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

Head lugejad,
LivOrg projekti esimesed üheksa kuud on möödas. Selle aja jooksul tutvustati projekti tegevusi ja eesmärke kõikidele
võimalikele huvilistele, loodi LivOrg projekti koduleht Facebooki ja alustati tööd projekti kahe peamise ülesandega,
milleks on: VET õppeprogrammi koostamine maheloomakasvatuse valdkonnas ja nõustamislaborid, millega toetatakse
ettevõtluse üleminekuprotsessi „Isalt pojale/tütrele“ ja aidatakse vähemusrahvustesse kuuluvatel inimestel leida tööd
maheloomakasvatusega tegelevas sektoris.
Suvel toimus ka projekti teine koosolek ja käesolevas uudiskirjas kirjeldame teile selle koosoleku peamisi väljundeid
ning tutvustame lähenevate pilootkursuste ja nõustamislaborite struktuuri ning sisu.

Esimene projekti koosolek Valladolidis 14.-15. juuli 2014
Teine projekti koosolek toimus Valladolidis (Hispaania), mille organiseerijaks oli kohalik partner INFODEF. Koosoleku
peamiseks tulemiks oli 80 tundi kestvate pilootkursuste ja
nõustamislaborite üldise raamistiku lõpetamine. Üldise raamistiku
koostamist alustati kõikide partnerite kaasabil juba möödunud
kuude jooksul ja seda tööd juhendas Saksamaa partner EkoConnect.
Koosoleku esimesel päeval osalesid partnerid kahes väiksemas
töögrupis, kus määrati kindlaks ja hinnati pilootkursuste ja
nõustamislaborite õpiväljundeid (oskused, teadmised ja pädevused).
Neid õpiväljundeid kasutatakse riiklike õppeplaanide koostamisel.
Pilootkursuste ja nõustamislaborite õpimeetodite hulka kuulub lisaks
auditoorsele ja praktilisele õppele ka e-õppe moodul. Farmide
külastuse
käigus
tehtud
filmiklippe
kasutatakse
hiljem
videoloengute koostamiseks.

Pilootkursust läbiviivad partnerid arutavad kursuse
üldist raamistikku.
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Teise päeva alguses koostasid partnerid vahearuannet, mis tuleb esitada täitevasutusele juba novembris. Juhtpartner
ERIFO selgitas nõudeid ja vajadusi, millega tuleb arvestada vahearuandega seotud dokumentide kogumisel. Koosoleku
viimastel tundidel räägiti esmastest tööülesannetest ja seati uued tähtajad vastavalt projekti plaanile ja hetkeseisule.
Lõpuks otsustati, et kolmas projekti koosolek toimub veebruaris 2015 Dresdenis (Saksamaal).

Pilootkursuste ja nõustamislaborite läbiviimine
Pilootkursused ja nõustamislaborid algavad septembris-oktoobris 2014. Lähtuvalt teise projektikoosoleku otsustest,
tuleb õppeplaani ja –materjale hakata kohe koostama. Partnerite pilootkursuste ja nõustamislaborite õppeplaane ja
tegevusi tutvustatakse projekti kodulehel (LivOrg Facebook Group) ning sotsiaalmeedias ja partnerorganisatsioonide
vahendusel.


Pilootkursused

80 tundi kestev pilootkursus “Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline korraldamine” viiakse läbi neljas
partnerriigis: Kreekas, Itaalias, Saksamaal ja Eestis.
Pilootkursusest võivad osa võtta tudengid ja tootjad aga ka töötud ning muud huvilised.
Pilootkursus koosneb neljast õppemoodulist:
1.
2.
3.
4.

Haiguste ennetamine ja alternatiivsed ravimeetodid
Maheloomade pidamine ja söötmine
Ettevõtte mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku plaan
Tervise- ja töökaitse reeglid maheloomakasvatuse korraldamisel

Õppetöö läbiviimisel kasutatakse nii formaalõpet kui ka informaalset õpet: õppetöö toimub auditooriumis (30 tundi),
taludes (45 tundi) ja e-õppe (5 tundi) vahendusel.
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Nõustamislaborid:
Projekti raames koostatakse kaks laborit. Laborite eesmärk on koostada sellised nõustamismeetodid, mis toetaksid
ettevõtte üleminekut “vanematelt nende lastele” ja stimuleeriks “individuaalseid (varjatud) ärioskuseid” (põlvkondade
vaheline integreeritus) ning arendada uudseid meetodeid, mis toetaksid vähemusrahvusesse kuuluvate inimeste
töötamist maheloomakasvatuse sektoris (rahvuste vaheline käsitlus).
Nõustamislaborid kestavad samuti 80 tundi ja need viiakse läbi Poola (IPED) ja Hispaania (INFODEF) partnerite juures.

Nõustamislaborid koosnevad kolmest moodulist:
Labor 1 (rahvuste vaheline käsitlus):
1. Uue mahefarmi äriplaani koostamine
2. Ettevõtluse oskused ja motivatsioon, rahvuste
vaheline keskkond
3. Mahefarmi juhtimise administratiivne ja seaduslik
raamistik
Labor 2 (põlvkondade vaheline käsitlus):
1. Mahefarmi edasiarendamise äriplaani koostamine
2. Ettevõtluse oskused ja motivatsioon, põlvkondade
vaheline integreeritus
3. Mahefarmi juhtimise administratiivne ja seaduslik
raamistik

Õppetöö toimub auditooriumis (10 tundi), taludes (20 tundi) ja “äri-inkubaatori” (50 tundi) toel. Äri-inkubaatorid on
mõeldud alustavate ettevõtete toetamiseks, kus lisaks muule õpitakse ettevõtluse algteadmisi, võrgustike toiminguid,
turundust ja juhtimiskorraldust.

Videoloengud
Pilootkursuste ja nõustamislaborite käigus filmivad kõik partnerid oma auditooriumiväliseid tegevusi (õppimine farmis),
et hiljem koostada videoloenguid kestvusega ca 15-20 minutit. Teisel koosolekul Valladolidis valis iga partner omale
videoloengu teema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tervisejuhtimine maheloomakasvatuses - EkoConnect e.V. (Saksamaa)
Maheloomakasvatuse jätkusuutlik areng - MAICh (Kreeka)
Tervise- ja töökaitse mahepõllumajanduses - ENFAP Toscana (Itaalia)
Maheloomade heaolu ja pidamine – Eesti Maaülikool (Eesti)
Mahepõllumajandus: traditsioon ja innovatsioon: põlvkondadevaheline olemus – IPED (Poola)
Mahepõllumajandus: ettevõtlus ja kaasamine – INFODEF (Hispaania)
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Videoloengute põhjal koostab juhtpartner ERIFO 6 videoklippi, mille eesmärgiks on tutvustada pilootkursuste ja
nõustamislaborite peamisi tulemusi.

LivOrg projekti ja pilootkursust tutvustav seminar
19. septembril kell 14.00 toimus Eesti Maaülikoolis (aadressil Kreutzwaldi 5, ruum D-239) LivOrg projekti tutvustav
seminar. Seal anti ülevaade projekti eesmärkidest, tegevustest, planeeritavatest tulemustest ja tutvustati projekti
partnereid. Seminaril osalesid Eesti Maaülikooli, Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Eesti Maaülikooli Mahekeskuse,
Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse, Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse ja Põllumajandusministeeriumi esindajad
ning mahetootjad.

LivOrg projekti tutvustab Eesti Maaülikooli loomade heaolu professor David Arney.
Kuna Eestis ei ole võimalik mahepõllumajandust kui eriala võimalik õppida, siis huvi projekti tegevuste ja tulemuste
vastu oli suur.
Eestis algab pilootkursus “Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline korraldamine” 7. oktoobril 2014.
Rohkem saab selle kohta lugeda järgmisest uudiskirjast.

Jälgi meie tegevusi Facebooki lehel "LivOrg Project"!
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