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Kursy Pilotażowe i Laboratoria Doradcze
W ramach projektu LivOrg przeprowadzone będzie testowanie umiejętności 
poprzez realizację dwóch ścieżek szkoleniowych ukierunkowanych na 
podnoszenie kompetencji.

Partnerzy biorą udział w szczegółowym dwuletnim programie, którego celem 
jest opracowanie profesjonalnego programu kursu pt. „Ekologiczne 
zarządzanie zwierzętami hodowlanymi w praktyce”.

A. Kursy Pilotażowe (PILOTy) odbędą się w następujących krajach 
partnerskich: Grecja, Włochy, Niemcy i Estonia.

Partnerzy przetestują cztery jednostki szkoleniowe zawierające innowacyjne i 
elastyczne metody nauczania (80 godzin):

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.

B. Laboratoria Doradcze (LABy)  odbędą się w Polsce i w Hiszpanii. 

Celem laboratoriów (80 godzin) jest rozwój metod doradczych w celu 
wspierania międzypokoleniowego transferu biznesu, a także aby pogłębić 
doświadczenie i umiejętności rolników należących do mniejszości etnicznych w 
zakresie ekologicznej produkcji zwierzęcej.

Każde laboratorium składa się z 3 jednostek szkoleniowych:
1. Biznes plan dla nowych ekologicznych gospodarstw rolnych;
2. Ramy umiejętności przedsiębiorczych i duch przedsiębiorczości w 
międzyetnicznym i międzypokoleniowym środowisku rolnictwa ekologicznego;
3. Ramy organizacyjne i prawne prowadzenia i zarządzania 
ekologicznym gospodarstwem rolnym.

Ekologiczne rolnictwo
Strategiczny sektor zrównoważonego 
rozwoju społecznego i gospodarczego w 
Europie. Nowe możliwości i wyzwania dla 
producentów z większości krajów UE.

Projekt LivOrg wspiera wzrost znaczenia rolnictwa ekologicznego w 
Europie poprzez organizację harmonijnych i spójnych ram kształcenia i 
szkolenia zawodowego (VET) w obszarze ekologicznego zarządzania 
zwierzętami hodowlanymi oraz zachęcanie do przejścia od rolnictwa 
intensywnego do rolnictwa ekologicznego w Europie. 

Cele i działania     
Doskonalenie umiejętności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w 
obszarze ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie.

Celem projektu LivOrg jest rozwój i zapewnienie programu nauczania 
ukierunkowanego na sektor rolniczy z silniejszym pakietem VET w zakresie 
ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi, mocno 
powiązanego z systemami EQF (European Qualifications Framework) i 
ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training).

Celem projektu jest również podnoszenie świadomości ekologicznego 
zarządzania zwierzętami hodowlanymi, aby wspólnie rozwijać 
umiejętności i wychodzić naprzeciw potrzebom sektora rolniczego i 
decydentów w Unii Europejskiej, ulepszając innowacyjne metody, wiedzę i 
procedury w ramach systemu VET. 

Aby ułatwić kontakt pomiędzy zdolnymi młodymi ludźmi a 
gospodarstwami rolnymi z sektora ekologicznego rolnictwa i hodowli 
zwierząt, zostaną zorganizowane Kursy Pilotażowe (PILOTy) i Laboratoria 
Doradcze (LABy) z udziałem rolników i ekspertów.
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