Partnerzy projektu
Associazione Terre dell'Adriatico (Włochy)

Higher School „Agricultural College“
(Bułgaria)

Stowarzyszenie Terre dell‘Adriatico jest
organizacją non-profit, założoną w 1995
roku, zajmującą się szkoleniami zawodowymi, udostępnianiem informacji i usługami
dla przedsiębiorstw na terenach wiejskich.
Stowarzyszenie jest instytucją edukacyjną
akredytowaną przez administrację Regionu
Marche we Włoszech.

Higher School „Agricultural College“ z siedzibą
w Płowdiw jest prywatną instytucją szkolnictwa
wyższego powstałą w 1992 roku. Od lipca 2011
r. przekształcona w Uniwersytet agrobiznesu
i rozwoju obszarów wiejskich (UARD).

www.uard.bg

www.adrialand.it
Stowarzyszenie
Ekologiczne – Kulturalne Ziarno (Polska)

Internal body

ORA jest międzynarodowym stowarzyszeniem
zrzeszającym krajowe organizacje detalistów
ekologicznych oraz bezpośrednio samych detalistów na całym świecie. ORA jest wewnętrzną
strukturą ekologicznych detalistów w IFOAM
i IFOAM EU Group.

ZIARNO
Stowarzyszenie
Ekologiczne
– Kulturalne pracuje w zakresie kulturalnych i ekologicznych aspektów rozwoju zrównoważonego regionu płockiego,
w którym ma siedzibę. Realizuje wiele edukacyjnych i nie-edukacyjnych projektów jak
również bierze udział w różnych krajowych
i międzynarodowych projektach i koalicjach
w celu wspierania rozwoju lokalnych, krajowych i zagranicznych społeczności.

www.o-r-a.org
SPES Zukunftsakademie (Austria)
SPES Zukunftsakademie jest bezpartyjnym centrum kształcenia dorosłych. Swoją działalnością
wspiera dzisiejsze społeczeństwo, jak i przyszłe
pokolenia. Pięć zespołów projektowych
przygląda się na potencjalne obszary konfliktów w społeczeństwie w celu zagwarantowania
dobrej jakości życia dla przyszłych pokoleń.

www.ziarno.eu
Ecozept (Francja)
Ecozept specjalizuje się w rynkach towarów konsumpcyjnych i produktów rolnospożywczych pochodzących z inicjatyw
zrównoważonego rozwoju. Francusko-niemiecka agencja i jej zespół kilkunastu inżynierów
i ekonomistów rolnictwa oferuje badania rynku,
zbieranie informacji o rynku i doradztwo marketingowe na wszystkich poziomach łańcucha
dostaw, od rolnictwa do konsumenta.

www.ecozept.com
FORUM Berufsbildung e.V. (Niemcy)
FORUM Berufsbildung e.V. jest niezależną,
non-profit instytucją edukacyjną oferującą
dalszą edukacją, szkolenia zawodowe i seminaria w wielu różnych dziedzinach działalności
gospodarczej, np. ekonomii przedsiębiorstw,
umiejętności obsługi komputera, opieki
społecznej, działalności non-profit i sektora
handlu detalicznego.

www.forum-berufsbildung.de

ORA - Organic Retailers Association
- Stowarzyszenia Detalistów
Ekologicznych (Austria)

www.spes.co.at

Živý

venkov

ŽIVÝ VENKOV o.s. (Czechy)
ŽIVÝ venkov prowadzi szkolenia i kursy oraz
realizuje działania w dziedzinie zrównoważonych
systemów produkcji żywności (rolnictwo
ekologiczne) oraz łańcucha dostaw żywności
ekologicznej.

www.zivyvenkov.cz
Więcej informacji dostępne online:
Projekt Eco-Qualify:
www.forum-berufsbildung.de/eco-qualify
www.ecoqualify.o-r-a.org
Informacje projektowe na stronie portalu programu Leonardo da Vinci
Unii Europejskiej:
www.leonardodavinci-projekte.org/adam/homepageView.htm
Ziarno Stowarzyszenie Ekologiczne – Kulturalne: www.ziarno.eu

Kwalifikacje
i e-learning
w detalicznej
sprzedaży
żywności
ekologicznej

Potrzeba nowych i innowacyjnych metod
kształcenia pracowników detalicznej
sprzedaży żywności ekologicznej

Europejska platforma e-learningu
dalszego kształcenia w detalicznej
sprzedaży żywności ekologicznej

Rynek żywności ekologicznej był i będzie nadal dynamicznie
rozwijającym się rynkiem. Jednym z problemów tego rynku
jest brak wykwalifikowanych pracowników i menedżerów.
Duże zapotrzebowanie na szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników może być zaspokojone przez nowe
i innowacyjne metody, takie jakim jest e-learning.
Analiza rynku edukacyjnego, przeprowadzona w trakcie
wcześniejszego projektu Leonardo da Vinci, wykazała, że nie
ma dostępnego e-learningu dla sprzedawców ekologicznych
w Europie. Wszyscy ankietowani specjaliści wyrazili potrzebę
stworzenia kursu e-learningu wykorzystującego innowacyjne
metody nauczania.

Podstawą przygotowanych materiałów są kursy prowadzone
w Niemczech od lat 80. oraz doświadczenia zebrane w trakcie
ich realizacji. W ramach projektu materiały edukacyjne zostały
zaadoptowane i dostosowane do krajowych warunków
i wymagań sektora sprzedaży detalicznej i systemu edukacji.
W ramach projektu przygotowano kursy obejmujące swoim
zakresem następujące zagadnienia:
Podstawy produkcji ekologicznej
n Rolnictwo ekologiczne
n Produkcja żywności ekologicznej
n Handel żywnością ekologiczną
Sprzedaż żywności ekologicznej
n Zaopatrzenie, magazynowanie i ekspozycja towarów
n Marketing i komunikacja
n Opłacalność ekonomiczna

integruje nowoczesne narzędzia e-learningu dostępne na
rynku. Przed rozpowszechnieniem platforma e-learningu
była przetestowana w praktyce, co pozwoliło ją zrewidować
i zweryfikować oraz uzupełnić i nanieść poprawki.
Platforma e-learningu dalszego kształcenia w detalicznej
sprzedaży żywności ekologicznej jest systematycznie aktualizowana i uzupełniana o nowe zagadnienia, oferując uczniom
i nauczycielom rozwijający się system edukacyjny.
Rozpowszechnianie i waloryzacja platformy e-learningu
dalszego kształcenia w detalicznej sprzedaży żywności
ekologicznej jest prowadzona przez jednostki szkoleniowe, organizacje zawodowe i inne podmioty kształcenia
zawodowego na poziomie krajowym i europejskim.
Dodatkową wartość platformie nadają certyfikaty Quality
Assurance System ECO-QUALIFY, systemu przygotowanego w ramach wcześniejszego projektu Eco-Qualify II.
Certyfikaty wydawane są przez Stowarzyszenie Detalistów
Ekologicznych (ORA - Organic Retail Association).

Świeża żywność ekologiczna
n Owoce i warzywa
n Mleko i nabiał
n Sery
Suche produkty ekologiczne
n Zboża, ziarna, pieczywo i inne przetwory
n Oleje i tłuszcze
n Soja i rośliny strączkowe

Celem projektu o nazwie Europejska platforma e-learningu
dalszego kształcenia w detalicznej sprzedaży żywności
ekologicznej jest stworzenie europejskiej platformy e-learningu
szkoleń zawodowych i kwalifikacji w sektorze sprzedaży detalicznej żywności ekologicznej.
Przygotowane w ramach projektu kury e-learningu dla
detalicznych sprzedawców żywności ekologicznej stanowią
zalążek systemu e-learningu, który może w przyszłości być dostosowany na potrzeby sektora detalicznego handlu żywności
ekologicznej we wszystkich krajach europejskich.

W projekcie przygotowane zostały kursy skierowane do
następujących krajów:
l Austria
l Bułgaria
l Czechy
l Francja
l Niemcy
l Polska
l Włochy
Europejska platforma e-learningu dalszego kształcenia
w detalicznej sprzedaży żywności ekologicznej korzysta
z popularnego oprogramowania open-source Moodle, które

Koordynator i partnerzy projektu
Koordynatorem projektu jest Institute equalita z Niemiec.
Institute equalita jest organizacją non-profit zajmującą
się kwalifikacjami oraz budowaniem sieci współpracy
w Europie. Od 1992 roku prowadzi wiele międzynarodowych
projektów edukacyjnych głównie w ramach programów
Unii Europejskiej oraz oferuje seminaria, kursy i konsultacje dla ekologicznych i społecznych instytucji i organizacji
międzynarodowych.
Institut equalita
Lütticher Str. 68
D-50674 Köln, Deutschland
Phone: +49 221 5108860
Fax:
+49 221 5891879
E-mail: info@equalita.de Website: www.equalita.de

