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Mahepõllumajandus
Strateegiline
sektor
sotsiaalse
ja
majandusliku jätkusuutlikkuse arenguks
Euroopas. See annab tootjatele uusi
võimalusi ja väljakutseid Euroopa Liidus.

Pilootkursused ja nõustamislaborid
LivOrg projekti tulemusi testitakse kahe kompetentsipõhise mudeli kaudu.
Partnerid teevad koostööd kahe aastase tööprogrammi alusel eesmärgiga
töötada välja professionaalne õppekava
“Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline korraldamine”.
A. PILOOTKURSUSED viiakse läbi Itaalias, Saksamaal, Eestis ja Kreekas.

LivOrg projekt loob maheloomakasvatuse valdkonna jaoks harmoonilise ja
ühtse VET (kutseharidus ja –koolitus) raamistiku, mis toetab üleminekut
intensiivtootmiselt mahetootmisele ja aitab kaasa mahesekotri arengule
Euroopas.

LivOrg projekti eesmärgid ja tegevused
Parendada maheloomakasvatuse alase VET süsteemi oskusi ja kvaliteeti
Euroopas.
* Koostada üksikasjalik õppeprogramm, mis sisaldab rohkem
maheloomakasvatuse praktilise õppega seotud VET mooduleid ja vastaks
EQF ja ECVET süsteemi nõuetele.
* Suurendada maheloomakasvatuse alast teadlikkust, mis vastab
mahesektori ja seadusloojate vajadustele EL-is ning parandab selle
valdkonna konkurentsivõimet. Arendada innovaatilisi meetodeid VET
süsteemis.
* Arendamaks noorte inimeste ja farmerite oskusi maheloomakasvatuse
sektoris organiseeritakse pilootkursus ja nõustamislaborid, kus osalevad nii
tootjad kui ka eksperdid.

Partnerid testivad nelja innovatiivset ja paindlikku õppemoodulit, mille maht on
80 tundi:

1. Haiguste ennetamine ja alternatiivsed ravimeetodid.
2. Söötmine ja laudasüsteemid maheloomakasvatuses.
3. Ettevõtte mahepõllumajandusliku tootmise tunnistamise ja üleminekuaja
tegevusplaan.
4. Töötervishoid ja ohutus maheloomakasvatuses.
B. Nõustamislaborid viiakse läbi Poolas ja Hispaanias.
80 h nõustamislaborite eesmärk on töötada välja innovatiivsed nõustamise
meetodid toetamaks põlvkondade vahetust ettevõtluses ja arendada
vähemusrahvuste professionaalseid oskusi mahepõllumajanduse sektoris.
Iga labor koosneb kolmest moodulist:
1. Alustava mahepõllumajandusettevõtte äriplaani koostamine.
2. Administratiivsed ja seadusandlikud nõuded maheettevõtte majandamiseks.
3. Ettevõtluse oskused ja motivatsioon, rahvuste ja põlvkondade vaheline
keskkond ja integreeritus.

