Ενημερωτικό Δελτίο No. 4

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,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο LivOrg. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω
αυτή την ευκαιρία για να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία νέα στην LivOrg Έργου, όπως τα αποτελέσματα της 4ης
συνάντησης των εταίρων μας στην Ελλάδα ή τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ για Νέους
Επιχειρηματίες. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες αξιολόγησης που Οπου χρησιμοποιούνται
στα μαθήματα LivOrg Pilot και τα εργαστήρια. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα θέλαμε επίσης να
ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε στην επερχόμενη τελική Σεμινάριο του έργου LivOrg που θα διεξαχθεί στην
Εσθονία στα τέλη του Νοεμβρίου 2015.

4η συνάντηση του έργου, Χανιά – 13 και 14 Ιουλίου 2015
Η τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου LivOrg πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, Ελλάδα, στις 13 και 14 του
Ιούλη του 2015 και διοργανώθηκε από
τον Έλληνα εταίρο ΜΑΙΧ - Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Ε. Κατά
τη διάρκεια της συνάντησης, το
δεύτερος
ψηφιακό
φυλλάδιο
παρουσιάστηκε. Άλλα μέτρα διάδοσης
συζητήθηκαν και προγραμματίστηκαν,
όπως και τα επόμενα ενημερωτικά
δελτία, εργαστήρια και η επερχόμενη
προώθηση και συναντήσεις ομάδων
εστίασης σε όλες τις χώρες εταίρους,
καθώς και ο ίδιος Τελικό Σεμινάριο του
έργοε στην Εσθονία. Επιπλέον, η
κοινοπραξία συζήτησε τις δυνατότητες
υποστήριξης των νέων ή επίδοξων
επιχειρηματιών που ισχύουν για το
πρόγραμμα Erasmus της ΕΕ για Νέους
Επιχειρηματίες,
ένα
πρόγραμμα
διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο
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δίνει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές
επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Διαδικασία αξιολόγησης των πειραματικών σειρών μαθημάτων και τα εργαστήρια, καθώς και
τις έννοιες της ενσωμάτωσης των μαθημάτων στα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια
επαγγελματικών προσόντων:
Πιλοτικά μαθήματα στην Ελλάδα – Διαδικασίες αξιολόγησης
O Έλληνας εταίρος ΜΑΙΧ, πραγματοποίησε την πειραματική σειρά μαθημάτων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της
ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε από το έργο («επαγγελματίας στην βιολογική
κτηνοτροφία») στο Εθνικό Πλαίσιο Αξιολόγηση της Ελλάδα. Η εμπειρία
και τα κύρια συμπεράσματα του πιλοτικού μαθήματος έχουβν συμβάλει
σημαντικά σε μια τέτοια αποστολή. Επιπλέον, τα πιλοτικά μαθήματα
παρέχουν στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση της δυνατότητας
ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών του έργου LivOrg στο ευρωπαϊκό
σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση
(ECVET),
διερευνώντας τη δυνατότητα
μεταφοράς
και
την
αναγνώριση
των
επαγγελματικών προσόντων
μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ως
εκ τούτου, τα πιλοτικά
μαθήματα σχηματίζονται με
τέτοιο
τρόπο
ώστε
η
μεθοδολογία
και
τα
αποτελέσματα μάθησης να
είναι πλήρως προσαρμόσιμα
στη μεθοδολογία του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων.
Επίσης περιλάμβαναν τόσο θεωρητική γνώση, όσο και υπαίθριες
δραστηριότητες οι οποίες τελικά αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις,
καθώς και μέσω της παρατήρησης του προσωπικού κατάρτισης και την
αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους. Υποθέτουμε ότι η παραπάνω
προσέγγιση θα επιτρέψει τη διαφάνεια και τη μεταφορά της
αναγνώρισης, προσαρμόσιμες και σε άλλες περιπτώσεις άτυπης ή μη-τυπικής μάθησης, η βελτίωση της
μακροπρόθεσμης την ποιότητα και την αξιοπιστία της εκπαίδευσης στο επίπεδο της ΕΕ.

Πιλοτικά μαθήματα στην Ιταλία – Διαδικασίες αξιολόγησης
Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών μαθημάτων στην Ιταλία, οι ιταλοί εταίροι (ERIFO και ENFAP Toscana), είχαν στόχο να
αναλύσουν τις δυνατότητες για την ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών LivOrg για "επαγγελματίες στη βιολογική
κτηνοτροφία» και τα κύρια αποτελέσματα που αποκτήθηκε στα Περιφερειακά Πλαίσια Επαγγελματικών Προσόντων
(Τοσκάνη και Λάτσιο) λαμβάνοντας υπόψη την ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) με
διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Ένας άλλος στόχος ήταν να αξιολογήσουν τις ευκαιρίες για
την ενσωμάτωση του προγράμματος σπουδών LivOrg στο ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την
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επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), να προσδιορίσουν τις βασικές μονάδες για τη δημιουργία ενός
κοινού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για τη μεταφορά αναγνωρισμένων προσόντων στην επαγγελματική και
εκπαιδευτική (ΕΕΚ) πλαισίων για τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν. Ο τρίτος στόχος ήταν η ανάπτυξη
μεθοδολογιών αξιολόγησης, η οποία έλαβε υπόψη τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης (εσωτερική και εξωτερική)
από τις εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η προσέγγιση που ακολουθήσαμε ήταν να μετατοπιστεί
από την είσοδο στην έξοδο προσανατολισμένη αναγνώριση των προσόντων και των επαγγελματικών προφίλ στον
τομέα της βιολογικής γεωργίας. Θέλαμε να δημιουργήσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία θα καταστούν
πλήρως προσαρμόσιμο στην EQF μεθοδολογία. Ως εκ τούτου, επιλέξαμε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (με
προσανατολισμό
σε
δραστηριότητες
εκπαίδευσης
και
κατάρτισης από την εργασία και στον τομέα της αγοράς),
προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των
αποτελεσμάτων του έργου μας σε άλλους τομείς όσον αφορά
την άτυπη και μη τυπική γνώση. Έχουμε αναπτύξει μια
μεθοδολογία, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμόστει
το πρόγραμμα σπουδών LivOrg από την εργασία στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και τα
διαφορετικά περιφερειακά συστήματα Αξιολόγηση. ‘Ετσι
δημιουργήσαμε μια σύνδεση μεταξύ τις LivOrg δεξιότητες, τις
γνώσεις και τις ικανότητες και το επίπεδο EQF 4, όσο αφορά τις
δραστηριότητες αξιολόγησης μας για τι αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε οργανικά περιβάλλοντα μέσω
δοκιμών και τη διαδικασία αξιολόγησης για δραστηριότητες στην τάξη, παρατήρηση εκπαιδευτή και την επίβλεψη των
δραστηριοτήτων των μαθητών, για να αξιολογήσει τις γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται και να
διερευνηθούν για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα πεδίο βιολογική κτηνοτροφία κατά τις
υπαίθριες εμπειρίες. Τέλος, έχουμε αναπτύξει μια πιλοτική μεθοδολογία για τη «μετάφραση» του προφίλ LivOrg σε
μονάδες του ECVET ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή και φιλική προς το χρήστη γλώσσα για τη διαφάνεια, τη μεταφορά
και την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Μέσω του συστήματος ECVET θέλουμε να συμβάλουμε στο να
καταστεί η κινητικότητα αναγνωρίζεται αναπόσπαστο μέρος των μαθησιακών διαδρομών των ατόμων. Αναμένουμε ότι
αυτή η διαδικασία, αν θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης, καθιστά ευκολότερο για τους
εργοδότες να κατανοήσουν τις δράσεις πληρούν τις προϋποθέσεις που επιτεύχθηκαν στο εξωτερικό ενισχύοντας τις
ευκαιρίες για τη δια βίου μάθηση. Θα βελτιώσει επίσης την αξιοπιστία της διεθνούς εμπειρίας εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, εντοπίζοντας και καταγράφοντας ό, τι ο εκπαιδευόμενος έχει πραγματικά επιτευχθεί.

Πιλοτικά μαθήματα στην Γερμανία – Διαδικασίες αξιολόγησης
Τα Γερμανικά πιλοτικά μαθήματα διεξήχθησαν στη Δρέσδη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Συνεταιριστικής
Εκπαίδευσης Σαξωνίας – Δρέσδης, μέλος της Ακαδημίας και της ένωσης αγροτών Gaea eV.
Τα τυπικής και μη τυπικά μέρη εξετάστηκαν μαζί. Η αξιολόγηση έγινε με προφορικές παρουσιάσεις και γραπτές
εκθέσεις. Οι μαθητές έπρεπε να προετοιμαστούν και να παρουσιάσουν μια προφορική παρουσίαση μπροστά στην τάξη.
Θα μπορούσαν έτσι να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων θεμάτων που ορίζονται από τον εκπαιδευτή.
Το Πιλοτικό μάθημα αποτελούταν από 80 ώρες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης με στόχο να διδάξει τους μαθητές
τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την πρακτική εργασία στη βιολογική κτηνοτροφία. Η σύσταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία του ECVET του Ιουνίου 2009 δίνει
60 μονάδες για ένα έτος τυπικής πλήρους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αν ένα έτος πλήρους
απασχόλησης σωρούς κατάρτισης έως 1,600 ώρες της τυπικής και μη τυπικής μάθησης (με 8 ώρες την ημέρα, πέντε
ημέρες την εβδομάδα, με εξαίρεση τα 11 εβδομάδων σχολικών διακοπών ανά έτος) σε μάθημα 80 ωρών, όπως το
LivOrg Πιλοτικό Μάθημα για "Τεχνικός Διαχείρισης Μονάδας βιολογικής κτηνοτροφίας" θα μπορούσε να μετράει 3
βαθμούς ECVET.
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Η Γερμανία έχει ένα Εθνικό Πλαίσιο για την επαγγελματική κατάρτιση για το επάγγελμα "γεωργός". Σε αυτό το πλαίσιο
οι 40 ώρες προβλέπονται για εναλλακτική γεωργία κατά το δεύτερο και τρίτο έτος της εκπαίδευσης. Επιπλέον, κάθε
ομοσπονδιακό κράτος έχει το δικό του πρόγραμμα σπουδών με βάση το εθνικό πλαίσιο, αλλά με ελαφρώς διαφορετικές
εστιάσεις. Η επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών για επίδοξους αγρότες οργανώνεται ως ένα συνδυασμό
επίσημων μαθημάτων, εκπαίδευση στην εργασία και την επαγγελματική εταιρικά προγράμματα. Στη Σαξονία οργανική
καλλιέργεια έχει προγραμματιστεί να είναι ένα θέμα το τρίτο έτος της εκπαίδευσης (περ. 40 ώρες). Εάν το πρόγραμμα
σπουδών που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια αυτού του έργου θα μπορούσε να είναι μέρος της τακτικής εκπαίδευσης
των αγροτών στην ΕΕΚ, χρόνο κατάρτισης για τη βιολογική γεωργία πρέπει να αυξηθεί, στην πραγματικότητα,
τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Θα συζητήσουμε τη μελλοντική ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην τακτική ΕΕΚ για
τους αγρότες κατά την επόμενη ομάδα εστίασης μας τον Οκτώβριο του 2015.
Πιλοτικά μαθήματα στην Εσθονία – Διαδικασίες αξιολόγησης
Η εσθονική Πειραματική σειρά μαθημάτων διεξήχθη από την Eσθονικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής. Μια σειρά από
μεθόδους αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν, και κάθε αξιολόγηση επικεντρώθηκε στο να αποδεικνύεται η επίτευξη των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων
από
τους
φοιτητές.
Αυτά
τα
προϊόντα
περιλαμβάνουν:
Μια γραπτή έκθεση που θα περιλαμβάνει ένα χαρτοφυλάκιο των αποδεικτικών στοιχείων που περιελάμβανε λεπτομερή
περιγραφή του καθενός από τα αγροκτήματα επισκέφθηκε. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν ήταν απλώς μια άσκηση
καταγραφής, ζητήθηκε φοιτητές να προμηθεύονται οι ίδιοι αυτά τα δεδομένα από τις ερωτήσεις των ίδιων των
αγροτών. Αυτό το πλαίσιο μη-τυπικής μάθησης εποπτευόταν από τον εκπαιδευτή επί τόπου. Περαιτέρω λιγότερο
επίσημη αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή επί τόπου με την καταγραφή και την αναγνώριση των
σπουδαστών αμφισβήτηση των αγροτών, αλλά και φοιτητές ρωτήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψη να
διασφαλίζει την κατανόηση και την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των πρακτικών ευαισθητοποίηση και
ικανότητα. Για να εξασφαλιστεί η μάθηση είχαν λάβει χώρα στο υψηλότερο επίπεδο της αξιολόγησης αυτής απλώς
λόγω της κατανόησης, την κριτική ανάλυση και την αξιολόγηση των μαθητών αξιολογήθηκε. Οι μαθητές είχαν εντολή
να κάνουν ερωτήσεις συγκεκριμένα για τα υφιστάμενα προβλήματα. Η γραπτή καταγραφή ενσωματώνει μια εξήγηση
αυτών των προβλημάτων που εντοπίστηκαν και, επίσης, μια μαθητοκεντρική πρόταση λύσεων για τα προβλήματα
αυτά. Άλλες εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται ολοκλήρωση ενός on-line ερωτηματολογίου, που ενσωματώνει μια αυτοαξιολόγηση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων του εν λόγω ερωτηματολογίου από τους μαθητές. Αυτή η αξιολόγηση
εντόπισε ότι το αποτέλεσμα που ενδιαφέρει μάθηση είχε λάβει χώρα και ότι οι μαθητές απάντησαν σε αυτή τη μάθηση
σε ένα πρακτικό πλαίσιο. Αυτό περιελάμβανε ένα on-line ερωτηματολόγιο (www.aedilemma.net) που απεικονίζει τις
αντιλήψεις των μαθητών. Αυτό είναι ένα συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο κοινωνικής πρόνοιας μάθησης στη
διδασκαλία της επιστήμης καλής μεταχείρισης των ζώων σε αυτό το επίπεδο. Οι μαθητές ολοκληρώσει αυτό και
σχολίασε αξιολογούνται τα ευρήματά τους. Επίσης, ένα γραπτό πρακτικό πρόγραμμα αξιολόγησης από τους φοιτητές
συμπεριλήφθηκε να αποδείξουν την επάρκεια των φοιτητών και την ευαισθητοποίηση της εκτίμησης των συνθηκών μιας
σειράς των αγροτικών ζώων. Συνεπώς, η εκτίμηση έλαβε χώρα: στην τάξη, στο αγρόκτημα, μέσω on-line πόρους και
στο δικό του χρόνο των μαθητών.
Όσον αφορά στα Ευρωπαϊκά πιστωτικά Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών σημεία (ECTS), Ένα πιστωτικό σημείο
αντιστοιχεί σε 26 ώρες μελέτης από ένα φοιτητή, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών επαφής (συμπ. E-learning),
την πρακτική εργασία (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής εκπαίδευσης), ανεξάρτητη εργασία και την αξιολόγηση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όπως, στην περίπτωση αυτού του μαθήματος, της μάθησης των μαθητών ώρες ήταν
80 ώρες, ο κατάλληλος αριθμός των πιστώσεων που χορηγούνται θα είναι τρεις. Αυτό φαίνεται χαμηλό, και θα πρέπει
στο μέλλον να ενσωματωθούν περισσότερες ώρες.

Πιλοτικά εργαστήρια στην Πολωνία – Διαδικασίες αξιολόγησης
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Ο στόχος της διαγνεακών εργαστηρίων με επικεφαλής τον IPed στην Πολωνία
ήταν να διερευνήσουν και να ορίσουν καινοτόμες μεθόδους για τη στήριξη της
μεταφοράς της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας "από τους πατέρες στους γιους"
και η ενθάρρυνση των "ατομικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων» μεταξύ των
αγροτών (soft skills). Τα εργαστήρια χωρίστηκαν σε τρεις φάσεις διάρκειας 80
ωρών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στην τάξη, στην εκμάθηση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων θερμοκοιτίδα. Το νέο,
καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέτοιες μεθόδους διδασκαλίας,
όπως διαλέξεις, παρουσιάσεις πολυμέσων, ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων,
ομαδικές συζητήσεις και μάθησης στο χώρο εργασίας. Ωστόσο, η βασική
δραστηριότητα, ιδιαίτερα στην επιχείρηση θερμοκοιτίδα, ήταν η εργασία του έργου. Κατά τη διάρκεια του έργου
λειτουργησαν επιχειρηματικά σχέδια που ετοιμάστηκαν από μικρές ομάδες των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα
εκπονήθηκε σύμφωνα με το απαιτήσεις του EQF ώστε να επιτρέψει τη μεταφορά των επαγγελματικών προσόντων εντός
του συστήματος ECVET στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, το λεπτομερές βιογραφικό και επικύρωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων του συστήματος εκπονήθηκε και δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Το εργαστήριο
εκπονήθηκε σε επίπεδο EQF 4, ενώ στην Πολωνία μόνο τα επίπεδα 6-8 ΕΠΕΠ / NQF είναι υποχρεωτικά για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας άρχισε να εργάζεται για την εφαρμογή του συστήματος EQF
σε επίπεδα 3-5 και τα έχει προγραμματιστεί για τα έτη 2014-2020. Η ομάδα ΙPed άρχισε να εργάζεται για την
οικοδόμηση μιας ομάδας εργασίας των οργανώσεων που θα υποστηρίξει νέες μεθοδολογίες επαγγελματικής κατάρτισης
στην οικολογική γεωργία. Οι πρώτες συναντήσεις με τους εμπορικά επιμελητήρια και οργανώσεις επιχειρήσεων έλαβαν
χώρα. Εκτός αυτού, έχουμε έρθει σε επαφή με σχολές επαγγελματικής κατάρτισης στη Γεωργία, που λειτουργούν σε
όλες τις περιοχές. Η εμπειρία των εργαστηρίων φαίνεται να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να ξεκινήσει μια
επιχείρηση από αγρότες και να μετατρέψει τις παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις σε βιολογικές. Αυτό θα διευκολύνει την
ανάπτυξη της προστιθέμενης αξίας και των εισοδημάτων στην οικονομία μας με τόσο σημαντικό ρόλο της γεωργίας.
Πιλοτικά εργαστήρια στην Ισπανία – Διαδικασίες αξιολόγησης
Ο Ισπανικός συνεργάτης INFODEF πραγματοποίησε τα LivOrg Εργαστήρια
στο Βαγιαδολί και την Palencia. To κύριο χαρακτηριστικό του εργαστηρίου
ήταν η διεθνική προσέγγιση. Το εργαστήριο στόχευε στην ανάπτυξη
καινοτόμων μεθόδων για την υποστήριξη των μειονοτικών εθνοτικών
ανθρώπους στο να μετατρέψουν
τα συμβατικά τις επιχειρήσεις
τους στη βιολογική περιοχή και
να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους
οργανικούς στον τομέα της
βιολογικής
κτηνοτροφίας.
Η
μεθοδολογία
αξιολόγησης
ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες
των διαφορετικών Εργαστηρίου πλαίσια. Στην τάξη (10 ώρες), οι
συμμετέχοντες προέβησαν σε επιχειρηματικό αυτοαξιολόγησης δεξιότητων
μέσω ενός κλειστού ερωτηματολογίου, καθώς και την τελική αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας τους σε τάξη μέσω ενός τεστ πολλαπλών επιλογών. Στο αγρόκτημα (20 ώρες), οι
συμμετέχοντες συζήτησαν σε ομάδα με άμεση παρατήρηση / συντονισμού από τον εκπαιδευτή, καθώς και μια λίστα
ελέγχου για τη διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης, καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτή, η οποία αντιπροσωπεύει την
τελική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αγρόκτημα. Στη θερμοκοιτίδα Επιχείρησης (50 ώρες), έγιναν
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ερωτήσεις και συζητήσεις μετά την εξήγηση του κάθε μέρος του σχεδίου, προκειμένου να εξακριβωθεί η κατανόηση του
Επιχειρηματικού Σχεδίου. Κάθε ομάδα των συμμετεχόντων εκπόνησε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, με την αξιολόγηση
εργασίας από τους συμβούλους και τους εκπαιδευτές. Τα κύρια συμπεράσματα από την αξιολόγηση του εργαστηρίου
αυτού διευκολύνει την πιστωτική ECVET υπολογισμού, η οποία συμβάλλει στην ολοκλήρωση του προγράμματος
σπουδών LivOrg στο σύστημα ECVET.

European Erasmus for Young Entrepreneurs programme:
To Erasmus για νέους επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής
το οποίο δίνει νέα ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους
επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Η
ανταλλαγή εμπειριών λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της παραμονής με τον έμπειρο
επιχειρηματία, η οποία βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εκτελέσετε μια
μικρή επιχείρηση.
Ο οικοδεσπότης οφελείται από νέες προοπτικές για την επιχείρησή του / της και παίρνει τις ευκαιρίες να συνεργαστούν
με τους ξένους εταίρους ή να μάθουν σχετικά με τις νέες αγορές.
Οι νέοι επιχειρηματίες, που σχεδιάζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή έχουν ήδη ξεκινήσει μία κατά τα
τελευταία τρία χρόνια, καθώς και έμπειρους επιχειρηματίες που κατέχουν ή διαχειρίζονται μια μικρή ή μεσαία
επιχείρηση σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες.
Κάθε εταίρος της κοινοπραξίας LivOrg συμφώνησε στη στήριξη έως 3 νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες στον τομέα της
βιολογικής γεωργίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Erasmus για Νέους
Επιχειρηματίες. Κάθε εταίρος θα βοηθήσει τους νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες με τα έγγραφα της αίτησης
(βιογραφικό σημείωμα, επιχειρηματικό σχέδιο), επικοινωνώντας με το τοπικό σημεία επαφής της χώρας προέλευσης
και να βοηθήσει στην εξεύρεση εταιρείες υποδοχής στον τομέα της βιολογικής γεωργίας (ιδιαίτερα στις χώρες εταίρους:
Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Εσθονία, Ελλάδα και Γερμανία).

Τελικό Σεμινάριο Livorg στην Εσθονία – 24 Νοεμβρίου 2015
To τελικό σεμινάριο LivOrg θα πραγματοποιηθεί στο Tartu, Εσθονία στις 24 Νοεμβρίου 2015 και θα διοργανωθεί από το
Εσθονική Πανεπιστήμιο Επιστημών ζωής. Η εκδήλωση θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
έργου, καθώς και την τρέχουσα κατάστασης της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Εσθονία: Το πρόγραμμα
θα περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση των πειραματικών σειρών μαθημάτων και εργαστήριων στις χώρες εταίρους,
καθώς και μια παρουσίαση σχετικά με το ρόλο και τις ευκαιρίες των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην βιολογική γεωργία. Διεθνείς εμπειρογνώμονες θα συζητήσουν τις προοπτικές και τις προκλήσεις του
των βιολογικών ζωοτροφών στην εκτροφή των ζώων, καθώς και το Μετασχηματισμό στα Τρόφιμα και Γεωργία: Ένα
βιολογικό όραμα για την Ευρώπη το 2030. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε αγρότες, συμβούλους, δημόσιες αρχές στον
τομέα της βιολογικής γεωργίας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εκπαιδευτές και
δάσκαλους που εργάζονται στον τομέα της βιολογικής παραγωγής ζώων. Το τελικό πρόγραμμα μπορείτε να το
κατεβάσετε στο Facebook LivOrg ιστοσελίδας.

Ακολουθήστε μας Facebook "LivOrg Project"

.livorg.eu
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