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

Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι πρώτοι εννέα μήνες του LivOrg έργου έχουν τελειώσει. Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιήθηκε κυρίως για σκοπούς
διάδοσης, την παρουσίαση του έργου σε ενδιαφερόμενα μέρη, την δημιουργία και ανανέωση της σελίδας κοινωνικής
δικτύωσης του LivOrg στο Facebook και την προετοιμασία δύο από τα κύρια παραδοτέα του έργου: το Πιλοτοκό
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για τη βιολογική κτηνοτροφία, τα Εργαστήρια για την
υποστήριξη της μετάβασης των επιχειρήσεων "από πατέρες σε γιους / κόρες» και την υποστήριξη των μελών των
εθνικών
μειονοτήτων
στο
να
εργαστούν
στον
τομέα
της
βιολογικής
κτηνοτροφίας.
Επιπλέον, μια δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Έργου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του φετινού
καλοκαιριού. Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ενημερωτικό δελτίο για να παρουσιάσουμε τα κύρια
αποτελέσματα της δεύτερης συνάντησης των εταίρων και να ενημερώσουμε σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των
επερχόμενων Πιλοτικών Μαθήματων και Συμβουλευτικών Εργαστηρίων.

2η συνάντηση των εταίρων του Έργου στο Βαγιαδολιδ (Ισπανία)– 14 και 15 Ιουλίου 2014
Η 2η συνάντηση της διακρατικής συνεργασίας του έργου LivOrg πραγματοποιήθηκε στο Valladolid, Ισπανία, στις 14 και
15 Ιουλίου του 2014 και διοργανώθηκε από τον Ισπανικό εταίρο
INFODEF. Ένα από τα κύρια αποτελέσματα της συνάντησης ήταν η
οριστικοποίηση του γενικού πλαισίου για τα διάρκειας 80 ωρών
Πιλοτικά Μαθήματα και Συμβουλευτικά Εργαστήρια (βλέπε
παρακάτω) που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο / Οκτώβριο του 2014
Το Γενικό Πλαίσιο των δράσεων ορίσθηκε κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων μηνών, με της συμβολή όλων των εταίρων και τις
τεχνικές συμβουλές του Γερμανού συνεργάτη EkoConnect. Κατά την
πρώτη ημέρα της συνάντησης οι εταίροι εργάστηκαν σε δύο μικρές
ομάδες για την αξιολόγηση και καθορισμό των μαθησιακών
αποτελεσμάτων (δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες) για τα Πιλοτικά
Μαθήματα και Συμβουλευτικά Εργαστήρια. Αυτό θα λειτουργήσει ως
η βάση για τη δημιουργία των εθνικών σχεδίων κατάρτισης. Εκτός
από τη μεταφορά γνώσης στην τάξη και στην κτηνοτροφική μονάδα,
οι μέθοδοι κατάρτισης των πιλοτικών μαθημάτων και εργαστηρίων
Εικ. 1: Συζήτηση από τους εταίρους σχετικά με το Γενικό
θα συμπληρωθούν από μαθήματα E-learning. Επιπλέον, οι υπαίθριες
πλαίσιο των πιλοτικών μαθημάτων.

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

δραστηριότητες θα μαγνητοσκοπηθούν ώστε να παραχθούν βίντεο-μαθήματα. Η έκταση του περιεχόμενου και του
έργου των δύο ενότητων τέθηκαν υπό διαβούλευση κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Το πρώτο μέρος της 2ης εργάσιμης ημέρας ήταν αφιερωμένο στην προετοιμασία της Ενδιάμεσης Έκθεσης που πρέπει να
υποβληθεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό τον Νοέμβριο του 2014. Ο επικεφαλής εταίρος, ERIFO, εξήγησε τους κανόνες
που πρέπει να ακολουθηθούν για τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την ενδιάμεση έκθεση μετά το πρώτο
έτος του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών της συνάντησης, οι εταίροι ανέλυσαν τις επικείμενες
εργασίες και τις προθεσμίες που έχουν οριστεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα του έργου. Στο τέλος της 2ης εργάσιμης
ημέρας, οι εταίροι συμφώνησαν επίσης για την τρίτη διακρατική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Δρέσδη,
Γερμανία, τον Φεβρουάριο του 2015 Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον Γερμανό εταίρο EkoConnect.

Εφαρμογή των πειραματικών μαθημάτων και Συμβουλευτικών Εργαστήριων:
Τα Πιλοτικά μαθήματα και εργαστήρια θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο του 2014. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της 2ης συνάντησης των εταίρων, το περιεχόμενο και πρόγραμμα κατάρτισης θα συνταχθεί το τρέχον
διάστημα. Το εθνικό σχέδιο κατάρτισης και η έναρξη των δραστηριοτήτων θα προωθηθεί από το LivOrg Facebook
Group), τα μεσα κοινωνικής δικτύωσης, και την ιστοσελίδα του κάθε εταίρου.


Πιλοτικά μαθήματα (PILOTS):

Το πιλοτικό μάθημα «Τεχνικός διαχείρισης μοναδας Βιολογικής Κτηνοτροφίας» διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματοποιηθεί
στις ακόλουθες τέσσερις χώρες-εταίρους: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Εσθονία.
Οι ομάδες-στόχοι μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των χωρών-εταίρων ενώ τα μαθήματα απευθύνονται σε φοιτητές,
αποφοίτους, αγρότες, αλλά και σε ανέργους.
Κάθε πιλοτικό πρόγραμμα αποτελείται από 4 ενότητες κατάρτισης:
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1. Πρόληψη ασθενειών και εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης & θεραπείας
2. Συστήματα εκτροφής & στέγασης στη βιολογική κτηνοτροφία
3. Στήσιμο ενός σχεδίου δράσης για την βιολογικής πιστοποίηση σε μια κτηνοτροφική μονάδα σε μεταβατικό στάδιο
4. Κανόνες υγιεινής & ασφάλειας για τις δραστηριότητες μιας μονάδας βιολογικής κτηνοτροφίας
Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα διδάχθεί και θα αξιολογηθεί από μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη μικτή
προσέγγιση μέσω ενός επίσημου και ανεπίσημου τρόπου, περιλαμβάνωντας: ώρες αίθουσας (30 ώρες), επισκέψεις σε
κτηνοτροφικές (45 ώρες) και e-learning (5 ώρες).

Συμβουλευτικά εργαστήρια (LABS):
Κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθούν δύο εκδοχές LABs. Στόχος των εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη των
μεθόδων συμβουλευτικής για την υποστήριξη της μετάβασης των επιχειρήσεων «από τους γονείς στα παιδιά τους» - για
να τονώσει τις "ατομικές κρυμμένες επιχειρηματικές δεξιοτήτες" και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την
υποστήριξη των μελών των εθνικών μειονοτήτων στο να εργάστουν στον τομέα της βιολογικής κτηνοτροφίας
αντίστοιχα.
Τα συμβουλευτικά εργαστήρια, έχουν επίσης διάρκεια 80 ωρών, και θα υλοποιηθούν από τους εταίρους IPED-Πολωνία
και INFODEF-Ισπανία.
Κάθε εργαστήριο αποτελείται από 3 ενότητες κατάρτισης:
Εργαστήριο 1:
1. Επιχειρησιακό σχέδιο για το στήσιμο μιας νεας μονάδας
βιολογικής κτηνοτροφίας.
2. Επιχειρηματικό πλαίσιο δεξιοτήτων και επιχειρηματικού
πνεύματος μέσα σε ένα διεθνικό περιβάλλον βιολογικής
γεωργίας
3. Διοικητικά & νομικά πλαίσια για την λειτουργία μιας
βιολογικής κτηνοτροφικής μονάδας
Εργαστήριο 2:
1.Επιχειρησιακό σχέδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας
βιολογικής κτηνοτροφικής μονάδας
2 Επιχειρηματικές δεξιότητες & επιχειρηματικό πνεύμα μέσω
της διαγενεακής διαδικασίας ενός βιολογικού αγροκτήματος.
3. Διοικητικά & νομικά πλαίσια για την λειτουργία μιας βιολογικής κτηνοτροφικής μονάδας
Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα διδάχθεί και αξιολογηθεί στην αίθουσα (10 ώρες), επισκέψεις σε
μονάδα βιολογικής κτηνοτροφίας (20 ώρες) και στην λεγόμενη «Επιχειρησιακή Θερμοκοιτίδα» (50 ώρες). Τα τελευταία
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είναι αφιερωμένα σε εταιρείες σε πρώιμο στάδιο. Μεταξύ άλλων κύριων υπηρεσιών, στοχεύουν ως επί το πλείστον να
βοηθήσουν στις βασικές επιχειρηματικές αρχεές, τις δραστηριότητες δικτύωσης, το μάρκετινγκ και την υποστήριξη
διαχείρισης.

Βιντεο-μαθήματα
Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών μαθημάτων και Συμβουλευτικών Εργαστηρίων κάθε εταίρος θα καταγράψει σε βίντεο
τις επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδεες ώστε να παραχθεί ένα μάθημα βίντεο με μήκος από 15-20 λεπτά το καθένα.
Κατά τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων στο Valladolid κάθε εταίρος επέλεξε ένα θέμα για το βίντεο-μάθημα:
1. Οργανική δεξιότητες διαχείρισης της υγείας του ζωικού κεφαλαίου - EkoConnect eV (Γερμανία)
2. Διαδικασίες της Βιολογικής κτηνοτροφίας και αειφόρου ανάπτυξης - ΜΑΙΧ - Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο
Χανίων (Ελλάδα)
3. Βιολογικές γεωργικές δραστηριότητες και ασφάλεια της υγείας - ENFAP Τοσκάνη (Ιταλία)
4. Ευημερία και στέγαση στις δραστηριοτήτες της βιολογικής κτηνοτροφίας – Εσθονικό πανεπιστήμιο επιστημών της
ζωής (Εσθονία)
5. Βιολογική γεωργία: παράδοση και καινοτομία: μια διαγενεακή προσσέγιση - IPED (Πολωνία)
6. Βιολογική γεωργία: επιχειρηματικότητα και ένταξη - INFODEF (Ισπανία)
Με βάση τα βίντεο που θα παραχθούν, ο έταιρος ERIFO θα εξάγει και θα επεξεργαστεί 6 trailers για την προώθηση και
διάδοση των κυριότερων αποτελεσμάτων των PILOTs και LABs.

Ημερίδα διάδοσης του LivOrg στην Κρήτη
Η 1η ημερίδα διάδοσης του LivOrg πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη
από τον έλληνα εταίρο (ΜΑΙΧ). Το γεγονός πραγματοποιήθηκε
στο Ρέθυμνο στις 5 Σεπτεμβρίου, μια κύρια κτηνοτροφική
περιοχή του νησιού και της χώρας.
Οι κύριοι ομιλητές ήταν ο Ι. Λιβιεράτος (ΜΑΙΧ) ο οποίος
παρουσίασε το πλαίσιο των προγραμμάτων δια βίου μάθησης που
τρέχουν από το ΜΑΙΧ. Κατόπιν ο Β. Γκισάκης ο οποίος
παρουσίασε λεπτομέρειες σχετικά με το έργο LivOrg και τα
πιλοτικά μαθηματα που ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου. Τέλος ο Α.
Στεφανάκης, κτηνίατρος και κύριος εκπαιδευτής των πιλοτικών
μαθημάτων, παρουσίασε όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με
την βιολογική κτηνοτροφία και προετοίμασε το έδαφος για τα
πιλοτικά μαθήματα που ήδη τρέχουν!
Εικ. 2 Η 1η ημερίδα διάδοσης του LivOrg, στο Ρέθυμνο,
από το ΜΑΙΧ.
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Ακολουθείστε μας στην σελίδα μας στο Facebook: LivOrg Project
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