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LIVORG
Uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku koostamine ja
testimine Euroopas
Projekti kestus: 01.12.2013 - 30.11.2015

Motivatsioon ja vajadus


Jätkusuutlik,
sotsiaalne
ja
ökonoomiline
areng
on
Euroopa
mahepõllumajanduse sektoris järjest suureneva tähtsusega ning
(mahe)loomakasvatus on selle arengu strateegiline ja lahutumatu osa.



Maheloomakasvatuse valdkonna jaoks on vajalik luua harmooniline ja ühtne
VET
(kutseharidus
ja
–koolitus)
raamistik,
mis
toetaks
mahepõllumajandusliku tootmise arengut Euroopas.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/pho
tos/index_en.htm

Projekti eesmärgid


Suurendada maheloomakasvatuse alast teadlikkust, mis vastab mahesektori
ja seadusloojate vajadustele EL-is ning parandab selle valdkonna
konkurentsivõimet.



Laiendada mahesektoriga seotud ühenduste tegevust ja tõhustada koostööd
mahetootjate ja teiste huvigruppide vahel.



Koostada
üksikasjalik
õppeprogramm,
mis
sisaldab
rohkem
maheloomakasvatuse praktilise õppega seotud VET mooduleid ja vastaks
EQF ja ECVET süsteemi nõuetele.



Parandada õppemeetodite kvaliteeti kasutades uuenduslikke lahendusi ja
õppematerjale.

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/

Põhitegevused


VET õppeprogrammi koostamine maheloomakasvatuse valdkonnas.
Õppekava koosneb mitmest moodulist moodulitest, mida saab kasutada
erinevate sihtgruppide õpetamisel.



Õppekava testimise eesmärgil koostatakse
partnerriikides 80 tunnine pilootkursus.

ja

viiakse

läbi

kõigis
http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/
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Igas partnerriigis moodustatakse ettevõtjatest ja koolitajatest koosnev
“maheloomakasvatuse fookusgrupp”, kelle ülesandeks on hinnata projekti tegevust
ja tulemusi.



Luuakse nõustamismeetodid, mille toel saaksid maheloomakasvatusega alustada ka
vähemusrahvusesse kuuluvad inimesed.



Koostatakse Euroopa kvaliteedi tagamise võrdlusraamistikule (EQARF) vastav
hindamissüsteem, mille abil saab mõõta koolituse tulemuslikkust ja kvaliteeti.



Koostatakse õppematerjale ja hindamistulemusi sisaldav kogumik.




Kõik 6 partnerriiki korraldavad projekti tulemusi ja õppekava tutvustava seminari.



Maheloomakasvatuse valdkonna propageerimiseks tudengite, õpetajate ja teiste
huviliste hulgas luuakse sotsiaalvõrgustikes “fännilehekülg”.

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/

Õppekava esitlemiseks ja tutvustamiseks koostatakse videod, mille sisu tõlgitakse
eesti, inglise, saksa, poola, hispaania ja kreeka keelde.

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri
alien-und-bilder/bildarchiv/

Põhitulemused:



Üks kutsealane VET õppekava





Hindamise ja tunnustamise portfoolio

Üks pilootkursus, mis viiakse läbi igas partnerriigis ja kaks “nõustamislaborit”, mille loomisel kasutatakse
uuenduslikke õppemeetodeid
LivOrg kogumik
LivOrg videoloengud ja –klipp, milles esitletakse ja tutvustatakse loodud õppeprogrammi
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Projektis osalevad partnerid
Juhtpartner


ERIFO - Entre per la Ricerca e la Fromazione
(Itaalia)

ERIFO on mittetulundusorganisatsioon, mis asutati 2000.
aastal Roomas. ERIFO on kutsehariduse ja –koolitusega
tegelev asutus, millel on hariduse kvaliteeditagamise
alane akrediteering. Nad on akrediteeritud ka
haridusministeeriumi poolt, omavad piirkonnas palju
sidemeid ja koos Lazio piirkonna UNCIga (riiklik
kooperatiivühing) pakuvad nad töölistele jätkuõppe
võimalusi.
www.erifo.it

Partnerid


ENFAP Toscana (Itaalia)

Eesti Maaülikool (Eesti)

Maaülikool teeb rahvusvahelisel tasemel õppe-, teadusja arendustööd kõigis maaelu ja maamajanduse ning

INFODEF - Arengut ja Koolitust Edendav Instituut
(Hispaania)

INFODEF on arengut ja koolitust edendav instituut, mis
pakub projektijuhtimise, nõustamise ja konsultatsiooni
teenuseid
sellistes
valdkondades
nagu
kutsekvalifikatsioon, kohalik areng ja ettevõtluse
edendamine
ning
annab
teavet
Euroopa
ja
rahvusvaheliste
projektidega
seotud
sotsiaalmajandusliku keskkonna ja juhtimise valdkonnas.
www.infodef.es

EkoConnect e.V. (Saksamaa)

ENFAP
Toscana
on
piirkondlik
professionaalne
koolitusagentuur,
mis
kuulub
ka
Riiklikku
Ametiühingusse. ENFAP on mittetulundusorganisatsioon,
mis juba alates 1964. aastast tegutseb kogu Toscana
maakonnas pakkudes seal tööalast koolitust ja
nõustamist.
www.enfap-toscana.org






Keskja
Ida-Euroopa
Mahepõllumajanduse
Rahvusvaheline Keskus (EkoConnect) on heategevuslik
mittetulundusorganisatsioon,
mille
asutasid
mahepõllumajanduse eksperdid 2003. aastal Dresdenis.
EkoConnect
töötab
selle
nimel,
et
tagada
mahepõllumajandussektori jätkusuutlik areng Euroopas,
eelkõige aga Kesk- ja Ida-Euroopas.
www.ekoconnect.org


inimese eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise
ja
elukeskkonna
säilitamisega
seotud
interdistsiplinaarsetes valdkondades.
www.emu.ee

MAICh - Vahemere Agronoomiainstituut Chanias
(Kreeka)

MAICh
instituut
kuulub
Vahemere
Piirkonna
Agronoomiateaduse
Rahvusvahelisse
Keskusesse
(CIHEAM), mis on valitsustevaheline organisatsioon kuhu
kuulub kolmteist Vahemere piirkonna riiki. Nende
eesmärgiks on arendada teaduslikku koostööd läbi
kõrghariduse pakkumise ja teadusuuringute sellistes
maamajanduslikes valdkondades nagu ökonoomika,
rakendusbioloogia
ja
-tehnoloogia
ning
keskkonnateadused.
www.maich.gr


IPED - Poola Kaubanduskoja “Eraettevõtluse ja
Demokraatia Instituut” (Poola)

IPED on üks esimestest Poolas rajatud iseseisvatest
teadusinstituutidest, mis alustas tööd 1993. aasta
alguses.
Instituut
toetab
turundusreforme,
demokraatlike institutsioonide arengut ja sõbraliku
ettevõtluskeskkonna loomist. IPED osaleb mitmetes
projektides, teostab objektiivseid uuringuid ja analüüse
ning annab soovitusi majandusseadustiku koostamisel.
www.iped.pl
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Esimene projekti koosolek Roomas 23.–24. jaanuar 2014
Esimene LivOrg projekti koosolek, kust võtsid osa Hispaania, Kreeka, Poola, Saksamaa ja Eesti partnerid, toimus
Roomas projekti koordinaatori (ERIFO) ruumides.

ERIFO koordineerimisel arutasid partnerid kahe päeva jooksul projekti peamisi
eesmärke, tegevuskava ja rääkisid olulistest tähtaegadest. Erilise tähelepanu
keskmes olid teemad, mis puudutasid maheloomakasvatuse rolli Euroopa
tööturul ja kuidas projekti tegevustega saaks kaasa aidata maheloomakasvatuse
sektoris töötavate inimeste tunnustamisele.
Konsortsium analüüsis kõiki projektiga seotud tööpakette ja väljundeid ning
koostas kaheks aastaks tegevuste ja tähtaegade üksikasjaliku tegevusplaani.
Tööülesandeid analüüsides arutleti ka seda, milline võiks olla projekti panus
erinevatele huvigruppidele nii partnerriikide kui ka Euroopa tasemel. Partnerid
töötasid intensiivselt ka pilootkursuste ja laborite struktuuri, strateegiat ja
organiseerimist puudutavate küsimustega.

Tutvustati ka mõnda projekti logoga seotud ideed, samuti strateegiat,
mida rakendatakse kahe aasta jooksul projekti tulemuste
tutvustamiseks ja levitamiseks.
Erifo tutvustas ja jagas partneritele mitmeid projekti juhtimise,
teabevahetuse, kvaliteedi tagamise ja tulemuste levitamise
tööpakettidega seonduvad dokumente.
Lõpuks arutati finantseerimise, administreerimise ja vahearuande
koostamisega seotud aspekte ning otsustati et teine projekti koosolek
toimub Hispaanias 14.-15. juulil Valladolidis.
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LivOrg Varssavis 9ndal mahemessil Organic Marketing Forum (1.-2. juuni 2014)

Organic Marketing Forum on rahvusvaheline ärimess, kus saavad
kokku Ida- ja Lääne-Euroopas tegutsevad ettevõtted ja
organisatsioonid. Messil toimub ka mitmeid võrgustike ja
koolitustega seotud üritusi. Sel aastal osales messil umbes 250
inimest 20st erinevast riigist.
Rahvusvahelisele auditooriumile tutvustas LivOrg projekti tegevusi
EkoConnecti esindaja Bernhard Jansen (fotol). Näituste halli
infolauast oli huvilistel võimalik projekti kohta ka rohkem teavet
saada.

Projekti tutvustamise
tähtsusega sündmus!

seisukohalt

oli

see

väga

olulise

Järgmised sammud
Partnerid leppisid kokku ka erinevate tegevustega seotud tähtajad:






Aprill 2014 valmib “Tootmise, töötlemise, tunnustamise ja tööohutuse
teemasid käsitleva õppemooduli üldine raamistik”.
Enne teist projektikoosolekut Hispaanias peab olema esitatud ja
analüüsitud “õppemoodul ja õppeplaan” kavand.
Peale teist koosolekut peab valmis olema kavand “Koolitusprogrammi
infopakett”.
2014. aasta sügisel viivad partnerid läbi pilootkursused ja laborid
Teine projekti koosolek toimub 14.-15. juulil Valladolidis (Hispaania) ja
seda organiseerib INFODEF.

Jälgi meie tegevusi Facebooki lehel "LivOrg Project"!
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