Ενημερωτικό Δελτίο No. 5

LIVORG
Σχεδιασμός και δοκιμή νέων πλαισίων ΕΕΚ για τη μεταφορά και την
αναγνώριση δεξιοτήτων στη Ευρωπαϊκή βιολογική κτηνοτροφία
Περίοδος προγράμματος: 01.12.2013 - 30.01.2016
Αγαπητοί αναγνώστες,
μετά από δύο χρόνια εντατικής εργασίας το έργο LivOrg έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η κοινοπραξία ανέπτυξε και
δοκίμασε επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών ΕΕΚ “τεχνικός διαχείρισης μονάδας βιολογικής κτηνοτροφίας" για τη
βιολογική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου σε όλες τις χώρες εταίρους. Η κοινοπραξία δημιούργησε συμμαχίες σε
τομείς δεξιοτήτων για την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις διάφορες φάσεις του έργου, όπως η ανάπτυξη
προγραμμάτων σπουδών ΕΕΚ, την εφαρμογή πιλοτικών μαθημάτων και των άλλων δραστηριοτήτων αλλά και την
ανάπτυξη πιθανού τρόπου ενσωμάτωσης και τη μεταφορά των μεθόδων που αναπτύχθηκαν και τα προγράμματα
σπουδών στα εθνικά πλαίσια. Διάφορες εκδηλώσεις διάδοσης πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες εταίρους. Στο
τέλος του Νοεμβρίου 2015, η Τελική Συνάντηση για τις προοπτικές της βιολογική κτηνοτροφία στην Ευρώπη με έμφαση
στην ΕΕΚ, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο των Επιστημών της Ζωής στο
Tartu, Εσθονία.

Πέμπτη συνάντηση του έργου και τελικό σεμινάριο στο Tartu, Εσθονία, 23-24 Νοεμβρίου 2015
Η 5η διεθνή συνάτνση και το τελικό σεμινάριο
Livorg έλαβε χώρα στο Tartu, Εσθονία, στις 23
και 24 Νοεμβρίου 2015. Και οι δυο συναντήσεις
διοργανώθηκαν από το Εσθονικό Πανεπιστήμιο
των Επιστημών της Ζωής. Την πρώτη ημέρα, η
σύμπραξη του LivOrg συζήτησε τα επόμενα
βήματα για το επιτυχές κλείσιμο του έργου. Μια
εκδρομή στο κοντινό βιολογικό αγρόκτημα του
Airi Külvet ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για
όλους τους εταίρους του έργου, σχετικά με τη
βιολογική παραγωγή βοείου κρέατος στην
Εσθονία.
Η κοινοπραξία του έργου Livorg και ενδιαφερόμενοι φορείς, εκτός Εσθονίας
Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στο τελικό
σεμινάριο του LivOrg. Σκοπός του σεμιναρίου
ήταν να παρουσιάσει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου LivOrg με έμφαση στην ΕΕΚ και
την επιχειρηματικότητα. Περισσότερα από 80 άτομα από 6 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στη διάσκεψη

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

LivOrg Τελικό. Όλα οι συνεργάτες κάλεσανε τους εθνικούς
ενδιαφερόμενους φορείς στην τελική διάσκεψη. Το πρόγραμμα του
συνεδρίου κάλυψε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Μετά την εισαγωγή
του έργου, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν το
βιολογικό ευρωπαϊκή γεωργία. Η Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη από το
Ελληνικό Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών & Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», για παράδειγμα έκανε μια εισαγωγή για
την υγεία και την καλή διαβίωση στην βιολογική εκτροφή
αιγοπροβάτων. Ο Γερμανός ειδικός Werner Vogt-Kaute από τον
σύνδεσμο Naturland για τη Βιολογική Γεωργία, μίλησε για τις
προοπτικές και τις προκλήσεις για 100% βιολογικές ζωοτροφές στην
εκτροφή των ζώων. Ενδιαφερόμενα μέρη από την Εσθονία έδωσαν
ενδιαφέρουσες ιδέες για τη βιολογική παραγωγή βοείου και
πρόβειου κρέατος.

Ο Stefano Bini (ERIFO) παρουσιάζει το έργο LivOrg

Το αποκορύφωμα του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση του Emanuele Busacca από την ομάδα IFOAM EU. Λόγω της
δύσκολης κατάστασης ασφαλείας στις Βρυξέλλες, ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να έρθει στο συνέδριο προσωπικά, αλλά
ήταν καλά συνδεδεμένος με το κοινό μέσω Skype. Έδωσε μια διάλεξη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά
το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική γεωργία. Το απόγευμα συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν την
αγορά εργασίας και την εκπαίδευση στον τομέα της βιολογικης γεωργίας. Ο Δρ Gonzalo Palomo Guijarro από ΒΒΒ
γεωργία, υγεία των ζώων και βιολογική γεωργία (Ισπανία) μίλησε για το ρόλο της γεωργίας και των ζώων στον τομέα
της βιολογικής καλλιέργειας στην αγορά εργασίας: προκλήσεις και
ευκαιρίες για τους νέους επίδοξους επιχειρηματίες. Ο ρόλος και οι
ευκαιρίες της ΕΕΚ / Εκπαιδευτικό σύστημα στην βιολογική γεωργία
στη Γερμανία παρουσιάστηκε και συζητά με τον Kai Pönitz, ένας
έμπειρος βιοκαλλιεργητής και επαγγελματίας της εκπαίδευσης και
κατάρτισης εκπαιδευτών από τη Γερμανία.
Οι εμπειρία από τα πιλοτικά μαθήματα και Εργαστηρια του LivOrg
παρουσιάστηκαν από τον Stefano Bini, εκπρόσωπο του κύριου
εταίρου LivOrg ERIFO και τον καθ.. Przemysław Kulawczuk από το
Ινστιτούτο για την επιχειρηματικότητα και δημοκρατία (Πολωνία).
Το κοινό κατά την διάρκεια του τελικού σεμιναρίου

Μεταφορά των εμπειριών σε εθνικό επίπεδο
Μια σημαντική πτυχή του έργου Livorg ήταν η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου και των εμπειριών
σε εθνικό επίπεδο. Πώς θα χρησιμοποιήσουν οι εταίροι του έργου τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από το
πρόγραμμα, μετά τη διάρκεια ζωής του έργου; Με ποιο τρόπο μπορεί ο κάθε εταίρος να εγκρίνει και να περιλαμβάνει
τα αποτελέσματά τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ποιοι είναι οι κύριοι φορείς που εμπλέκονται στη
διαδικασία της «μεταφοράς»;
Η ομάδα εστίασης του έργου στην Πολωνία συνιστά την προσθήκη στοιχείων επιχειρηματικότητας στις γεωργικές
σχολές προγράμματα σπουδών. Συνιστά επίσης τη διάδοση των διεργαστηριακών προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο του έργου μεταξύ των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για να επιτευχθεί αυτό, η Πολωνός
συνεργάτης iPed πραγματοποίησησε το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας για τη Βιολογική Γεωργία, διαθέσιμο για
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όλους τους ενδιαφερόμενους δωρεάν. Συμπεράσματα και συστάσεις που προκύπτουν από το έργο συμπεριλήφθηκαν
στη συμφωνία έργου που παρουσιάζονται σε οργανισμούς, ιδρύματα καθώς και οι δημόσιες και ακαδημαϊκές αρχές που
έχουν επιρροή στα προγράμματα σπουδών ΕΕΚ και ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της γεωργίας και της οικολογίας
(μεταξύ άλλων: Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης στη Brwinów,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, επιμελητήρια και Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας, που ασχολούνται με την
επαγγελματική κατάρτιση και τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης). Το Ινστιτούτο διέδωσε επίσης τα αποτελέσματα
του έργου κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ενδιαφερομένων ομάδων στις 19
Νοεμβρίου 2015, Βαρσοβία.
Ο Έλληνας εταίρος ΜΑΙΧ, besides having successfully accomplished the pilot LivOrg courses and the Focus Group
meeting, has realized two promotion workshops and several media releases for the dissemination of the project's
results. In addition the outcome of LivOrg has been delivered to the Greek National Qualification Agency, in order to
make known the output delivered and the potential uptake of the project results at national level.
πέραν του ότι έχει επιτυχώς ολοκληρώσει το πιλοτικά μαθήματα και την ομάδας εστίασης, πραγματοποίησε δύο
εργαστήρια προώθησης και διάφορες ανακοινώσεις στον τύπο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
Επιπλέον, τα αποτελέσματα του Livorg έχουν παραδοθεί στην Ελληνικό οργανισμό Ανγνώρισης, προκειμένου να
καταστεί γνωστό το αποτέλεσμα και οι δυνατότητες αφομοίωσης των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό επίπεδο.
Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του προγράμματος και των
αποτελεσμάτων μετά την εμπειρία που ζουν σε τοπικό
επίπεδο, οι ERIFO και ENFAP Toscana δημιουργήσαν ένα
σταθερό δίκτυο παραγόντων, εμπειρογνωμόνων και των
περιφερειακών αρχών. Το σχέδιο στέφθηκε με επιτυχία για
την έναρξη αυτής της διαδικασίας δικτύωσης μέσω ομάδων
εστίασης και συναντήσεων σε τοπικό επίπεδο. Οι
δραστηριότητες δικτύωσης έχουν αναληφθεί για τη
διάδοση των αποτελεσμάτων σε τοπικό επίπεδο, την
προώθηση της από κοινού λήψης αποφάσεων και άλλες
πρωτοβουλίες
για
το
περιεχόμενο
Βιογραφικό
περιφερειακής εφαρμογής στην Ιταλία. Η ομάδα εστίασης
εκπροσωπούν τους αγρότες, εμπειρογνώμονες στον τομέα
Συμμετέχοντες της Ιταλικής ομάδας εστίασης
της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, γεωπόνους και τους
παρόχους ΕΕΚ και έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσουν
και να συζητήσουν σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών διαβίωσης. Ο κύριος στόχος της κάθε ομάδας εστίασης ήταν να
εκμεταλλευτεί και να αναλύσει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα κύρια και καινοτόμο περιεχόμενο του "επαγγελματία σε
δραστηριότητες διαχείρισης της κτηνοτροφίας" πρόγραμμα σπουδών με τις τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν ρυθμιστική
λειτουργία για την ΕΕΚ (Περιφέρεια του Regione Lazio και της Τοσκάνης). Σύμφωνα με το πλαίσιο LivOrg,οι ERIFO και
ENFAP Toscana έχουν περιγραφεί και να συλλέγονται τα κύρια αποτελέσματα, τις βασικές παρατηρήσεις και συστάσεις
που προέκυψαν από τις ομάδες εστίασης σε δύο τελικές συμφωνίες που θα υποβληθούν και μεταφέρονται στις τοπικές
αρχές. Ο κύριος στόχος είναι η υλοποίηση ή / και τροποποίηση των υφιστάμενων επαγγελματικών προσώπων εντός
της «γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα" με τις νέες και καινοτόμες περιεχόμενο που αναπτύχθηκε μέσα από το έργο
LivOrg. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαρκή βιωσιμότητα της εμπειρίας μας υπέρ της κατάρτισης νέων λύσεων που
θα καλύψουν τις ανάγκες του "επαγγελματία σε βιολογική κτηνοτροφία» προφίλ, δύο συμφωνίες έργων υπογράφηκαν
από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από τις συμφωνίες, θα πρέπει να περιμένουμε για να εξασφαλιστεί νέων και
καινοτόμων εκπαιδευτικών πακέτων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου σε τοπικό
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επίπεδο μέσω άλλων πηγών χρηματοδότησης: Περιφερειακό? Εθνικό ή ευρωπαϊκό, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο την περίοδο 2014-2020.
Η Γερμανός εταίρος EkoConnect είναι σε στενή επαφή και ανταλλαγή με άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τη
βελτίωση της βιολογικής γεωργίας στην γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μαζί με τους
ενδιαφερόμενους φορείς της γερμανικής ομάδας εστίασης EkoConnect συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα
εργαστήριο τον Οκτώβριο του 2015. Η Γερμανία έχει ένα Εθνικό Πλαίσιο για την επαγγελματική εκπαιδευτική κατάρτιση
(ΕΕΚ) για το επάγγελμα του «αγρότη». Σε αυτό το πλαίσιο οι 80 ώρες που προβλέπονται για εναλλακτική γεωργία κατά
το δεύτερο και τρίτο έτος της εκπαίδευσης. Κάθε ομοσπονδιακό κράτος έχει τη δικό του προγράμμα σπουδών με βάση
το εθνικό πλαίσιο, αλλά με ελαφρώς διαφορετικές εστιάσεις. Στη Σαξονία για παράδειγμα, όπου πραγματοποιήθηκε η
γερμανική συνάντηση και η πειραματική σειρά μαθημάτων και εστίασης του Ομίλου, η βιολογική γεωργία έχει
προγραμματιστεί να είναι ένα θέμα κατά το δεύτερο και τρίτο έτος της κατάρτισης, είναι περίπου 40 ώρες για τη
βιολογική ζωική παραγωγή και την εμπορία εντός του δεύτερου και τρίτο έτος της εκπαίδευσης. 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
διπλασιαστεί.

Μελλοντικά βήματα
Όπως περιγράφεται παραπάνω κάθε εταίρος θα βοηθήσει να μεταφέρετε τα αποτελέσματα έργων σε εθνικό επίπεδο
και την παροχή, τη διάδοση και έργα μεταφοράς αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο.
Νέα πρόταση Erasmus+ (2016)
Επιπλέον, η κοινοπραξία εργάζεται σε μια νέα πρόταση έργου Erasmus+. Ξεκινώντας από την εμπειρία του έργου, κατά
τους επόμενους μήνες, οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στη χάραξη μιας νέας πρότασης ERASMUS+ (ΚΑ2Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης) η οποία να εστιάζεται στην τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και
προσόντων που διευκολύνουν τη μάθηση, την απασχολησιμότητα και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην
σύστημα της βιολογικής γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πράγματι, οι εταίροι θα πρέπει να δεσμευτούν για την
ανάπτυξη καινοτόμων και υψηλής ποιότητας οδούς κατάρτισης για εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες για τη στήριξη
των αγροτικών πλαίσια και τα οργανικά γεωργικά συστήματα στην Ευρώπη.
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus για νέους Επιχειρηματίες
Όπως
έχει
ήδη
αναφερθεί
στο
τελευταίο ενημερωτικό
δελτίο, η κοινοπραξία
στηρίζει τους νέους επιχειρηματίες που υποβάλλουν
αίτηση για επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος
«Erasmus για νέους επιχειρηματίες». Μέσα σε αυτό το
πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής νέων ή
επίδοξους επιχειρηματίες είναι να δώσει την ευκαιρία να
μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν
μικρές επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Η
ανταλλαγή εμπειριών λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια
Young Greek entrepreneurs taking part in the “Erasmus for Young
Entrepreneurs” Program at an Italian Farm.

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

της παραμονής με τον έμπειρο επιχειρηματία, η οποία βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις δεξιότητες που
απαιτούνται για να εκτελέσετε μια μικρή επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Όλοι οι εταίροι του έργου LivOrg υποστηρίζουν νέους επιχειρηματίες για το πρόγραμμα «Erasmus για Νέους
Επιχειρηματίες». Εδώ είναι μερικές εμπειρίες από τα Έλληνες, Ιταλούς και Πολωνούς εταίρους.
Ο Έλληνας εταίρος του έργου ΜΑΙΧ ήδη στείλει 2 νέους επιχειρηματίςες στην Ιταλία (βλέπε φωτογραφία). Είχαν την
ευκαιρία να μάθουν από έναν έμπειρο ιταλικό αγρότη και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές τους
ικανότητες. Και οι δύο αυτές φιλοξενήθηκαν σε δύο εκμεταλλεύσεις παραγωγής βοοειδών και γαλακτοκομικών που
βρίσονται στην περιοχή της Φλωρεντίας (Mugello) κατά την οποία έγιναν γνώστες νέων μεθόδων και τεχνικών για την
επεξεργασία και τη διαχείριση μέσα σε ένα σύστημα εκτροφής. Οι δύο ιταλοί επιχειρηματιες που τους φιλοξενησαν
αποτελούν μέρος της Στρατηγικής Ομάδας Δικτύωση μας.
Εν τω μεταξύ, και οι Ιταλοί εταίροι ERIFO και ENFAP Toscana υποστήριξαν τρεις επίδοξους επιχειρηματίες, προκειμένου
να πάρουν μια επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus για Νέους
Επιχειρηματίες. Δύο από αυτούς παρακολούθησαν τα μαθήματα κατάρτισης LivOrg PILOT.
Τρεις αιτήσεις ετοιμάστηκαν και έχουν καταχωρηθεί σχετικά με νέους επιχειρηματίες στην Πολωνία, υποστηριζόμενοι
από την Πολωνικό συνεργάτη iPed. Δεδομένου ότι η γεωργία στην Πολωνία εξακολουθεί συχνά να μην θεωρείται ως
μια πραγματική επιχείρηση, η επιχειρηματική προσέγγιση αυτών των υποψηφίων και η εμπειρία που αποκτήθηκε στο
εξωτερικό, θα είναι μια προστιθέμενη αξία για τους αιτούντες και την πολωνικό, βιολογικό επιχειρηματικό τομέα.

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες του έργου LivOrg:

LivOrg Project

.livorg.eu

Τώρα μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά βλέποντας τα βίντεο μαθήματα από τους εταίρους σχετικά με το
έργο:

LivOrg Project
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