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Uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku koostamine ja
testimine Euroopas

Projekti kestus: 1.12.2013 - 31.01.2016
Head lugejad,

Meil on hea meel tutvustada teile LivOrg projekti neljandat uudiskirja, mis viib teid kurssi Kreekas toimunud neljanda
projektikoosoleku tulemustega ning annab teile ülevaate meie osalemisest ELi programmist Erasmus Noortele
Ettevõtjatele. Lisaks tahaksime tutvustada hindamisprotseduure, mida kasutati LivOrg projekti raames toimunud
kursuste ja nõustamislaborite hindamisel. Lõpetuseks tahame teid kutsuda teid LivOrg projekti lõpuseminarile, mis
toimub 2015. aasta novembri lõpus Eestis.

Neljas projektikoosolek Chaniá linnas Kreekas 13.- 14. juulil 2015
Neljanda LivOrg projekti konsortsiumi koosoleku organiseeris Kreeka partner Vahemere Agronoomiainstituut Chaniás
(MAICh — Mediterranean Agronomic Institute of Chaniá) ning see toimus Chaniá linnakeses käesoleva aasta 13.-14.
juulil. Kohtumisel esitleti teist ebrošüüri.
Koosolekul
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levitamiseks,
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This project has been funded with support of the European Commission within the Lifelong Learning Programme: LEONARDO DA VINCI Multilateral Projects for Development of innovation. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project n. 539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

Pilootkursuste ja nõustamislaborite tulemuste hindamine ning nende integreerimise alused
Euroopa ja riiklikesse kvalifikatsiooniraamistikku süsteemidesse:
Pilootkursus Kreekas:
Kreeka partner Vahemere Agronoomiainstituut Chaniás korraldas pilootkursuse Kreetal, ning selle eesmärgiks oli
integreerida projekti raames väljatöötatud õppekava („Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline
korraldamine”) Kreeka riiklikku kvalifikatsiooniraamistikku. Projekti
raames saadud kogemused ning järeldused aitavad oluliselt kaasa selle
ülesande täitmisele. Lisaks võimaldab pilootkursus hinnata, kas LivOrg
projekti raames välja töötatud õppekaval saab kasutada Euroopa
kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) ning
võrrelda, kuidas pädevusi ja kvalifikatsioone kantakse üle ja
tunnustatakse
projektis
osalevates
Euroopa
Liidu
riikides.
Seetõttu
olid
pilootkursused üles ehitatud
nii, et kasutatav metoodika
ja õpitulemuste hindamine
vastaks
Euroopa
kvalifikatsiooni-raamistikule
(EQF). Kursused koosnesid nii
teoreetilisest osast, mis viidi
läbi
siseruumides
kui
klassivälistest ettevõtmistest,
mida hinnati nii kirjalike testide, koolitajate vaatluste ning õppetööst
osavõtjatega suhtlemise alusel. Korraldajad eeldavad, et eespool
mainitud lähenemisviis tagab läbipaistvuse ning punktide ülekandmise
ning seda saab kohandada ka erinevate formaalse ning mitteformaalse
õpingute korral ning see aitab pikemas perspektiivis parandada õpingute
kvaliteeti ning usaldusväärsust Euroopa Liidu tasemel.
Pilootkursus Itaalias
Itaalia partnerite (ERIFO ja ENFAP Toscana) poolt läbi viidud pilootkursuse eesmärk oli analüüsida võimalusi siduda
LivOrg projekti raames välja töötatud õppekava läbimisel antava kvalifikatsiooni tase piirkondlike (Toscana ja Lazio)
kvalifikatsiooniraamistikega võrreldes antud õpiväljundeid Euroopa kvalifikatsiooni-raamistikus kirjeldatud teadmiste,
oskuste ja pädevustega. Kursuse teine eesmärk oli kontrollida, kas LivOrg projekti raames välja töötatud õppekaval
saab kasutada Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide
süsteemi ning tuvastada põhiühikud, mis võimaldaksid luua ühtse
ainepunktide ülekandmise süsteemi kutsehariduse ja –koolituse alal
(VET) ja tunnustada õppurite oskusi ning kanda ainepunkte üle
erinevates Euroopa Liidu maades. Kolmas eesmärk oli arendada välja
hindamismetoodika, mis võtaks arvesse Itaalia õppurite poolt saadud
kogemusi erinevates õpikeskkondades (nii sise- kui välitingimustes).
Me tahtsime maheloomakasvatuse sektoris üle minna sisendipõhiselt
kvalifikatsioonide ja erialaprofiilide tunnustamiselt väljundipõhisele
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tunnustamisele ning töötada välja õpitulemused, mis suhestuksid täielikult EQF kvalifikatsiooni-raamistikuga. Et tagada
meie projekti tulemuste ülekandmine teistesse valdkondadesse, kus on tegu formaalse ja mitteformaalse haridusega,
valisime me alt-üles lähenemise (mis on suunatud haridus- ja koolitustegevusele töö- ja turundussektoris). Me
töötasime välja metoodika, mis lubas meil LivOrg õppekava raames korraldada kursuse, mille õpiväljundid saab siduda
nii Euroopa kui piirkondlike kvalifikatsiooni-raamistikega. Me
sidusime LivOrg kursuse käigus saadus teadmised, oskused ning
pädevused EQF raamistiku neljanda tasemega hinnates testide
ja vastastikuse hindamise abil nii klassiruumis omandatud
faktilisi kui teoreetilisi teadmisi. Hindamaks õppurite
kognitiivseid,
praktilisi
ja
probleemõppe
oskusi
mahepõllumajanduslike
loomakasvatusalaste
probleemide
lahendamisel kasutasid koolitajad klassivälistes ülesannetes
jälgimist ning juhendamist. LivOrgi kursuse profiil tõlgiti ECVET
ühikutesse ja punktidesse luues ühtse, kasutajasõbraliku ja
läbipaistva
süsteemi
õpitulemuste
tunnustamiseks
ja
loodetavasti aitab see kaasa, et ECVET abil muutub õppijate tunnustatud liikumine õppetöö lahutamatuks osaks.
Loodame, et kui selline tunnustamine laieneb teistesse haridussektoritesse, lihtsustab see tööandjatel välismaal
saavutatud õpitulemuste mõistmist ja laiendab elukestva õppe võimalusi. See süsteem parandab ka rahvusvahelise
hariduse ja koolituste usaldusväärsust võimaldades võrrelda ja dokumenteerida õppurite tõelisi saavutusi.

Pilootkursus Saksamaal
Pilootkursus Saksamaal toimus Dresdenis ning see viidi läbi Dresdeni Riigiakadeemia (Staatliche Studienakademie
Dresden), mis kuulub Saksimaa Rakendusharidusülikoolide Liitu (Berufsakademie Sachsen), ja Mahetootjate Ühingu
Gaea e.V koostöös.
Kursuse auditoorset ning klassvälist osa (farmides) hinnati koos suuliste ettekannete ja kirjalike aruannete alusel.
Õppurid pidid iseseisvalt ette valmistama ettekande ning hiljem selle klassi ees esitama. Ettekande teema said nad
valida koolitaja poolt pakutud erinevate teemade seast.
LivOrg pilootkursus koosneb 80 tunnist auditoorsest ja klassivälisest koolitusest, mille eesmärk on anda õppuritele
põhilisi teadmisi, oskusi ja pädevusi praktilises töös mahepõllumajandusliku loomakasvatuse alal. Euroopa Parlamendi
ja Euroopa Komisjoni soovitus ECVET loomise kohta juunis 2009 sätestab, et täiskohaga õppur kutsehariduses peab
koguma 60 ainepunkti aastas. Kui ühe aasta jooksul täiskohaga õppuri poolt kogutud formaalsete ja mitteformaalsete
õpingute tundide arv on 1 600 tundi (8 tundi päevas, viis päeva nädalas, millest arvatakse maha alla 11 nädalat
koolivaheaega aastas), siis 80 tunnise pilootkursuse väärtus võiks olla 3 ECVET punkti.
Saksamaal on kehtestatud riiklik kutsetase erialale "põllumajandustootja". Selle kutse raames on teisel ja kolmandal
õppeaastal alternatiivsele põllumajandusele planeeritud 40 tundi. Lisaks on igal liidumaal riiklikul kvalifikatsiooniraamistikul põhinev oma õppekava, mille fookus võib teiste omast erineda. Põllumajandustootjate ja põllumeeste
kutsekoolitamisel kombineeritakse auditoorset õppetööd, praktikat töökohtadel ning sisekoolitusprogramme
ettevõtetes. Saksimaal on mahepõllumajanduse alane õpe planeeritud kolmandale kursusele (ca. 40 h). Kui selle
projekti raames loodud õppekava saaks põllumeeste regulaarse kutsekoolituse osaks, tuleks mahepõllumajandusele
suunatud ainemahtu suurendada või isegi kahekordistada. „Põllumajandustootja“ kutsehariduse ja –koolituse (VET)
arenguid mahepõllumajanduse alal arutatakse fookusgrupi koosolekul 2015. aasta oktoobris.
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Pilootkursus Eestis
Eesti pilootkursus viidi läbi Eesti Maaülikoolis. Kasutati erinevaid hindamismeetodeid, mis kõik keskendusid õppurite
õpitulemuste hindamisele. Kasutatud hindamismeetodid olid:
Kirjalik aruanne, sh ka oskuste mapp (portfoolio), mis sisaldas üksikasjalikku iga külastatud põllumajandusettevõtte või
talumajapidamise kirjeldust. Mapi koostamine hõlmas ka andmete kogumist. Selleks, et ülesanne ei oleks pelgalt
ettevalmistatud materjali kirjapanek, pidid õppurid ise talupidajaid küsitledes need andmed hankima. Juhendaja
kontrollis selle mitteformaalse ülesande täitmist kohapeal.
Edasise vähem formaalsema hindamise viis juhendaja läbi ettevõttes kohapeal jälgides ning tunnustades õppureid
põllumajandustootjate ja talupidajate intervjueerimisel. Õppureid küsitleti iga külaskäigu ajal suuliselt, et tagada
ülesandest arusaamine ja kontrollida õpitulemuste ja pädevuste saavutamist ning õppurite praktilist teadlikkust. Et
tagada õppimine kõrgemal tasemel kui lihtsalt arusaamine hinnati õppurite kriitilise analüüsi ja hindamise oskusi.
Õppurite ülesandeks oli esitada tootjatele ja töötajatele küsimusi just olemasolevate probleemide kohta. Kirjalik
portfoolio sisaldab ülevaadet esinevatest probleemidest ning samuti ka õppuripoolseid ettepanekuid nende
probleemide lahendamiseks.
Lisaks täitsid õppurid kursuse lõpetamisel ka on-line küsimustiku ning sinna juurde kuuluva eneseanalüüsi ning
küsimustiku tulemuste analüüsi. Hindamisel tuvastati, et õppurid pidasid tulemustele suunatud hindamist asjakohaseks
ning rakendasid omandatud teadmisi praktikas. Selleks täitsid õppurid on-line küsimustiku (www.aedilemma.net), mis
näitab õppurite individuaalseid arusaamu heaolust. Antud küsimustik leiab laialdast kasutamist loomade heaolu
õpetamise õppevahendina. Õppurid täitsid küsimustiku ning hindasid ja kommenteerisid oma leide. Demonstreerimaks
õppurite teadlikkust ja pädevust erinevate põllumajandusloomade heaolu hindamisel lülitati õppuritele hindamiseks
programmi ka kirjalikud praktilised ülesanded. Seega hinnati õppureid auditooriumis, põllumajandusettevõttes, on-line
küsimustike abil ning õppuritele sobival ajal.
Ainepunktide osas järgiti ülikooli poliitikat ning õppe mahtu arvestati Euroopa ainepunktisüsteemis (EAP). Üks
ainepunkt vastab 26 tunnile õppuri tööle, sinna hulka arvestatakse nii auditoorne töö (ka e-õpe), praktiline töö (sh ka
praktika), iseseisev töö ning õpiväljundite hindamisel osalemine. Selle kursuse puhul tegid õppurid 80 tundi tööd ja
sobiv ainepunktide arv peaks olema kolm. EAP-de arv tundub pisut liiga väike ning kui seda kursust kavatsetakse
pakkuda ka tulevikus, tuleks suurendada iseseisva töö osa ning kursuse läbimine peaks andma rohkem ainepunkte.

Nõustamislabor Poolas
Poolas IPEDi poolt korraldatud põlvkondadevahelise nõustamislabori eesmärgiks oli leida ja kontrollida uuenduslike
meetodite rakendamist „isalt pojale“ kogemuste edasiandmisel ning stimuleerida "individuaalsete peidetud
ettevõtlusalaste oskuste" välja kujundamist põllumajandustootjate seas (pehmed oskused). Nõustamislabori töö jagati
kolmeks tsükliks (kokku 80 tundi), mis sisaldasid nii auditoorset tööd, praktilist osa farmides ja ettevõtlusinkubaatorit. Uus uuenduslik õppekava hõlmab selliseid õppemeetodeid nagu loengud, esitlusi multimeedia
vahendusel, harjutusi ja ülesannete lahendamist, rollimänge, grupi arutelusid ja töökohal õppimist. Kuid põhitegevus,
eriti ettevõtlus-inkubaatoris, oli projektitöö. Projektitöö käigus töötasid õppurid omale väikestes gruppides välja
äriplaanid. Nõustamislabori programm töötati välja vastavalt EQF nõuetele ja tulevikus võimaldab see
kvalifikatsioonide ülekandmist ECVET süsteemis. Selleks töötati nõustamislaborites välja üksikasjalik õppekava ning
õpitulemuste valideerimise süsteem, mille rakendamist nõustamislaboris ka testiti.
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Nõustamislabori õppekava vastab neljandale EQF tasemele, samas kui Poolas on välja töötatud ja kohustuslikud ainult
tasemed 6-8 EQF/NQF (kõrghariduses). Poola Haridusministeerium on alustanud EQF süsteemi 3.-5. taseme välja
arendamist, mis on planeeritud aastateks 2014-2020. Seetõttu võimaldavad
käimasolevad muutused nõustamislabori põlvkondadevahelise õppekava
kasutusele võtta. IPED meeskond kutsus kokku töögrupi organisatsioonidest,
mis toetavad uusi meetodeid mahepõllumajanduse alases kutseõppes. Esimene
kohtumine kaubanduskodade, ettevõtete ja organisatsioonide esindajatega
leidis juba aset. Lisaks sellele on IPED tihedas kontaktis kõikide selles
piirkonnas töötavate põllumajandusele spetsialiseerunud kutsekoolidega.
LivOrg nõustamislabori kogemused annavad noortalunikele võimaluse alustada
ettevõtlusega ning arendada oma vanemate traditsioonilist põllumajandust
viljelevatest taludest ja ettevõtetest mahetootmistalud või ettevõtted. See
soodustab lisandväärtuse ja sissetulekute kasvu Poola majanduses, kus
põllumajandusel on oluline roll.

Nõustamislabor Hispaanias
INFODEF (Institute for the Promotion of Development and Training)
korraldas LivOrg projekti raames LivOrg nõustamislabori B tööd Valladolidi
ja Palencia linnades Hispaanias. Nõustamislabor paistis silma selle poolest,
et seal osalesid erinevate rahvuste esindajad. Nõustamislabori eesmärk oli
arendada
välja
uuenduslikke
meetodeid,
mis
toetaksid
vähemusrahvuste esindajaid oma
tavapäraste ettevõtete muutmisel
maheettevõteteks ning aitaksid
täiendada
oma
oskusi
mahepõllumajandusliku
loomakasvatuse
alal.
Hindamismetoodika varieerub vastavalt erinevatele tegevustele. Auditoorse
tegevuse käigus (10 tundi) viisid
osalejad suletud küsimustiku abil
läbi ettevõtlusalaste oskuste enesehindamise. Koolituse lõpul hindasid
osalejad koolitusprotsessi valikvastustega testis. Taludes ja ettevõtetes (20
tundi) toimusid grupiarutelud, mida jälgisid või koordineerisid koolitajad.
Koolitaja juhendamisel täitsid osalejad ka eneseanalüüsi tarvis
kontrollnimekirja, mis oli talu- või ettevõttepraktika lõpphindamise osa. Et
kontrollida äriplaanist arusaamist järgnes ettevõtlus-inkubaatorites (50
tundi) igale selgitavale osale küsimuste ja arutelu voor. Iga osalejate rühm
koostas äriplaani, millele andsid hinnangu nõustajad ja koolitajad.
Järeldused nõustamislabori hindamiselt aitavad kaasa ECVET ainepunktide
süsteemi rakendamisele ning LivOrg õppekava ECVET süsteemi
integreerimisele.
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Euroopa Liidu programm Erasmus Noortele Ettevõtjatele
Erasmus Noortele Ettevõtjatele on piiriülene vahetusprogramm, mis annab uutele või
alustavatele ettevõtjatele võimaluse õppida väikeettevõtetes töötavatelt kogenud
ettevõtjatelt teistes osalevates riikides.
Kogemuste vahetamine toimub külastatavas ettevõttes kogenud ettevõtja käe all, mis
aitab alustajal ettevõtjal omandada väikefirma käivitamiseks vajatavaid oskusi.
Alustajad ettevõtjad annavad värske vaatenurga võõrustaja ettevõtte toimimisele ning võõrustajad saavad võimaluse
teha koostööd välispartneritega ning õppida tundma uusi turge. Programmis saavad osaleda alustavad ettevõtjad, kel
on kindlalt plaanis luua oma ettevõte või need, kes on oma tegevust eelneval kolmel aastal juba alustanud, aga ka
kogenud ettevõtjad, kes on väikse või keskmise suurusega ettevõtte omanikud või juhid ühes Euroopa Liidu riigis.
Rohkem teavet võib leida: http://www.koda.ee/public/HE_brosuur_web_EST.pdf
Lepiti kokku, et iga LivOrgi konsortsiumi liige toetab kuni kolme alustavat või edasipüüdliku ettevõtjat
mahepõllumajanduse valdkonnas Erasmus Noortele Ettevõtjatele programmi kandideerimisel. Iga partner aitab algajaid
ettevõtjaid taotluse dokumentide (CV, äriplaan) täitmisel, võtab kontakti kohaliku kontaktpunktiga oma riigis ning
aitab leida vastuvõtva ettevõtte mahepõllumajanduse valdkonnas (eriti just projekti partnerriikides: Itaalia, Poola,
Hispaania, Eesti, Kreeka ja Saksamaa).

LivOrg projekt lõpuseminar Eestis – 24. november 2015
LivOrg projekt lõpuseminari korraldab Eesti Maaülikool ning see toimub 24. novembril Tartus, Eestis. Lõpuseminaril
antakse ülevaade projekti tulemustest ning tutvustatakse Eesti mahepõllumajanduse ja maheloomakasvatuse olukorda.
Programmi kuuluvad ka pilootkursuste ja nõustamislaborite esitlused. Üks ettekanne käsitleb ülevaadet
kutseharidussüsteemi rollidest ja võimalustest partnerriikide mahepõllumajandushariduses. Rahvusvaheline ekspert
arutab sajaprotsendiliselt mahepõllumajandusliku sööda perspektiive ja väljakutseid loomakasvatuses, samuti toimub
ettekanne teemal „Muutused toidutootmises ja talupidamises: mahepõllumajanduslik nägemus Euroopast aastal 2030“.
Projekti
lõpuseminar
on
suunatud
põllumajandustootjatele,
nõustajatele,
riigiasutuste
töötajatele
mahepõllumajanduse valdkonnas ning kutseharidussüsteemis, aga ka maheloomakasvatuse valdkonnas töötavatele
koolitajatele ja õpetajatele.
Lõpuseminari programmi saab alla laadida LivOrg projekti Facebooki leheküljelt.

Jälgi meie tegevusi ka Facebooki lehel "LivOrg Project"!
.livorg.eu
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