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LIVORG
Projektowanie i testowanie nowych ram kształcenia i szkolenia
zawodowego w celu transferu i uznania umiejętności ekologicznego
zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie
Okres realizacji projektu: 01.12.2013 - 30.11.2015

Motywy, potrzeby i wyzwania
•

Wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego w Europie dla zrównoważonego
rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz kluczowa rola ekologicznej
hodowli zwierząt w ramach systemu rolnictwa ekologicznego.

•

Organizacja harmonijnych i spójnych ram kształcenia i szkolenia
zawodowego (VET) w obszarze ekologicznego zarządzania zwierzętami
hodowlanymi oraz zachęcanie do przejścia od rolnictwa intensywnego do
rolnictwa ekologicznego w Europie.

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

Cele projektu
•

Podnoszenie świadomości ekologicznego zarządzania zwierzętami
hodowlanymi, aby wyjść naprzeciw potrzebom sektora rolniczego i
decydentów w Unii Europejskiej, ulepszając system tak, aby był
konkurencyjny w stosunku do konwencjonalnych metod.

•

Rozszerzenie działania sektorowego sojuszu na rzecz umiejętności
poprzez wzmocnienie skutecznej współpracy pomiędzy rolnikami
ekologicznymi a partnerami.

•

Rozwój i zapewnienie programu nauczania ukierunkowanego na sektor alien-und-bilder/bildarchiv/
rolniczy z silniejszym pakietem VET w zakresie ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi, mocno
powiązanego z systemami EQF i ECVET.

•

Podnoszenie
jakości
systemów
szkoleniowych
poprzez
innowacyjnych treści, metod i procedur w ramach VET.

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

rozwój

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

Stworzenie pilotażowego programu nauczania dla kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie ekologicznej
produkcji zwierzęcej. Będzie to modułowy program nauczania dostępny w różnych wersjach dla różnych grup
docelowych.

•

Zaprojektowanie i wdrożenie pilotażowego kursu szkoleniowego trwającego 80 godzin we wszystkich krajach
partnerskich w celu przetestowania wypracowanego programu nauczania.

•

Stworzenie grupy fokusowej nt. ekologicznej hodowli zwierząt w każdym z
krajów partnerskich wraz z przedstawicielami biznesu i instytucji
oświatowych, aby przedstawić działania i rezultaty projektu.

•

Rozwój metod doradczych, aby wspomagać włączenie się przedstawicieli
mniejszości etnicznych do ekologicznej produkcji zwierzęcej.

•

Rozwój systemu ewaluacji umożliwiającego pomiar rezultatów szkolenia i
kształcenia, opartego na europejskich standardach ewaluacji oświaty
(EQARF).

•

Opracowanie kompendium zawierającego część edukacyjną i wyniki
ewaluacji.

•

Przeprowadzenie warsztatów w każdym z sześciu krajów partnerskich, aby
przedstawić rezultaty projektu i program nauczania.

•

Stworzenie nagrań video w celu prezentacji i upowszechnienia
opracowanych programów szkoleniowych w językach partnerów projektu.

•

Stworzenie profilu (fanpage) w sieciach społecznościowych, aby
informować młodych ludzi, studentów, nauczycieli i inne zainteresowane
osoby o ekologicznej produkcji zwierzęcej.

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

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

Główne rezultaty:
•
•

Szkolenie i profesjonalny program nauczania dla kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

•
•
•

Portfolio dot. ewaluacji i walidacji

Jeden pilotażowy kurs szkoleniowy i dwa laboratoria doradcze nt. metod szkoleniowych w każdym kraju
partnerskim
Kompendium LivOrg
Lekcje video i trailer LivOrg prezentujące i promujące zalety programów szkoleniowych.
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Partnerzy współpracujący w projekcie
•

Lider:
•

ERIFO - Entre per la Ricerca e la Fromazione
(Włochy):

ERIFO jest organizacją non-profit założoną w 2000 r. w
Rzymie. Jest placówką kształcenia i szkolenia
zawodowego akredytowaną przez region Lazio w
zakresie jakości przedmiotu kształcenia oraz przez
Ministra Edukacji Publicznej w zakresie personelu
szkolnego. ERIFO nawiązało wiele kontaktów na swoim
obszarze, np. współpraca z UNCI Lazio (Krajowy Związek
Spółdzielni) w zakresie kształcenia ustawicznego
pracowników. www.erifo.it

Partnerzy:
•

EkoConnect e.V. (Niemcy)

EkoConnect – Międzynarodowe Centrum Rolnictwa
Ekologicznego w Europie Centralnej i Wschodniej jest
charytatywną organizacją non-profit założoną przez
ekspertów do spraw rolnictwa w 2003 r. w Dreźnie.
EkoConnect działa na rzecz zrównoważonego rozwoju
sektora rolnictwa ekologicznego w Europie, zwłaszcza
Wschodniej i Centralnej.
www.ekoconnect.org

INFODEF – Instytut Promocji Rozwoju i Szkolenia jest
instytucją założoną w celu zapewnienia doradztwa i
zarządzania projektami w obszarze kwalifikacji
zawodowych, rozwoju lokalnego, a także promocji
przedsiębiorczości,
wiedzy
nt.
środowiska
socjoekonomicznego
i
zarządzania
projektami
europejskimi i międzynarodowymi. www.infodef.es
•

ENFAP Toscana (Italy)

ENFAP Toscana jest regionalną agencją szkolenia
zawodowego
należącą
do
Krajowego
Związku
Handlowego U.I.L. ENFAP jest organizacją non-profit
działającą od 1964 r. w Toskanii, oferującą m.in.
szkolenie i doradztwo zawodowe.
www.enfap-toscana.org
•

Estoński Uniwersytet Przyrodniczy (Estonia)

Estoński Uniwersytet Przyrodniczy (EMU) jest jedyną
szkołą wyższą w Estonii, która w swoich działaniach
akademickich i badawczych na pierwszym miejscu
stawia zrównoważony rozwój zasobów naturalnych
niezbędnych do życia człowieka, a także do zachowania
dziedzictwa i środowiska naturalnego. www.emu.ee

MAICh - Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny
w Chanii (Grecja)

Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii
(MAICh) jest częścią Międzynarodowego Centrum
Zaawansowanych
Śródziemnomorskich
Studiów
Agronomicznych (CIHEAM), międzyrządowej organizacji
liczącej trzynaście krajów członkowskich z basenu
Morza Śródziemnego, której celem jest rozwój
współpracy naukowej poprzez zapewnienie kształcenia
podyplomowego, badań i szkoleń w zakresie ekonomii,
zarządzania oraz stosowanych nauk przyrodniczych,
technicznych i środowiskowych związanych z obszarami
wiejskimi. www.maich.gr
•

•

INFODEF - Instytut Promocji Rozwoju i Szkolenia
(Hiszpania)

IPED - "Instytut Badań nad Demokracją i
Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby
Gospodarczej (Polska)

Fundacja
„Instytut
Badań
nad
Demokracją
i
Przedsiębiorstwem Prywatnym” została założona na
początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych niezależnych
instytutów badawczych w Polsce oraz wiodącym polskim
think tankiem. Instytut wspiera reformy rynkowe,
rozwój instytucji demokratycznych oraz tworzenie
przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej
poprzez
realizację
projektów,
prowadzenie
niezależnych
badań
i
analiz,
edukację
i
przygotowywanie rekomendacji w zakresie polityk
ekonomicznych.
www.iped.pl
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Pierwsze spotkanie projektowe w Rzymie – 23-24 stycznia 2014 r.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu LivOrg z Hiszpanii, Grecji, Polski, Niemiec i Estonii odbyło się w siedzibie
koordynatora projektu ERIFO w Rzymie.

ERIFO koordynował dwa dni intensywnej pracy, podczas których partnerzy
dyskutowali o głównych celach projektu, działaniach do zrealizowania i o
najbliższych terminach. Szczególny nacisk położony był na rolę ekologicznego
zarządzania zwierzętami hodowlanymi na europejskim rynku pracy oraz
potencjał projektu w zakresie usprawniania procesu uznawania kwalifikacji
specjalistów do spraw ekologicznej produkcji zwierzęcej.
Konsorcjum przeanalizowało zakresy prac (work packages – WP) oraz rezultaty
składające się na cały projekt. Rezultaty te mają zostać wypracowane w ciągu
dwóch lat poprzez budowanie kamieni milowych i przestrzeganie terminów.
Podczas analizy zadań partnerzy zastanowili się nad przekazem, który projekt
ma skierować do ostatecznych beneficjentów i partnerów w każdym kraju i na
poziomie europejskim. Następnie partnerzy intensywnie pracowali nad
strukturą i strategią organizacji oraz realizacji pilotażowych kursów i
laboratoriów w każdym kraju.

Przedstawiono kilka pomysłów na logo projektu. Zaproponowano
również strategię skutecznego i masowego procesu upowszechniania
podczas dwóch lat działań. ERIFO przedstawiło partnerom niektóre
dokumenty do wypełnienia w ciągu najbliższych miesięcy, dotyczące
zarządzania, komunikacji, jakości i upowszechniania WP.
Następnie omówiono wszystkie finansowe i administracyjne kwestie
organizacyjne, a także raport okresowy. Na końcu partnerzy ustalili, że
kolejne spotkanie odbędzie się w Valladolid w dniach 14-15 lipca.
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LivOrg na „9 Organic Marketing Forum” w Warszawie (1-2 czerwca 2014 r.)

Organic Marketing Forum (Europejska fachowa wystawa produktów
organicznych oraz networkingowa konferencja) odbyło się w dniach
1-2 czerwca 2014 r. w Warszawie. Organic Marketing Forum jest
międzynarodową wystawą B2B oraz spotkaniem networkingowym i
szkoleniowym dla firm i organizacji z Europy Wschodniej i
Zachodniej. Około 250 gości z 20 krajów wzięło udział w
tegorocznym Forum.
Projekt LivOrg został przedstawiony międzynarodowej publiczności
przez pana Bernharda Jansena (na zdjęciu) z EkoConnect w
krótkiej prezentacji. Ponadto Forum było okazją dla wszystkich
zainteresowanych osób do zdobycia szczegółowych informacji na
stoisku w hali wystawowej.
Było to ważne wydarzenie promujące nasz projekt w całej
Europie!

Następne kroki
Partnerzy ustalili harmonogram najbliższych prac projektowych w ramach
wdrażania następnego WP oraz wyznaczyli następujące terminy:
•

•
•
•
•

Kwiecień 2014 r. - zostaną opracowane „ogólne ramy głównych
obszarów tematycznych jednostek szkoleniowych obejmujące
produkcję, przetwórstwo, certyfikację i bezpieczeństwo”.
Do czasu II spotkania w Hiszpanii szkic „jednostki szkoleniowej i planu
szkoleniowego” będzie przedstawiony i przeanalizowany.
Po II spotkaniu powstanie szkic „Zestawu Narzędzi Programu
Szkoleniowego”.
Jesienią 2014 r. partnerzy będą pracować nad krajowymi wersjami
pilotażowymi oraz laboratoriami.
II spotkanie projektowe odbędzie się w Valladolid w Hiszpanii w dniach
14-15 lipca 2014 r. i zostanie zorganizowane przez INFODEF.

Odwiedź stronę „LivOrg Project” na facebooku!
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