macedoniu.

Fjórði fundurinn í verkefninu og námskeið var haldinn 8. - 13. maí 2016 í Valladolid, á 
Spáni.

Þátttakendur í verkefninu eru sjö aðilar, FACE stýrir verkefninu:

Фондација Агро-центар за едукација – носител на проектот 
FACE Foundation Agro – Centre for Education er ráðgjafastofa sem Ljupcho 
Toshev rekur og tekur að sér allskyns verkefni varðandi menntun og landbúnað. 
Ljupcho Toshev rekur FACE, Gabriela Micevska og Ivan Stojanov voru með honum.

Балкан Биоцерт - Скопје   
Balkan Biocert Skopje er vottunarstofa fyrir lífrænan landbúnað og fleira,
Valentina Kolar – Jovanovska er framkvæmdastjóri og með henni komu þeir 
Boban Dimovski og Slatko Georgiovski sem báðir vinna við að leiðbeina og meta 
þá sem stunda lífrænan landbúnað.

Средно училиште на град Скопје Браќа Миладиновци 
Brakja Miladinovci skólinn í Skopje og þaðan koma Emilia Angelova skólastjóri, 
Nicola Popov og Jana Stanoeska en hún er enskukennari og 
aðstoðarskólastjóri.

Средно општинско училиште
Кочо Рацин – Свети Николе
Koco Racin skólinn í Sveti
Nicole, þaðan eru Marinela 
Zafirova Stoilkovska skólastjóri,
Goran Mijalkovski og  Igor
Nikolov sem eru báðir kennarar
í landbúnaði.

The International Foundation for
Sustainable Agriculture Training
– The Netherlands.  IFSAT frá

Hollandi, þaðan er Bas Timmers og
Charlie Wannop með honum (Charlie er
sauðfjárbóndi frá Skotlandi).

Nevares Institute of Agrarian
Entrepreneurs (INEA) –

Spain.   INEA er tengt háskólanum í
Valladolid á Spáni og þaðan kemur Beatriz Urbano.

Verkmenntaskólinn á Akureyri - VMA á Íslandi og Jóhannes Árnason er þaðan.
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Á útisvæðinu við INEA.  Beartiz Urbano er með
doktorsgráðu í landbúnaðarhagfæði og er

sérfræðingur um lífrænan landbúnað.
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Verkefnið Green POP fjallar um lífræna ræktun í Macedoniu.  Ætlunin er að þróa fyrst og 
fremst námskeið og námsefni fyrir
námskeið í lífrænum landbúnaði.  Þessi
námskeið myndu þjóna bændum sem
vilja færa sig yfir í lífræna ræktun úr
hefðbundnum landbúnaði.  IFSAT (Bas
og Charlie) leggja til námsefni (námskrá)
í líffrænni ræktun.

Þátttakendur í verkefninu er fólk frá
Spáni, Hollandi/Skotlandi og Íslandi
ásamt kennurum úr tveim
framhaldsskólum sem kenna landbúnað
sem starfsnám en líka frá FACE sem er
ráðgjafafyrirtæki og frá vottunarfyrirækinu
Balkan Biocert.  Kennararnir munu fá
þjálfun í að leiðbeina starfsfóstrum
(þarna kemur VMA inn vegna þess að við
stýrðum Workmentor verkefninu). 

Þessi þjálfun mun líka innleiða það að
nýta e-learning aðferðir, nýta Moodle,
nýta netið til að skila inn ferilbókum og
slíku.  Ennfremur munu þessir kennarar prufukeyra starfsfóstranámskeið fyrir bændur og 
nemendur sem velja að læra meira um lífræna ræktun.  

Aðalatriðið er að verkefnið á ekki að skilja
einhvern eftir með námsefni en ekkert
kerfi til að vinna með það og til að vinna
með þjálfun þeirra sem læra þetta.  Þess
vegna hefur verkefnið líklega fengist
samþykkt vegna þess að það á að ná yfir
alla eða flesta þætti sem þarf til nema
hreinlega opinberar reglur um lífrænan
landbúnað. 

Þetta námskeið í Valladolid var ætlað til
að samræma og stykja aðferðir til að nýta
við námskeiðahald í Macedoniu.  Charlie
var með margvíslegar aðferðir til að virkja
fólk á námskeiðum (hann kallar það
Participative Training Techiques, PTT).
Hann er mjög flinkur í að nota þær sjálfur og kennir þær með því að nota þær.  Hann 
heldur nánast aldrei fyrirlestur um neitt heldur startar einhverri hópvinnu og útskýrir 
aðferðirnar jafnóðum.
Á námskeiðinu var líka fjallað um starfsfóstrun, hvernig hægt er að styðja nýliða / 
nemendur á vinnustað, mikilvægi skýrra fyrirmæla og að setja sig í spor annarra 
(empathy), ég sá að mestu um þennan hluta.  
Svo voru líka vinnustofur í Moodle.  Skólinn hennar Beatriz notar það mjög mikið en þau 
frá Macedoniu könnuðust lítið við Moodle.  Mörg þeirra sáu strax mikið notagildi í Moodle 
og ég verð að segja að þetta var líklega ítarlegasta námskeið í notkun Moodle sem ég hef 
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Beatriz hafði látið gera veggspjöld með kynningu
á verkefninu og sýndi þau og kynnti verkefnið á

ráðstefnu í Sevilla. Þar var líka Bas Timmers
með kynningu á verkefnunum sem hann á aðlid

að.  Þar með var VMA nefndur sem partner í
tveim verkefnum.

Neðri hluti veggspjaldsins.

http://greenpop.mk/en/
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tekið þátt í, er reyndar ekki öflugur á því sviði.  Beatriz er mjög öflug í að nota Moodle.

Þessi ferðasaga er aðallega skrifuð fyrir mig (Jóhannes) til að ég muni betur hvað við 
vorum að gera.  Ef einhver les þetta þá eru allar ábendingar og spurningar vel þegnar.
jarn@vma.is 

Föstudagur 6. maí 2016.
Flug Akureyri – Reykjavík.  Það var
mjög köld gola á Norðurlandi en
aðeins skárri fyrir sunnan.  Gist á
Sóleyjargötu 33.

Laugardagur 7. maí 2016.
Flugrúta kl. 4.00 frá BSÍ.  Nú var WOW
Air komið með sjálfinnritunarvélar og
það flýtti verulega fyrir.  Flug WOW
810 til Gatwick sunnan við London fór
á hárréttum tíma kl. 6.20.
Lentum á Gatwick rúmlega 10 að
staðartíma.   WOW vélin var nánast full og greinilega margir farþegar að koma frá Norður 
Ameríku.
Ég dvaldi á Gatwick flugvellinum, furðu bærilegt að vera landmegin við innritun.  Veðrið var
gott, ca 20 stiga hiti og skýjað og lítil gola.  Ég fór út og naut veðursins en notaði líka 
tímann til að vinna á fartölvuna og fylgjast með fréttum.
Flugið með Air Europa UX1016 til Madrídar fór nærri klukkutíma of seint af stað.  Um kl. 18
í stað 17.15.  Vélin var líklega bara rúmlega hálf og vel rúmt um okkur.  Ég sat einn í þrem 
sætum.

Lentum á Barajas Adolfo Suares flugvelli í Barajas við Madríd um kl. 21 að staðartíma.  Ég
komst út með farangurinn og fann gönguleið að Hotel Be Live City Airport Madrid Diana.  
Það tók ca 20 mínútur en mjög gott að ganga í ca 15 stiga hita.

Ég fékk ekki herbergið strax en beið eftir félögum mínum sem komu eftir miðnætti frá 
Makedoníu.

Sunnudagur 8. maí 2016

Við Ljupcho fórum um kl. 8 af stað með skutlu frá hótelinu á flugvöllinn og náðum í tvo bíla 
(rúgbrauð) til að flytja alls þrettán manns, mig og tólf frá Makedoníu.  Við fórum frá hótelinu
í rigningu um kl. 9.30 og tókum smástund í að villast og týna hvorum öðrum, annar bíllinn 
fór í eina átt og hinn ekki á eftir heldur í aðra átt.  Við byrjuðum aftur við hótelið og ókum 
norður til Valladolid, um það bil 200 km leið á ca tveim og hálfum tíma.

Við fundum gististaðinn Residencia María Immaculada  í miðborg Valladolid.  Þessi 
gististaður er nokkurskonar heimavist fyrir stúlkur sem eru í skólum í Valladolid.
Borgin er þekkt fyrir háskóla og skólinn þar er eldgamall.  Stofnaður 1241.

Til viðbótar við mig og tólf manns frá Macedoniu voru Bas og Charlie komnir og líka Beatriz
en hún býr í borg ca klukkutíma í burtu þannig að hún gisti líka á heimavistinni.
Við héldum svo fund í fundaherbergi á gististaðnum kl. 15 og byrjuðum að skoða innihald 
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Flogið með Air Europa milli Gatwick og Madrídar.
Þessi mynd var tekinn snemma morguns á

flugvelllinum í Madríd á leið til baka.

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Valladolid
http://www.uva.es/export/sites/uva/
https://en.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://rmivalladolid.es/
https://www.aireuropa.com/en/flights
http://wowair.is/
http://wowair.is/
http://wowair.is/
mailto:jarn@vma.is
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námskeiðsins.  Ein af nunnunum sem reka heimavistina kynnti starfsemina fyrir okkur.

Við höfðum svo frítíma í tvær klst og fengum kvöldverð á heimavistinni.
Herbergin voru einföld en hreinleg og það fór vel um okkur.  Verðið á gistingunni var líka 
mjög gott.

Mánudagur 9. maí 2016.
Morgunverður á Residencia.  
Kl. 8.30  fórum við öll sextán í
rúgbrauðunum út úr miðborginni
að INEA sem er spænski
partnerinn.  Sá skóli er á 25
hektara svæði með
margvíslegum mismunandi
svæðum til að prófa og læra um
ræktun og notkun á aðferðum og
tækjum í landbúnaði.  Einnig er
stærðar svæði þar sem fjölmargir
eldri borgarar hafa 100 fermetra
svæði hver til að rækta og allt er
gert með lífrænum aðferðum.  Allt
sem gert er á svæðinu er með
aðferðum lífrænnar ræktunar.

Við funduðum / vorum á námskeiðinu frá kl. 10.30 til 19.00 með tveggja tíma hádegishléi 
líkt og Spánverjar taka.  Hádegisverður var á El Barrio, við fengum tví og þríréttað í 
hádeginu alla dagana.  Ekki alveg það sem ég er vanur að gera í VMA.

Á leið til borgarinnar stoppuðum við í klukkustund í verslunarmiðstöð.

Svo var kvöldverður á Residencia kl 21.

Þriðjudagur 10. maí 2016.
Aftur af stað kl. 8.30 frá Residencia eftir
morgunverð.
Nú var strax byrjað á ýmsum aðferðum
til að stýra umræðum og fá fram
skoðanir fólks ef verið er að halda
námskeið.

Við fórum yfir ýmsar aðferðir við að kalla
fram skoðanir fólks, Hum groups og Tick
– Tack og svo var farið aftur í að skoða
möguleika Moodle.

Eftir að við vorum búin var ekið að
annarri ennþá stærri verslunarmiðstöð,
Rio Shopping sem er risastór, og við
vorum þar þangað til það var orðið
koldimmt.  
https://www.rioshopping.com/
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Minnst hluti námskeiðsins var fyrirlestrar, mest var unnið
í að æfa fólk í að nota þær aðferðir sem verið var að

fjalla um.  Aðaltitill námskeiðsins var Participative
Training Techniques.

INEA er skóli og þjálfaunarmiðstöð í landbúnaði
að mestu á framhaldsskólastigi.  Þar eru

eingöngu notaðar aðferðir lífræns landbúnaðar.
Meðal annars geta eldri borgarar fengið smá

skika til að rækta.

https://www.rioshopping.com/
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Við fundum leiðina til baka á heimavistina þótt einhverjir af þeim sem ég var með í bílnum 
hafi ekki haft trú á því að við myndum rata.

Þennan daginn var sólskin um morguninn en þegar leið á daginn dró upp ský og það rigndi
dálítið seinni partinn og um kvöldið.

Miðvikudagur 11. maí 2016

Enn farið af stað úr miðborg Valladolid
kl. 8.30.  Það var stundum dálítið
happdrætti að fá bílastæði í
miðborginni.  Stundum fengum við að
hafa annað rúgbrauðið eða bæði í
porti á bakvið heimavistina.  Þá
þurftum við að færa þau úr portinu
snemma að morgni til að starfsmenn
gætu lagt bílum sínum þar.
Þennan daginn fjallaði námskeiðið
aðallega um skipulagðar heimsóknir.
Charlie leggur mikið uppúr því að
þegar hópar nemenda fara í
heimsóknir á vettvang sé það
undirbúið t.d. með því að kennari veki
athygli á því sem fyrir augu mun bera.  Hann kenndi okkur líka að útbúa spurningar og 
matslista til að nota á staðnum.  Sem dæmi úr landbúnaði vildi hann að við skoðuðum 
húskost og aðstöðu fyrir dýr á bóndabæ og líka hvernig væri að koma vélum að húsum og 
um svæðið.

Charlie lét hópinn æfa sig að búa til spurningar og nota þær svo úti á svæði INEA til að 
taka eftir ákveðnum atriðum á svæðinu.  Það kom í ljós að hópurinn tók eftir ýmsu sem við 
höfðum ekki tekið eftir áður.  Það er nákvæmlega það sem Charlie vill benda á að þótt við 
förum með nemendur í heimsóknir þá er oft bara tilviljum hvort þeir taka eftir því sem 
heimsóknin á að fjalla um. 

Eftir hádegisverð á El Barrio ókum við norður fyrir Valladolid út á rennislétt svæði þar sem 
einn búgarður tekur við af öðrum.  Við stoppuðum á bóndabæ sem kallast Cortas De Blas.

http://cortasdeblas.org/ 

Las Cortas De Blas er fyrrverandi stórbýli en var skipt upp á milli systkina fyrir einhverjum 
áratugum.  Við heimsóttum þann hluta sem heldur eftir flestum byggingum gamla 
búgarðsins.
Beatriz þekkir bóndann vel, hann er búinn að vera með marga nemendur hjá sér í 
starfsþjálfun.
Á bóndbænum er ýmis starfsemi.  Þar eru 680 ær af ísraelsku kyni og þær eru mjólkaðar.  
Þegar við vorum þarna var verið að byrja á framkvæmdum við að koma upp ostagerð til að
nýta mjólkina úr ánum.  Í stað þess að selja mjólkina vilja þau sjálf vinna úr henni ost og fá 
meiri virðisauka úr mjólkinni.
Þarna þarf ekki að fóðra sauðféð inni nema mjög takmarkað, líklega helst yfir hásumarið 
þegar hitinn er sem mestur og hægt að hafa svalara inni en úti.

Jóhannes Árnason jarn@vma.is 5

Við heimsóttum bændabýlið Las Corta del Blas.
Hér er fjárhúsið.

http://cortasdeblas.org/
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Þau reka líka móttöku fyrir skólahópa og árið 2015 komu um það bil 14.000 gestir, sumir 
þeirra gista í gistiaðstöðu í gömlu starfsmannahúsi (frá því að þetta var stór búgarður).

Í tengslum við móttöku skólabarna eru þau með lítinn dýragarð þarsem húsdýr og líka 
rauðrefur eru til sýnis.  Rauðrefurinn var mjög gæfur og skemmtilegur.

Í þessari heimsókn unnum við að verkefnunum sem höfðu verið lögð fyrir og í lokin var 
farið yfir niðurstöður hópanna.

Eftir afar ánægjulega heimsókn var farið í kvöldverð í
gömlum vínkjallara.
Veitingastaðurinn kallast Bodega La Sorbona.  
http://bodegalasorbona.es/datos/index.html 

Þar fengum við margvíslegan hefðbundinn mat,
nokkurskonar Tapas eða smárétti sem samanlagt
urðu að stórri máltíð.

Við ókum svo inn í Valladolid og á heimavistina.

Valladolid borg er þar sem tvær ár mætast.  Önnur
þeirra kallast Duoro og það er nafnið á sameinaðri
ánni.  Hún rennur í vestur og suður og inn í Portugal
og til sjávar þar.

Fimmtudagur 12. maí 2016.
Enn einu sinni vorum við komin í INEA og byrjuðum
námskeið kl. 9.00
Nú tóku við margvísleg hagnýt atriði varðandi
framhald verkefnisins.
Rætt var um fyrirkomulag námskeiða sem á að halda
í Macedoniu fyrir bændur (starfsfóstra) og aðra
kennara.

Við héldum líka formlegan fund um framhald verkefnisins og gengið var frá dagsetningu 
næsta fundar í Hollandi 26. – 28. september 2016.

Kennararnir og aðrir frá Macedoniu skiptust í hópa bæði til að setja fram hugmyndir um 
útfærslur á námskeiðunum og líka til að undirbúa kynningu daginn eftir þar sem ætlunin 
var að nota aðferðirnar sem höfðu verið æfðar á námskeiðinu.  Þetta tók allt talsverðan 
tíma með hádegisverðinum á El Barrio.
Við fórum frá INEA um kl. 18.00.
Flest kvöldin borðuðum við kvöldverð á heimavistinni eins og stúlkurnar sem búa þar.  
Maturinn var nokkuð einfaldari en við hefðum fengið á veitingahúsum en góður og ódýr.

Valladolid er heilmikil borg.  Miðborgin er falleg og lífleg.  Þar er áberandi stór kirkja og 
aðalbygging háskólans.  
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Fyrir utan veitingastaðinn Bodega la
Sorbona, Ljupcho, stjórnandi

verkefnisins með Jóhannesi.  Í
baksýn er álitlegur kastali.  

http://bodegalasorbona.es/datos/index.html
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Föstudagur 13. maí 2016.
Þennan daginn fórum við ekki af heimavistinni um morguninn.  Hóparnir sem höfðu unnið 
saman daginn áður héldu kynningarnar, þar voru efnistökin úr viðfangsefni verkefnisins, 
lífrænn landbúnaður en líka var verið að nýta sér aðferðirnar við að stýra umræðum og fá 
fram sjónarmið eins og Charlie hafði kennt okkur.

Hóparnir tóku fyrir:
Lífræna hunangsræktun, lífræna valhneturæktun og að breyta úr hefðbundinni 
sauðfjárrækt yfir í lífræna sauðfjárrækt.

Þetta tókst mjög vel og við Charlie vorum í því hlutverki að gefa endurgjöf, ekki endilega 
dæma heldur benda á hluti sem voru vel gerðir og líka eitthvað sem hefði mátt gera 
öðruvísi og betur.
Við vorum búin um hádegið og þá fórum við af stað á rúgbrauðunum, ég og 
þátttakendurnir frá Macedoniu.

Við ókum til baka til Madrídar.  Því miður fékkst hópurinn ekki til að ákveða einhvern 
áfangastað í miðborg Madrídar.  Þegar umferðarhnútarnir voru orðnir erfiðir skildu leiðir.  
Ljúpcho og þau sem voru í hans bíl fóru inn í miðborgina en við ákváðum að fara á hótelið 
og nota neðanjarðarlest inn í miðborgina.
Minn hópur fékk ekki eins langan tíma í miðborg Madrídar en við þurftum ekki að fylgjast 
öll að og þurftum ekki að hafa áhyggjur af bílastæði í miðborginni.  Það er fínt lestarkerfi í 
Madríd.
Um kvöldið fórum við Ljupcho með bílana og skiluðum þeim á bílaleiguna.

Laugardagur 14. maí 2016.

Við vöknuðum eldsnemma (nánast eins og gert er á Íslandi til að taka morgunflug.  Hótelið 
var með rútu til að skutla fólki á flugvöllinn.  Macedoniumennirnir fóru á undan.  Ég var 
mættur á flugvöllinn um kl. 5.00.  Innritun og slíkt gekk eins og í sögu.
Air Europa flugið fór svo um kl. 7.50, á réttum tíma.
Við lentum á Gatwick um kl. 9.00.

Ég fékk mér hádegisverð og svo fór WOW flugið á réttum tíma og við lentum í Keflavík um 
kl. 14.
Flug til Akureyrar 17.50 og kominn heim um kl. 19.00.

Það að taka þátt í verkefninu og þessu námskeiði skýrði mjög vel fyrir mér mikilvægi þess 
að fylgja þróun í námsframboði alla leið.  Ekki bara hugsa, hanna og skrifa námskrá heldur
skipuleggja þau námskeið og halda þau sem þarf að halda til að koma breytingunum á.  
Ekki bara setja þetta allt í hendur kennara því kennararnir þurfa líka aðlögun, við sem 
kennarar erum stundum orðin föst í ákveðnum aðferðum og starfsháttum.  Það er 
hreinlega ekki nóg að segja bara að kennarar eigi að breyta aðferðum sínum heldur þarf 
að aðstoða þá og þjálfa þá í að beita öðrum / nýjum aðferðum.  

Þetta hefur breytt sýn minni á ýmsar námskrárbreytingar sem menntamálayfirvöld á Íslandi
hafa staðið fyrir.  Af hverju er ekki farið alla leið við innleiðinguna?

Takk fyrir mig.   Allar ábendingar, spurningar og kvartanir eru vel þegnar.
Jóhannes Árnason
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