Ενημερωτικό Δελτίο No. 1

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

Κίνητρα, ανάγκες και προκλήσεις
•

Η αυξανόμενη σημασία των στυστημάτων βιολογικής γεωργίας στην
Ευρώπη για μια βιώσιμη, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τον
στρατηγικό ρόλο του τομέα της βιολογικής εκτροφής στο σύστημα
βιολογικής κτηνοτροφίας.

•

Η οργάνωση ενός αρμονικού και κοινού πλαισίου ΕΕΚ (Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) στο χώρο της βιολογικής διαχείρισης ζωικού
κεφαλαίου και την ενθάρρυνση της μετατροπής από μια εντατική γεωργία
υψηλών εισροών στο σύστημα της Βιολογικής Γεωργίας στην Ευρώπη.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/pho
tos/index_en.htm

Στόχοι του έργου
•

Αύξηση της ευαισθητοποίησης της βιολογικής διαχείρισης ζωικού
κεφαλαίου για την κάλυψη των αναγκών του τομέα και των υπεύθυνων
χάραξης πολιτικης στην ΕΕ, με σκοπό τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του συστήματος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους
διαχείρισης.

•

Επέκταση των δραστηριοτήτων στον τομέα της συνεργασίας των
δεξιοτήτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ
βιο-κτηνοτρόφων και των ενδιαφερομένων μερών.

•

Ανάπτυξη και παράδοσης ενός εξειδικευμένου πρόγραμματος σπουδών, με
ένα ισχυρότερο πακέτο μονάδων "ΕΕΚ" στη βιολογική κτηνοτροφία,
άρρηκτα συνδεδεμένη με τα σύστηματα EQF και ECVET

•

Βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων κατάρτισης μέσω της ανάπτυξης
καινοτόμων περιεχομένων, μεθόδων και διαδικασιών στο πλαίσιο του
συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

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

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

Δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος σπουδών ΕΕΚ σχετικά με τη
βιολογική κτηνοτροφία με τη μορφή ενός σπονδυλωτού πρόγραμματος
σπουδών που θα διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις για διαφορετικές
ομάδες-στόχους

•

Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος 80
ωρών σε όλες τις χώρες εταίρους, με στόχο τον έλεγχο των
διαμορφωμένων προγράμματα σπουδών.

•

Δημιουργία μιας «ομάδας εστίασης βιολογικής κτηνοτροφίας" σε κάθε alien-und-bilder/bildarchiv/
χώρα εταίρο με τα ενδιαφερόμενα μέρη από επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα συζητήσουν τις
δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.

•

Ανάπτυξη μεθόδων συμβουλευτικής για την υποστήριξη της εισόδου μελών των εθνικών μειονοτήτων στην
παραγωγή βιολογικών ζωικών προϊόντων.

•

Ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης για τη μέτρηση των
αποτελεσμάτων της κατάρτισης και της εκπαίδευσης, βασιζόμενο στα
Ευρωπαϊκά πρότυπα αξιολόγησης στην εκπαίδευση (EQARF).

•

Δημιουργία μιας περίληψης για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.

•

Υλοποίηση ένος εργαστήριου σε κάθε μία από τις 6 χώρες εταίρους του
έργου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την
επεξήγηση των προγράμματων σπουδών.

•

Δημιουργία βίντεο για την παρουσίαση και τη διάδοση των αναπτυγμένων
προγραμμάτων κατάρτισης στις γλώσσες των εταίρων του έργου.

•

Δημιουργία «μια ιστοσελίδας ενημέρωσης» στα κοινωνικά δίκτυα η οποία θα ενημερώσει νέους, φοιτητές,
εκπαιδευτικούς και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τη βιολογική κτηνοτροφία.

http://www.oekolandbau.de/service/informationsmateri

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

Κύρια αποτελέσματα:
•
•

Ένα εκπαιδευτικό & επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών ΕΕΚ

•
•
•

Ένα χαρτοφυλάκιο αξιολόγησης και επικύρωσης

Μια σειρά πιλοτικών μαθημάτων σε κάθε χώρα και δύο εργαστήρια πιλοτικής παροχή συμβουλών μέσω
καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης
Μια περίληψη του LivOrg
Βίντεο-Μαθήματα και Trailer του LivOrg για την παρουσίαση του οφέλους των προγραμμάτων κατάρτισης
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Εταίροι του προγράμματος

ανθρώπου, καθώς και τη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και των βιοτόπων. www.emu.ee

Συντονιστής:
•

ERIFO – Μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης (Ιταλία):

•

INFODEF - Ινστιτούτο για την Προώθηση της
Ανάπτυξης και Κατάρτισης (Ισπανία)

Ο ERIFO είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που
ιδρύθηκε το 2000 στη Ρώμη. Είναι ένας πάροχος ΕΕΚ,
διαπιστευμένος από την περιφέρεια Λάτσιο στην
ποιότητα του των θεμάτων εκπαίδευσης. Αναγνωρισμένη
από την Υπουργό για τη Δημόσια Εκπαίδευση σχολικού
προσωπικού ως φορέα παροχής ΕΕΚ, διατηρεί πολλές
σχέσεις στο τομέα και λειτουργεί από κοινού με την
UNCI (Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών) Λάτσιο στην δια
βίου εκπαίδευση των εργαζομένων.www.erifo.it

Το INFODEF είναι ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε με σκοπό την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, παροχής συμβουλών για
τα σχέδια ανάπτυξης στον τομέα των επαγγελματικών
προσόντων, την τοπική ανάπτυξη και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας, τη γνώση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και τη διαχείριση των
Ευρωπαϊκών
και
διεθνών
προγραμμάτων.
www.infodef.es

Εταίροι

•

•

EkoConnect e.V. (Γερμανία)

Το EkoConnect - Διεθνές Κέντρο για τη Βιολογική
Γεωργία της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης, είναι μια
φιλανθρωπική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που
ιδρύθηκε από εμπειρογνώμονες στη βιολογική γεωργία
του 2003 στη Δρέσδη. Το EkoConnect εργάζεται για μια
βιώσιμη
ανάπτυξη
της
βιολογικής
γεωργίας
σε ολόκληρη την Ευρώπη, με επίκεντρο την Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ). www.ekoconnect.org
•

ENFAP Toscana (Ιταλία)

ENFAP Toscana είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία
Επαγγελματικής Κατάρτισης που ανήκει στην Εθνική
Συνδικαλιστική Ένωση UIL ENFAP και είναι ένας μηκερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί από το 1964
σε όλη την Τοσκάνη με μεγάλης κλίμακας
δραστηριότητες που στοχεύουν στην επαγγελματική
κατάρτιση, την παροχή συμβουλών και υποστήριξης.
www.enfap-toscana.org
•

Εσθονικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (Εσθονία)

Το Εσθονικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής (ΟΝΕ) είναι
το μόνο πανεπιστήμιο στην Εσθονία του οποίου οι
προτεραιότητες σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς
δραστηριότητες παρέχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των
φυσικών πόρων, αναγκαίοι για την ύπαρξη του

MAICh – Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούύτο
Χανίων (Ελλάδα)

Το ΜΑΙΧ είναι ένα συστατικό ινστιτούτο του Διεθνούς
Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών
(CIHEAM), ένας διακυβερνητικός οργανισμός που
περιλαμβάνει δεκατρείς χώρες από τη λεκάνη της
Μεσογείου, σκοπός των οποίων είναι η ανάπτυξη της
επιστημονικής
συνεργασίας
με
την
παροχή
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας και εκπαίδευσης
στα οικονομικά, τη διαχείριση, και τις εφαρμογές στις
βιολογικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές επιστήμες
που
σχετίζονται
με
τις
αγροτικές
περιοχές.
www.maich.gr
•

IPED - Ινστιτούτο για ιδιωτικές επιχειρήσεις και τη
Δημοκρατία (Πολωνία)

Το ίδρυμα «Ινστιτούτο για ιδιωτικές επιχειρήσεις και τη
Δημοκρατία" ιδρύθηκε στις αρχές του 1993. Είναι ένα
από τα πρώτα ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα της
Πολωνίας και μια κορυφαία δεξαμενή σκέψης της
Πολωνίας. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις
της αγοράς, την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών
και τη δημιουργία φιλικού κλίματος για την οικονομική
δραστηριότητα με την υλοποίηση έργων, τη διενέργεια
αντικειμενικών ερευνών και αναλύσεων, την εκπαίδευση
και την προετοιμασία των συστάσεων για την οικονομική
πολιτική. www.iped.pl

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

1η συνάντηση του προγράμματος στην Ρώμη – 23 & 24 ιανουαρίου 2014
Ο ERIFO - ως συντονιστής που εδρεύει στη Ρώμη - φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση του προγράμματος στις
εγκαταστάσεις του και καλωσόρισε τους εταίρους του LivOrg από την Ισπανία,
την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Γερμανία και την Εσθονία.
Η συνάντηση περιελάμβανε δύο εντατικές εργάσιμες ημέρες όπου οι εταίροι,
συντονιζόμενοι από τον ERIFO, συζήτησαν για τους βασικούς στόχους του
προγράμματος, τις δραστηριότητες που ασκούν και τις σχετικές προθεσμίες.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο των δραστηριοτήτων
βιολογικής
διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τις
πιθανότητες για το έργο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία
αναγνώρισης των επαγγελματιών που εργάζονται στη βιολογική κτηνοτροφία.
Η κοινοπραξία ανέλυσε όλα τα πακέτα εργασίας (WP) και τα παραδοτέα που
συνθέτουν το σύνολο του έργου και καθώς και το πώς πρέπει να επιτευχθεί
μέχρι το τέλος της διετίας, ο προγραμματισμός των ορόσημων και προθεσμιών.
Κατά την ανάλυση του έργου, οι εταίροι έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στο μήνυμα το
οποίο το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους τελικούς δικαιούχους και τους
ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη
συνέχεια, οι εταίροι εντατικά εργάστηκαν για τη δομή και τη στρατηγική να
οργανωθούν και να υλοποιήσουν τα πιλοτικά μαθήματα και εργαστήρια σε κάθε
εθνικό πλαίσιο.

Επίσης, παρουσιάστηκαν μερικές ιδέες για το λογότυπο του έργου και
τη στρατηγική για μια αποτελεσματική και μαζική διαδικασία διάδοσης
κατά τη διάρκεια των δύο ετών του έργου. Ο Erifo παρουσίασε και
μοιράστηκε με τους εταίρους έγγραφα τα οποία θα συμπληρωθούν
κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών σχετικά με τη διαχείριση, την
επικοινωνία, την ποιότητα και το WP διάδοσης.
Στη συνέχεια όλες συζητήθηκαν από κοινού οι
διοικητικές πτυχές που πρέπει να οργανώθούν κατά
δραστηριοτήτων και για την ενδιάμεση αναφορά
πρόγραμμα. Στο τέλος, οι εταίροι συμφώνησαν
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Valladolid στις 14 και 15 Ιουλίου..

οικονομικές και
τη διάρκεια των
σχετικά με το
ότι η δεύτερη
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Το LivOrg στο 9ο Φόρουμ εμπορίας βιολογικών προϊόντων στην Βαρσοβία(1 & 2 Ιουνίου 2014)
Το 9ο Φόρουμ εμπορίας βιολογικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε
στη Βαρσοβία, την 1η και 2η Ιουνίου του 2014. Το Φόρουμ αυτό
(OMF) είναι μια διεθνής έκθεση επιχείρηση-προς-επιχείρηση καθώς
και μια συνάντηση δικτύωσης και κατάρτισης για επιχειρήσεις και
οργανισμούς από την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Περίπου
250 επισκέπτες από 20 χώρες συμμετείχαν στην φετινή
διοργάνωση.
Κατά τη διάρκεια του φόρουμ πραγματοποιήθηκε μια σύντομη
παρουσίαση των δραστηριοτήτων το έργου LivOrg στο διεθνές
κοινό, από τον κ. Bernhard Jansen του EkoConnect (εικόνα).
Επιπλέον, υπήρχε η ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες
να
γνωρίσουν
περισσότερες
λεπτομέρειες
στο
τραπέζι
πληροφοριών στον εκθεσιακό χώρο.
Μια πολύ σημαντική εμπειρία για την προώθηση του έργου μας
σε όλη την Ευρώπη!

Επόμενα βήματα
Οι εταίροι αποφάσισαν σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τα
επόμενα παραδοτέα, τις εφρμογές των WP, καταλήγωντας στις ακόλουθες
ημερομηνίες:
• Απρίλιος 2014: Ένα γενικό πλαίσιο για τις κύριες θεματικές περιοχές των
μονάδων κατάρτισης, που καλύπτουν την παραγωγή, τη μεταποίηση, την
πιστοποίηση και την ασφάλεια.
• Για τη 2η συνάντηση στην Ισπανία, θα πρέπει να κατατεθεί ένα προσχέδιο
σχετικα με την "εκπαιδευτική μονάδα και το σχέδιο κατάρτισης».
• Μετά τη 2η συνάντηση το " θα συνταχθεί Toolkit Κατάρτιση
Προγράμματος
• Οι εταίροι θα εργάζονται για να παρέχουν τις σχέδιο του Εθνικού
Πρότυπου και των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του
2014.
• Η δεύτερη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί ατο Βαγιαδολίδ,
Ισπανία, στις 14-15 Ιουλίου 2014 και θα διοργανωθεί από τον INFODEF.

Ακολουθείστε μας στην σελίδα μας στο Facebook: LivOrg Project
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