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LIVORG
Σχεδιασμός και δοκιμή νέων πλαισίων ΕΕΚ για τη
μεταφορά και την αναγνώριση δεξιοτήτων στη
Ευρωπαϊκή βιολογική κτηνοτροφία
Εργασίες σε εξέλιξη για τις δεξιότητες στην βιολογική διαχείριση
ζωικού κεφαλαίου

IPED - "Institute for the Private
Enterprise and Democracy" of
the Polish Chamber of
Commerce (PL) www.iped.pl
Ακολουθήστε τις δραστηριότητες μας:
livorg.project.eu@gmail.com
LivOrg Project

http://www.livorg.eu

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης: LEONARDO DA VINCI Πολυμερή Σχέδια για την ανάπτυξη της
καινοτομίας. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.
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Βιολογική Γεωργία
Ένας στρατηγικός τομέας για μια βιώσιμη
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην
Ευρώπη. Μια αναδυόμενη ευκαιρία με νέες
προκλήσεις για τους παραγωγούς στις
περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το έργο LivOrg project τονίζει την αυξανόμενη συνάφεια των συστημάτων
βιολογικής διαχείρισης στην Ευρώπη διοργανώνοντας ένα κοινό και
εναρμονισμένο πλαίσιο ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)
σχετικά με την βιολογική διαχείριση ζωικού κεφαλαίου και ενθαρρύνοντας την
μετατροπή από μια κτηνοτροφία υψηλών εισροών προς συστήματα
βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη

Στόχοι και δραστηριότητες
Η βελτίωση των δεξιοτήτων και της ποιότητας του συστήματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιολογικής
κτηνοτροφίας στην Ευρώπη.
Το έργο LivOrg έχει ως στόχο να αναπτύξει και να παραδώσει ένα
συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών μέσω ενός πακέτου μονάδων "ΕΕΚ" στη
βιολογική κτηνοτροφία, στενά συνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (EQF) και το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).
Το έργο στοχεύει, επίσης στο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την
βιολογική διαχείριση ζωικού κεφαλαίου και στην επέκταση στων συμμαχιών
σχετικά με τις δεξιότητες στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να ανταποκριθεί ο
τομέας στις ανάγκες χάραξης πολιτικής στην ΕΕ, την ανάπτυξη καινοτόμων
περιεχομένων, μεθόδων και διαδικασιών στο πλαίσιο του συστήματος
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η γνωριμία καταρτισμένων νέων ανθρώπων και
κτηνοτροφικών μονάδων με τη βιολογική γεωργία, θα διοργανωθούν
πιλοτικά μαθήματα κατάρτισης (PILOT) και εργαστήρια Συμβουλευτικής
(LABS) , με τη συμμετοχή αγροτών και εμπειρογνωμόνων.

Πιλοτικά μαθήματα κατάρτισης και συμβουλευτικά Labs
Έλεγχος των δεξιοτήτων του έργου LivOrg αναπτύσσοντας δύο εκπαιδευτικές
διαδρομές μέσα από μοντέλα ενοτήτων που βασίζονται στις ικανότητες.
Οι εταίροι θα ασχοληθούν με ένα λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας δύο
ετών ώστε να αναπτυχθεί ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών σχετικά
με την ειδίκευση «Τεχνικός διαχείρισης μονάδας βιολογικής κτηνοτροφίας".
A. Εκπαιδευτικά μαθήματα (PΙLOT) που θα εφαρμοστούν στην Ιταλία,
Γερμανία, Εσθονία και Ελλάδα
Οι εταίροι θα δοκιμάσουν 4 ενότητες εκπαίδευσης μέσω μιας καινοτόμου,
ελαστικής προσέγγισης διάρκειας 80 ωρών:
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
B. Εργαστήρια Συμβουλευτικής (LABS) εφαρμοσμένα στην Πολωνία και
Ισπανία
Τα LABS διάρκειας 80 ωρών στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων
μεθόδων παροχής συμβουλών για την υποστήριξη της διαγενεακής
μετάβασης των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν τις δεξιότητες των
αγροτών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες να αναπτύξουν την
επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Κάθε LAB αποτελείται από 3 ενότητες:
1.Επιχειρησιακό σχέδιο για το στήσιμο μιας νέας βιολογικής μονάδας
2. Διοικητικά και νομικά πλαίσια για την διαχείριση μιας βιολογικής μονάδας
3. Επιχειρηματικό πλαίσιο ικανοτήτων για επιχειρηματικό πνεύμα
Entrepreneurial skills framework and entrepreneurial spirit, με μια εθνοτική
και διαγενεακή προσέγγιση αντίστοιχα σε κάθε LAB.

