Ενημερωτικό Δελτίο No. 3

LIVORG
Σχεδιασμός και δοκιμή νέων πλαισίων ΕΕΚ για τη μεταφορά και την
αναγνώριση δεξιοτήτων στη Ευρωπαϊκή βιολογική κτηνοτροφία
Περίοδος προγράμματος: 01.12.2013 - 30.11.2015
Αγαπητοί αναγνώστες,
Περισσότερο από την μισή περίοδο του έργου έχει περάσει και το έργο έχει χαρακτηριστεί από μεγάλη επιτυχία μέχρι
τώρα. Τα πιλοτικά μαθήματα και τα εργαστήρια έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλες τις χώρες εταίρους. Η ενδιάμεση
έκθεση κατατέθηκε εγκαίρως και έχει εγκριθεί επιτυχώς από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μια τρίτη συνάντηση των
εταίρων πραγματοποιήθηκε επίσης στις αρχές του έτους. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ενημερωτικό δελτίο,
κυρίως για να δοθούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων για τα Πιλοτικά
Σεμινάρια και τα Εργαστήρια Συμβουλευτικής που αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες, καθώς και μια περίληψη της
τρίτης συνάντησης των εταίρων και τις επικείμενες εργασίες για την κοινοπραξία του έργου.

Υλοποίηση των πιλοτικών μαθημάτων και των Εργαστήριων Συμβουλευτικής:
Τα πιλοτικά μαθήματα του προγράμματος "Τεχνικός διαχείρισης Μονάδας βιολογική κτηνοτροφία" και τα Συμβουλευτικά
Εργαστήρια ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014. Κάθε σειρά πιλοτικών μαθημάτων και Εργαστήριων
είχανε διάρκεια 80 ωρών, συμπεριλαμβανομένων δραστηριότητες στην τάξη και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς
και e-learning και ώρες «Επιχειρήσιακής Θερμοκοιτίδας», αντίστοιχα.
Πιλοτικά Μαθήματα "Τεχνικός Διαχείρισης Μονάδας βιολογικής κτηνοτροφίας":
Πιλοτικά μαθήματα στην Ελλάδα
Τα
πιλοτικά
μαθήματα
Livorg
στην
Ελλάδα,
πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο, Κρήτη, μια κύρια
κτηνοτροφική περιοχή. Οι συμμετέχοντες στις πιλοτικές
εφαρμογές του ήταν κυρίως αγρότες μετατράπηκε πρόσφατα
σε οργανικά, νέοι άνεργοι με κίνητρο να γίνουν παραγωγούς
βιολογικών προϊόντων κτηνοτροφίας και γεωπόνους που
εργάζονται κυρίως ως σύμβουλοι για την βιολογική
κτηνοτροφία.
Τα μαθήματα περιελάμβαναν 7 ημέρες επίσκεψης σε πολλές
βιολογικές κτηνοτροφικές μονάδες, παραδοσιακές και
σύγχρονες (κυρίως προβάτων και αιγών, καθώς και
πτηνοτροφικών και κουνελιών), μονάδες παραγωγής

Συμμετέχοντες στα πιλοτικά μαθήματα στην Κρήτη, σε επίσκεψη σε
μονάδα βιολογικής κτηνοτροφίας
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βιολογικού γιαουρτιού και αυγών, καθώς και σε αντιπροσωπευτικούς βοσκότοπους σε διάφορα μέρη του νησιού
(ορεινές περιοχές και ενδοχώρα). Οι δραστηριότητες των ελληνικών πιλοτικών μαθημάτων θα μπορούσε να ονομαστεί
πολύ επιτυχείς όσον αφορά τη συμμετοχή, καθώς και από άποψη γενικότερού πνεύματος και κινήτρων. Οι
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν παραγωγοί πλήρους απασχόλησης με, επομένως, λίγο ελεύθερο χρόνο,
παρόλα αυτά με υψηλό κίνητρο για να συμμετέχουν σε ένα μάθημα 80 ωρών για τη βιολογική κτηνοτροφία. Ο
εκπαιδευτής, ο Δρ. Α. Στεφανάκης παρουσίασε επίσης υψηλές ικανότητες και τις επιδόσεις.

Πιλοτικά μαθήματα στην Εσθονία
Τα πιλοτικά μαθήματα στην Εσθονία ξεκίνησαν
στις 7 Οκτωβρίου 2014. Οι συμμετέχοντες ήταν
κυρίως φοιτητές, αλλά και νέα γενιά των
αγροτών και άλλων ενθουσιωδών ανθρώπων
που ενδιαφέρονται να γίνουν παραγωγοί
βιολογικής κτηνοτροφίας. Κατά τη διάρκεια
των υπαίθριων δραστηριοτήτων οι μαθητές
επισκέφτηκαν πέντε αγροκτήματα σε όλη την
Εσθονία.
Στην
αγρόκτημα
Puutsa
στο
Jõgevamaa, οι μαθητές διδάχτηκαν για τη
βιολογική παραγωγή βοείου κρέατος. Στο
αγρόκτημα Pajumäe στο Viljandimaa, έμαθαν
για τις αρχές βιολογικής γαλακτοκομίας και
πρακτικές παραγωγής μελετήθηκαν και οι
μαθητές επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις
Μαθητές στην βιολογικη μονάδα Pajumäe, Εσθονία . Φώτ.: Ragnar Leming.
παραγωγής για βιολογικά γιαούρτια και τυριά.
Οι μαθητές επισκέφθηκαν επίσης το μεγαλύτερο αγρόκτημα βιολογικής εκτροφής αιγών στην Εσθονία, το Ida-Virumaa,
και, τέλος, το αγρόκτημα του πανεπιστημίου μας στο Tartumaa όπου παρακολουθείται η καλή διαχείριση ζώων. Τα
μαθήματα σε τάξη και οι επισκέψεις σε γεωργικές εκμετάλλευσεις με πρακτικές εργασίες διευθύνθηκαν, και
αξιολογήθηκαν από το βοηθό καθηγητή Ragnar Leming και τον Καθηγητή David Arney από το Εσθονικό Πανεπιστήμιο
Επιστημών της Ζωής.

Τοπική ράτσα χοιρων στην Τοσκάνη. Φώτο. Enfap Toscana”

Πιλοτικά μαθήματα στην Ιταλία
Τα Ιταλικά Πιλοτικά μαθήματα ξεκίνησαν στην Τοσκάνη
τον περασμένο Οκτώβριο και οργανώθηκε από τους
Ιταλούς εταίρους του έργου Enfap και ERIFO. Περίπου 20
νεαροί μαθητές, επίδοξοι επιχειρηματίες και νέα γενιά
αγροτών συμμετείχαν, μέσω των δραστηριοτήτων που
προβλέπονται στο σχέδιο κατάρτισης, ώστε να βιώσουν
τις τεχνικές και στρατηγικές βιολογικής κτηνοτροφίας
στην τάξη και σε διάφορα βιολογικά και συμβατικά
αγροκτήματα στην Τοσκάνη. Οι νεαροί εκπαιδευόμενοι
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άμεσα τις διαφορές
μεταξύ της συμβατικής γεωργίας και τις καινοτόμες
τεχνικές του τομέα της βιολογικής γεωργίας. Ιδιαίτερα
στο Αγρόκτημα "Il Ruscello" (Πίζα) ο ιδιοκτήτης
εκπαίδευσε τους νέους συμμετέχοντες σχετικά με τη
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σίτιση της αρχαίας φυλής χοίρων "Cinta Senese”. Οι μαθητές αξιολόγησαν την ποιότητα μιας σειράς τύπων ζωοτροφών.
Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο αγρόκτημα "Fini Romolo" (Πιστόια) οι μαθητές έμαθαν τους
θεμελιώδεις κανόνες μετατροπής σε ένα αποτελεσματικό "σύστημα βιολογικής γεωργίας" γνωρίζοντας το κόστος για
την πιστοποίηση και τις συνέπειες της παραβίασης των
κανονισμών στην Ιταλία . Ο αγρότης παρουσίασε
επίσης τα πρόβατα του για την παραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων και τη σωστή οργανική
διαδικασία γαλακτοκομικά μέσω των δραστηριοτήτων,
που περιγράφει την εξέλιξη της εκτροφής προβάτων
γαλακτοπαραγωγής και τη βιολογική παραγωγή.
προσδιορίζοντας
τους
παράγοντες
προώθησης
προϊόντων και τις προοπτικές της μικρής κλίμακας
ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, καθώς και έκανε
συστάσεις για τη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών και
των στρατηγικών της βιολογικής γεωργίας. Οι
εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες κατάρτισης
εποπτεύθηκαν
και
αξιολογήθηκαν
από
τον
εμπειρογνώμονα Giulio Malvezzi (Associazione Toscana
Φάρμα Fini Romolo (Pistoia), Ιταλία – Παραγωγή γαλακτοκομικών
Allevatori) και από εμπειρογνώμονες ασφάλειας και
Φώτο: Enfap Toscana
κανόνων υγιεινής στο χώρο εργασίας από την Enfap
Toscana και το εργατικό σωματείο UIL.
Γερμανικά πιλοτικά μαθήματα
Τα Γερμανικά πιλοτικά μαθήματα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της
Σαξωνίας
Δρέσδη
,μέλος
της
Ακαδημίας
και
του
Συλλόγου
Βιοκαλλιεργητών
Γαία.
Περισσότεροι από 20 φοιτητές συμμετείχαν μαθήματα και
διδάχτηκαν θεωρητικές γνώσεις για την βιολογική
κτηνοτροφία κυρίως μέσω των διαλέξεων. Κατά τη
διάρκεια των οργανωμένων εκδρομών οι μαθητές
μπόρεσαν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη
βιολογική εκτροφή αγελάδων χοίρων και, καθώς και
αιγών και πουλερικών σε κινητά κοτέτσια. Αποκορύφωμα
ήταν το αγρόκτημα "Gut Hirschaue", το οποία
εξειδικεύεται στην εκτροφή άγριων θηραμάτων ενώ
εκτρέφουν τοπικές φυλές χοίρων σε σύστημα ελεύθερης
βοσκής. Σε αυτό το αγρόκτημα συζητήθηκαν θέματα
όπως η υγεία των ζώων, την επιλογή των φυλών και
διαχείριση
των
βοσκοτόπων
για
τη
μείωση
ενδοπαράσιτων. Οι μαθητές επισκέφθηκαν επίσης ένα
εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων ώστε να δουν
πως το βιολογικό νωπό γάλα μπορεί να μεταποιηθεί σε
ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών γαλακτοκομικών
προϊόντων.
Χοίροι ελεύθερης βοσκής, Γερμανία, Φώτο: Konrad Behr
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Εργαστήρια Συμβουλευτικής:
Πολωνικό εργαστήριο συμβουλευτικής:
Στο πολωνικό Συμβουλευτικό Εργαστήριο συμμετείχαν 20 μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της
γεωργικής μηχανικής. Κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν πέντε
διαφορετικές βιολογικές φάρμες και ένα κατάστημα
βιολογικών τυριών. Επίσης στο Κέντρο Gajewo
μελετήθηκαν οι σύγχρονες τεχνολογίες για την άντληση
και παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Ο ιδιοκτήτης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων λειτουργεί επίσης ένα
βενζινάδικο βιοκαυσίμων, έτσι μπόρεσε να δώσει
λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς να σχεδιάζει,
υπολογίζει και να διεξάγει ένα σταθμό βιο-αερίου. Τα
πλεονεκτήματα του συνδυασμού γαλακτοκομίας και
τυροκομίας συζητήθηκαν στο βιολογικό αγρόκτημα του
Marian Nowak. Κατά τη διάρκεια ενός εργαστηρίου οι
συμμετέχοντες έμαθαν πώς να παράγουν τυρί και να
προσθέτουν φυσικές γεύσεις. Έγινε επίσης δυνατό να
συζητηθούν προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα των
ορεινών εκτροφή βοοειδών στην Κεντρική Ευρώπη στο
αγρόκτημα του κ. Grzywacz. Στην Nosibady, της
Κεντρικής Πομερανίας παρουσιάστηκε στους μαθητές
ένα παράδειγμα βιολογικής εκτροφής προβάτων, όπου
μια παλιά φυλή προβάτων, η "Swiniarka» εισήχθη εκ
Βοοειδή στη φάρμα A. Grzywacz, Πολωνία
νέου το 2004. Στο Pepopwo, οι μαθητές έμαθαν πώς να
εκτρέφουν μια παλιά φυλή αλόγου.
Ισπανικό εργαστήριο συμβουλευτικής:
Ο εταίρος INFODEF (Ινστιτούτο για την προώθηση της ανάπτυξης και της κατάρτισης) διοργάνωσε τα εργαστήρια του
έργου LivOrg στην Ισπανία. Για την ανάπτυξη τους, ο INFODEF είχε την συνεργασία πολλών οργανώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών καθώς και
επαρχιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις, τα επίσημα
κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη
βιολογική γεωργία και ΜΚΟ, όλοι τους σχετιζόμενοι με
τους τομείς της κατάρτισης στη βιολογική γεωργία ή την
υποστήριξη των μεταναστών και των εθνοτικών
μειονοτήτων μέσω των υπηρεσιών κατάρτισης και
απασχόλησης.Το Εργαστήριο έχει ασχοληθεί με διάφορες
ομάδες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων των νέων
μεταναστών και των εθνοτικών μειονοτικών σπουδαστών
της ΕΕΚ στη βιολογική γεωργία και τους μετανάστες με
εμπειρία στον τομέα της γεωργίας και το ενδιαφέρον για
αυτοαπασχόληση.
Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από τις
διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής
συμβουλών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης των εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της
Μαθητές συμμετέχουν στο διεθνικό εργαστήριο στην Ισπανία
διδασκαλίας και κατάρτισης των γεωργικών
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εκμεταλλεύσεων και την παροχή συμβουλών για την αυτοαπασχόληση σε φυτώρια. Το περιεχόμενο των
δραστηριοτήτων κατάρτισης που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης και συμβουλευτικής για
την ενίσχυση των ικανοτήτων των αγροτών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες ώστε να αναπτύξουν το
επιχειρηματικό δυναμικό τους στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.

Τρίτη συνάντηση του Έργου Livorg – Δρεσδη, Γερμανία, 19-20 Φεβρουαρίου 2015
Η τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου LivOrg πραγματοποιήθηκε στη Δρέσδη, Γερμανία, στις 19 και 20
Φεβρουαρίου 2015 και διοργανώθηκε από το Γερμανό εταίρο EkoConnect eV.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ευρωπαίοι εταίροι παρουσίασαν τα αποτελέσματα των πιλοτικών μαθημάτων και
εργαστήρίων όπως αναπτύχτηκαν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους για την εφαρμογή
της αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι εταίροι προγραμμάτισαν τις αποτελεσματικές
δραστηριότητες για την αξιοποίηση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου - όπως ένα δεύτερο e-φυλλάδιο,
ενημερωτικό δελτίο, δελτία τύπου, Facebook κ.λπ., καθώς και την διέυρυνση τη δικτύωσης και τη συμμετοχής των
ενδιαφερομένων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ένα εργαστήριο προώθησης και διάδοσης, καθώς και μία εθνική ομάδα
εστίασης για την εκμετάλλευση ανά χώρα έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών. Επιπλέον,
κάθε εταίρος θα υποστήριξη εναν έως τρεις νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες στο να υποβάλουν αίτηση για το
πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο δίνει σε νέους ή
επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε
άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Οι εταίροι του έργου LivOrg στην Τρίτη συνάντηση στην Δρέση Γερμανία,
(19-20 Φεβρουαρίου 2015). Φώτο: ERIFO

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες μας στο Facebook "LivOrg Project"

.livorg.eu
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