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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
Drodzy Czytelnicy,
Minęło dziewięć miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu LivOrg. Czas ten został wykorzystany
głównie na upowszechnianie, przedstawienie projektu partnerom, stworzenie i utrzymanie strony
LiVOrg na portalu Facebook oraz przygotowanie dwóch głównych rezultatów projektu: pilotażowego
programu nauczania dla kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie ekologicznej produkcji
zwierzęcej oraz laboratoriów na temat wspierania transferu biznesu „z rodziców na dzieci” i
włączenia się przedstawicieli mniejszości etnicznych do ekologicznej produkcji zwierzęcej.
Ostatniego lata odbyło się również drugie spotkanie partnerstwa. W Newsletterze chcielibyśmy
zaprezentować główne rezultaty tego spotkania, a także przedstawić strukturę i zawartość
nadchodzących kursów pilotażowych i laboratoriów
doradczych.

II Spotkanie Partnerstwa w Valladolid –
14-15.07.2014

Fot. 1: Partnerzy odpowiedzialni za wdrożenie kursu
pilotażowego dyskutują nad ostatecznym Programem
Ramowym.

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerstwa
projektu LivOrg odbyło się w Valladolid w Hiszpanii
w dniach 14-15 lipca 2014 r. i zostało
zorganizowane przez hiszpańskiego partnera
INFODEF. Jednym z głównych rezultatów spotkania
było zakończenie Planu Ramowego 80-godzinnego
kursu pilotażowego oraz laboratoriów doradczych
(patrz poniżej), które rozpoczną się we
wrześniu/październiku 2014 r. Plan Ramowy został
opracowany w ciągu minionych miesięcy dzięki
zaangazowaniu wszystkich partnerów oraz wsparciu
technicznemu niemieckiego partnera EkoConnect.
Podczas pierwszego dnia spotkania partnerzy
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pracowali w małych grupach, aby zdefiniować rezultaty nauczania (umiejętności, wiedzę i
kompetencje) do wypracowania w ramach kursów pilotażowych i laboratoriów doradczych. Będą one
bazą do stworzenia krajowych planów nauczania. Oprócz przekazywania wiedzy na zajęciach i w
gospodarstwach rolnych, metody szkoleniowe w ramach kursów pilotażowych i laboratoriów
doradczych będą obejmowały również moduł e-learningowy. Ponadto zajęcia prowadzone na
świeżym powietrzu będą nagrywane, aby stworzyć lekcje video. Zawartość i wymiar prac w ramach
obu modułów zostały ustalone podczas spotkania. Pierwsza część drugiego dnia roboczego została
przeznaczona kwestii przygotowania raportu cząstkowego, który musi być złożony w Agencji
Wykonawczej w listopadzie. Lider projektu, ERIFO, wyjaśnił zasady, których należy przestrzegać,
aby zebrać niezbędną dokumentację do raportu cząstkowego po pierwszym roku wdrażania
projektu. Podczas drugiej części dnia partnerzy analizowali nadchodzące zadania, wyznaczyli
terminy ich wykonania zgodne z wnioskiem, a także określili aktualny stan wdrażania projektu. Na
koniec dnia partnerzy uzgodnili, że trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów odbędzie się w
Dreźnie (Niemcy) w lutym 2015 r. Gospodarzem spotkania będzie niemiecki partner EkoConnect.

Wdrażanie kursów pilotażowych i laboratoriów doradczych:
Kursy pilotażowe i laboratoria doradcze rozpoczną się we wrześniu i październiku 2014 r. Zgodnie z
ustaleniami z drugiego spotkania partnerstwa, zawartość merytoryczna i plan szkolenia zostaną
sporządzone wkrótce. Krajowy plan szkolenia oraz zwiastuny kursów pilotażowych i laboratoriów
doradczych będą promowane na kanale projektowym (Grupa LivOrg na portalu Facebook) oraz w
mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych partnerów.
•

Kursy pilotażowe (PILOTy):

Kurs pilotażowy „Ekologiczne zarządzanie zwierzętami hodowlanymi w praktyce” będzie trwał 80
godzin i odbędzie się w następujących krajach partnerskich: Grecja, Włochy, Niemcy i Estonia.
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Grupy docelowe mogą się różnić w zależności od kraju partnerskiego, a poszczególne edycje
PILOTów będą adresowane do uczniów, absolwentów i rolników, a także do osób bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo.

Każdy kurs pilotażowy będzie się składał z 4 jednostek szkoleniowych:
1. zapobieganie chorobom i alternatywne metody leczenia,
2. systemy karmienia i utrzymania w ekologicznej produkcji zwierzęcej,
3. przygotowanie Planu Działania Certyfikacji Ekologicznej dla przedsiębiorstwa w trakcie
reorganizacji,
4. Zasady BHP w ramach ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi.
Treść poszczególnych jednostek szkoleniowych będzie przekazana z wykorzystaniem zintegrowanych
i elastycznych metod formalnych i nieformalnych: w sali zajęciowej (30 godzin), na świeżym
powietrzu / w gospodarstwie rolnym (45 godzin) oraz za pośrednictwem e-learningu (5 godzin).
•

Laboratoria doradcze (LABy):

Dwie edycje LABów zostaną zrealizowane w ramach projektu. Celem laboratoriów jest rozwój
metod doradczych w celu wspierania transferu biznesu „z rodziców na dzieci”, aby pobudzić
„indywidualne ukryte umiejętności przedsiębiorcze” (podejście zintegrowane) oraz rozwój
innowacyjnych metod wspierających włączenie się przedstawicieli mniejszości etnicznych do
ekologicznej produkcji zwierzęcej (podejście międzyetniczne).
Laboratoria doradcze, również w wymiarze 80 godzin, zostaną zrealizowane przez parterów z Polski
(IPED) i Hiszpanii (INFODEF).
Każde laboratorium składa
jednostek szkoleniowych:
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Laboratorium 1 (podejście
międzyetniczne):
1. Biznes
plan
dla
nowych
ekologicznych
gospodarstw
rolnych;
2. Ramy
umiejętności
przedsiębiorczych
i
duch
przedsiębiorczości
w
międzyetnicznym
środowisku
rolnictwa ekologicznego;
3. Ramy organizacyjne i prawne
prowadzenia
i
zarządzania
ekologicznym gospodarstwem
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rolnym.
Laboratorium 2 (podejście międzypokoleniowe):
1. Biznes plan dla dalszego rozwoju ekologicznego gospodarstwa rolnego;

2. Ramy umiejętności przedsiębiorczych i duch przedsiębiorczości w międzypokoleniowym
procesie prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego;
3. Ramy organizacyjne i prawne prowadzenia i zarządzania ekologicznym gospodarstwem
rolnym.
Treść poszczególnych jednostek szkoleniowych będzie przekazana w trakcie zajęć w sali zajęciowej
(10 godzin), na świeżym powietrzu / w gospodarstwie rolnym (20 godzin) oraz poprzez Inkubator
Przedsiębiorczości (50 godzin). Inkubatory Przedsiębiorczości są to jednostki wspierające start-up’y
oraz przedsiębiorstwa na wczesnym etapie ich rozwoju. Ich głównym zadaniem jest pomoc w
zakresie podstaw przedsiębiorczości, działania networkingowe, pomoc w marketingu i zarządzaniu.
Lekcje video
Podczas kursów pilotażowych i laboratoriów doradczych każdy partner będzie nagrywał zajęcia na
świeżym powietrzu (nauka w gospodarstwach rolnych), aby stworzyć lekcje video o długości 15-20
minut każda. Podczas drugiego spotkania partnerstwa w Valladolid każdy partner wybrał temat
swojej lekcji video:
1. Umiejętności zarządzania zdrowiem w ekologicznej hodowli zwierząt - EkoConnect e.V.
(Niemcy);
2. Zrównoważony rozwój i proces ekologicznej hodowli zwierząt - MAICh - Mediterranean
Agronomic Institute of Chania (Grecja);
3. Działania oraz BHP w ekologicznej hodowli zwierząt - ENFAP Toscana (Włochy)
4. Opieka i utrzymanie w ekologicznej hodowli zwierząt – Estoński Uniwersytet Nauk
Przyrodniczych (Estonia)
5. Ekologiczne gospodarstwo rolne: tradycja i innowacja: sprawa międzypokoleniowa – IPED
(Polska)
6. Ekologiczne gospodarstwo rolne: przedsiębiorczość i włączanie - INFODEF (Spain).
Na bazie przygotowanych lekcji video ERIFO przygotuje 6 zwiastunów video do celów promocji i
upowszechniania głównych rezultatów PILOTów i LABów.

Krajowe Warsztaty Promocyjne oraz PILOTy i Laby
W Polsce już na początku listopada wystartuje pierwsza edycja LABów. Celem laboratoriów jest
rozwój metod doradczych w celu wspierania transferu biznesu „z rodziców na dzieci”, aby pobudzić
„indywidualne ukryte umiejętności przedsiębiorcze” (podejście zintegrowane) oraz rozwój
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innowacyjnych metod wspierających włączenie się przedstawicieli mniejszości etnicznych do
ekologicznej produkcji zwierzęcej (podejście międzyetniczne).
Proponowane laboratorium składa się z 3 jednostek szkoleniowych:
Laboratorium 2 (podejście międzypokoleniowe):
1. Biznes plan dla dalszego rozwoju ekologicznego gospodarstwa rolnego;
2. Ramy umiejętności przedsiębiorczych i duch przedsiębiorczości w międzypokoleniowym
procesie prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego;
3. Ramy organizacyjne i prawne prowadzenia i zarządzania ekologicznym gospodarstwem
rolnym.
Treść poszczególnych jednostek szkoleniowych będzie przekazana w trakcie zajęć w sali zajęciowej
(10 godzin), na świeżym powietrzu / w gospodarstwie rolnym (20 godzin) oraz poprzez Inkubator
Przedsiębiorczości (50 godzin). Inkubatory Przedsiębiorczości są to jednostki wspierające start-up’y
oraz przedsiębiorstwa na wczesnym etapie ich rozwoju. Ich głównym zadaniem jest pomoc w
zakresie podstaw przedsiębiorczości, działania networkingowe, pomoc w marketingu i zarządzaniu.
Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt to rolnicy prowadzący działalność ekologiczną,
jak i działalność tradycyjną, studenci, bezrobotni, szkoły średnie i wyższe, instytuty zajmujące się
certyfikacją żywności ekologicznej, organizacje rolnicze, izby gospodarcze, związki producentów
rolnych i rolników oraz instytucji publicznych wszystkich szczebli, organizacje pozarządowe i
konsumenci. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.
Wszystkich zainteresowanych udziałem Projekcie LivOrg zachęcamy do kontaktu:
Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04, e-mail: iped@kig.pl

Obserwuj nasze działania na portalu Facebook „LivOrg Project”!
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