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Uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku koostamine ja
testimine Euroopas

Projekti kestus: 1.12.2013 - 31.01.2016
Head lugejad,

Pärast kaht intensiivset tööaastat hakkab LivOrgi projekt lõpule jõudma. Selle aja jooksul on konsortsiumi liikmed
edukalt välja töötanud ja testinud VET raamistikku kuuluvat õppekava «Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse
praktiline korraldamine» kõikides partnerriikides. Sidusrühmade aktiivseks kaasamiseks erinevates projekti etappides,
näiteks VET raamistikku kuuluva õppekava välja töötamiseks, pilootkursuste korraldamiseks ning nõustamislaborite
läbi viimiseks, aga ka leidmaks sobivaid mooduseid väljatöötatud metodoloogia ja õppekava integreerimiseks riiklikesse
raamistikesse lõi konsortsium valdkondlike oskuste ühendusi. Teavitustegevused toimusid kõikides riikides. 2015. aasta
novembri lõpus toimus projekti lõppkoosolek ning LivOrg projekti konverents „Maheloomakasvatuse võimalused ja
hariduse ning ettevõtluse roll valdkonna arendamises“ Eesti Maaülikoolis Tartus. Käesolev uudiskiri annabki ülevaate
projekti lõppkoosolekust ning viimasest konverentsist, mis keskendus kutseharidusele, tööturule ja ettevõtlusele.
Samuti leiab siit teavet selle kohta, kuidas projektikogemust riiklikul tasandil rakendada ning informatsiooni
kavandatavatest järeltegevustest.

Projekti 5. koosolek ja lõppseminar Tartus 23. ja 24. novembril 2015
Konsortsiumi partnerite viies kohtumine ning
LivOrg projekti lõppseminar toimus Tartus 23.24. novembril. Mõlemad üritused korraldas
Eesti Maaülikool. Esimesel päeval arutasid
LivOrg projektipartnerid oma järgmisi samme
projekti edukaks lõpetamiseks. Ekskursioon Airi
Külveti maheveisekasvatusse oli koosolekul
osalejatele meeldivaks vahepalaks.

LivOrg konsortsium ja partnerriikide kutsutud sidusrühmade esindajad Eestis
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Teine päev oli pühendatud projekti lõppkonverentsile, millest
võttis osa enam kui 80 inimest kuuest erinevast Euroopa riigist.
LivOrg projekti lõppkonverentsil tutvustati projekti eesmärke,
tegevusi
ja
tulemusi
keskendudes
kutseharidusele
ning
ettevõtlusele. Kõik projekti partnerid olid kutsunud oma riiklike
sidusrühmade esindajaid lõppkonverentsile. Konverentsi programm
hõlmas suur hulka teemasid. Pärast projekti tutvustamist arutati
olulisemaid teemasid Euroopa mahepõllumajanduses. Dr Smaragda
Sotiraki
Kreeka
Veterinaaria
Uurimisinstituudist
&
Põllumajandusorganisatsioonist «Demeter» võrdles loomatervist ja
heaolu mahe- ja tavatootmisega lamba- ja kitsekasvatuses. Ekspert
Werner Vogt-Kaute Mahepõllumajanduse Liidust Naturland
Stefano Bini (ERIFO) tutustab projekti LivOrg tegevusi
Saksamaalt rääkis 100% mahesööda võimalustest ja väljakutsetest
loomakasvatuses. Eestist pärit sidusrühmade esindajad andsid huvitavaid teadmisi mahepõllumajandusliku veise- ja
lambakasvatusest.
Konverentsi oodatuimaks sündmuseks oli IFOAM EL Gruppi esindava Emanuele Busacca ettekanne. Keerulise
julgeolekuolukorra tõttu Brüsselis ei saanud Emanuele Busacca konverentsile tulla, vaid tegi oma ettekande Skype’i
vahendusel andes ülevaate mahepõllumajandusliku loomakasvatuse hetkeolukorrast uues Euroopa Liidu mahemääruse
valguses. Pärastlõunane sessioon keskendus tööturu ja hariduse teemadele mahepõllumajandussektoris. Dr Gonzalo
Palomo Guijarro Hispaaniast, firmast BBB põllumajandus,
Loomatervis & Mahepõllumajandus rääkis mahepõllumajanduse ja
maheloomakasvatuse osast tööjõuturul, keskendudes alustavate
ettevõtjate väljakutsetele ja võimalustele. Kogenud mahetootja,
koolitaja ja kutseõpetaja Kai Pönitz Saksamaalt arutles
kutsehariduse
rolli
ja
selle
võimaluste
üle
Saksamaa
mahepõllumajandussektoris.
Oma
kogemustest
LivOrg
projekti
pilootkursuste
ja
nõustamislaborite korraldamisel rääkisid meie põhipartner Stefano
Bini ERIFO-st Itaalias ning Prof. Przemysław Kulawczuk Poola
Eraettevõtluse ja Demokraatia Instituudist.
LivOrg konverentsi osalejad kuulavad ettekandeid.

Projektikogemuste rakendamine riiklikul tasandil
LivOrg
projekti
üheks
olulisemaks
aspektiks
on
projektitulemuste
ja
kogemuste
ülekantavus
ja
rakendatavus
riiklikul
tasandil.
Kuidas
saavad
projektipartnerid kasutada saavutatud tulemusi pärast
projekti lõppemist? Millisel viisil saab iga partner kasutada
neid tulemusi riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning kes on
peamised sidusrühmad selles "ülekandmise" protsessis?

Poola tulemusi tutvustav seminar Varssavis, 19.11.15
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Poola fookusgrupi esindajad soovitavad lisada ettevõtlust puudutavaid teemasid põllumajanduskoolide õppekavadesse.
Samuti soovitavad nad levitada LivOrg projekti käigus välja töötatud nõustamislabori programme kõrgkoolide ning
kutseõppeasutuste seas. Selleks avab meie Poola partner – Eraettevõtluse ja Demokraatia Instituut – projekti käigus
välja töötatud mahe põllumajandusettevõtlusealase nõustamislabori programmi iseseisvaks kasutamiseks
sidusrühmadele tasuta. Projektist tulenevad järeldused ja soovitused kanti lepingusse, mis esitati põllumajanduse
arengust ja ökoloogiast huvitatud ning kutsehariduse õppekavade arendamisel mõju omavatele organisatsioonidele,
asutustele ning avalikele ja akadeemilistele asutustele, näiteks Põllumajanduse ja Maaeluarenguministeeriumile,
Riiklikule Brwinów Põllumajandushariduse Keskusele, Riiklikule haridusministeeriumile, kutseõppega tegelevatele
käsitöö-, kaubandus- ja tööstuskodadele ning Kutsehariduskeskustele. Poola Eraettevõtluse ja Demokraatia Instituut
levitas projekti tulemusi ka huvigruppide esindajatega kohtumisel 19. novembril 2015 Varssavis.
Kreeka partnerid Vahemere Agronoomiainstituudist Chaniás (MAICh — Mediterranean Agronomic Institute of Chaniá)
korraldasid lisaks edukale LivOrgi pilootkursusele ning fookusgrupi koosoleku korraldamisele ka kaks infoseminari
projekti tulemuste levitamiseks ning saatsid välja mitmed pressiteated. Võimaldamaks projekt tulemuste
kasutuselevõtu üleriiklikul tasandil teavitas MAICh LivOrg projekti tulemustest ka Kreeka Riiklikku
Kvalifikatsioonikeskust.
Selleks, et kindlustada LivOrg projekti tegevuste ja tulemuste rakendamine kohalikul tasandil, panid meie Itaalia
partnerid ERIFO ja ENFAP Toscana aluse stabiilsele
võrgustikule, kuhu kuuluvad sidusrühmade, ekspertide ja
piirkondlikud omavalitsuste esindajad. Võrgustiku edukaks
toimimiseks
alustasid
partnerid
piirkondlike
fookusgruppide ja kohtumiste korraldamisega, mille
eesmärgiks oli projektitulemuste levitamine kohalikul
tasandil jagamaks vastutust otsustusprotsessis ja muude
algatuste
integreerimisel
õppekavasse
piirkondlikul
tasemel. Fookusgruppi kuuluvad põllumajandustootjaid,
eksperdid põllumajanduse, loomakasvatuse ja agronoomia
ning kutsehariduse ja –koolituse (VET) alal ning see andis
võimaluse esitleda ja arutleda LivOrgi raames välja
Osalejad Itaalias toimunud fookusgrupi seminaril
töötatud õppekava üle. Iga fookusgrupi kohtumise peamine
eesmärk
oli
tutvustada
mahepõllumajandusliku
loomakasvatuse praktilise korraldamise õppekava uuenduslikku sisu kohalikele omavalitsustele (Regione Lazio ja
Regione Toscana), kes vastutavad kutsehariduse eest ja analüüsida võimalusi selle integreerimiseks kehtivatesse
õppekavadesse. Lepingute peamine sisu on integreerida LivOrg projekti raames välja töötatud uuenduslik sisu
olemasolevasse kutseharidusse põllumajanduse ja loomakasvatussektoris. Tagamaks mahepõllumajandusliku
loomakasvatuse praktilise korraldamise õppekava jätkusuutlikkust sõlmiti fookusgrupiga kaks lepingut, mille
eesmärgiks on kindlustada uuenduslikele koolituspakettidele maheloomakasvatuse valdkonnas rahastus teistest, kas siis
piirkondlikest, riiklikest või Euroopa Liidu vahenditest, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfondist aastateks 2014-2020.

Saksa partner EkoConnect teeb tihedat koostööd teiste organisatsioonidega, mis tegelevad mahepõllumajandusalase
hariduse edendamisega saksa kutseharidussüsteemis. Oktoobris 2015 toimunud seminaril arutas EkoConnect koostöös
Saksamaa sidusrühmadega mahepõllumajandusalase hariduse edasisi arenguvõimalusi Saksa kutseharidussüsteemis.
Saksamaal on kehtestatud riiklik põllumajandustootja kutsetase, kus teisel ja kolmandal õppeaastal on alternatiivsele
põllumajandusele planeeritud 80 tundi. Lisaks on igal liidumaal riiklikul kvalifikatsiooni-raamistikul põhinev oma
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õppekava, mille fookus võib teiste liidumaade raamistikest erineda. Näiteks Saksimaal, kus viidi läbi LivOrgi
pilootkursus ning toimus ka fookusgruppide seminar, on mahepõllumajanduse alane õpe planeeritud teisele ja
kolmandale kursusele, kusjuures maheloomakasvatusele ja maheloomakasvatustoodete turustamisele on eraldatud
umbes 40 tundi. Juhul kui selle projekti raames loodud õppekava hakatakse kasutama põllumeeste regulaarse
kutsekoolituse osana, tuleks mahepõllumajandusele suunatud ainemahtu suurendada, või isegi kahekordistada.

Edasised sammud
Nagu eespool kirjeldatud, iga partner levitab ja aitab kaasa projekti tulemuste rakendamisele riiklikul tasandil.

Uus taotlus Erasmus+ raames (2016)
Hetkel töötab konsortsium uue Erasmus+ projektitaotluse kallal pannes LivOrg projekti kogemuste põhjal järgnevate
kuude jooksul kokku uue ERASMUS+ taotluse (Strateegilise koostöö projektid hariduse valdkonnas (KA2), mille
eesmärgiks on oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine ja läbipaistvus, mis omakorda hõlbustaks Euroopas
õppimist, tööhõivet ja tööjõu liikumist mahepõllumajandussüsteemides Euroopas. Toetamaks maaeluga seonduvat ning
mahepõllumajandussüsteeme Euroopas pühendavad partnerid ennast uuenduslike kõrgetasemeliste koolituskavade
välja töötamisele nii ekspertidele kui õppuritele.

Erasmus Noortele Ettevõtjatele
Nagu eelmises uudiskirjas mainitud, toetab LivOrg konsortsium noori ettevõtjaid
Erasmus Noortele Ettevõtjatele programmist stipendiumi taotlemisel. See piiriülene
vahetusprogramm annab uutele või algajatele ettevõtjatele võimaluse õppida
väikeettevõtetes töötavatelt kogenud ettevõtjatelt
teistes osalevates riikides. Kogemuste vahetamine
toimub külastatavas ettevõttes kogenud ettevõtja käe
all, mis aitab algajal ettevõtjal omandada väikefirma
käivitamiseks vajatavaid oskusi. Täpsemat teavet võib
leida:
http://www.koda.ee/public/HE_brosuur_web_EST.pdf.
Kõik LivOrg projekti partnerid toetasid noori ettevõtjad
osalemisel
programmis
Erasmus
Noortele
Ettevõtjatele. Järgnevalt mõned kogemused Kreeka,
Itaalia ja Poola partneritelt.
MAICh, projekti partner Kreekast, saatis kaks noort
Noored Kreeka ettevõtjad õpivad Itaalia farmis programmi “Erasmus
ettevõtjat Itaaliasse (vt fotot), kellel oli võimalus
Noortele Ettevõtjatele” toel.
õppida kogenud Itaalia põllumajandustootjalt ning oma
ettevõtlusalaseid oskusi edasi arendada. Mõlemat noort
võõrustas kaks piimafarmi Firenze piirkonnas (Mugello’s), kus noored said kogemusi uute meetodite ja tehnikate
rakendamisel ning põllumajandustootmissüsteemi juhtimisel. Mõlemad võõrustavad ettevõtjad Itaaliast kuuluvad meie
strateegilisse võrgustikku.
Ka meie partnerid Itaaliast ERIFO ja ENFAP Toscana toetasid kolme algajat ettevõtjat Euroopa Komisjoni projektist
Erasmus Noortele Ettevõtjatele toetuse saamisel. Kaks nendest noortest osales ka LivOrg projekti
pilootkoolituskursusel.

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

IPED aitas koostada ja registreerida kolme noore ettevõtja taotlust Poolas. Kuna Poolas ei peeta põllumajandust sageli
tõeliseks äriettevõtteks, osutuvad ettevõtlusalane lähenemine ja välismaal saadud kogemused neile noortele
ettevõtjatele ning Poola mahepõllumajandussektorile tõeliseks lisaväärtuseks.

Jälgi LivOrg projekti tegemisi:

LivOrg Project

Kõikide riikide poolt
videoülevaadetes:

läbiviidud

.livorg.eu

pilootkursuste

ja

nõustamislaborite

kogemustega

saab

tutvuda

LivOrg Project
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