LEAN projekto naujienlaiškis nr. 2

Džiaugiamės galėdami pristatyti jums mūsų darbo pažangą po pirmųjų projekto
įgyvendinimo metų!
Primename, kad „LEAN“ tai trumpinys apimantis naujai į rinką ateinantiems ūkininkams skirtą
mokymosi programą apie žemės ūkį ir antreprenerystę. Jos tikslas - suteikti pritaikytą mokymosi
programą ir ugdyti naujų ūkininkų gebėjimus, siekiant padėti jiems įstegti ir plėtoti savo ūkį pagal
ekologiško ir tvaraus žemės ūkio principus.
Mus galite sekti čia.
http://leanproject.eu
https://twitter.com/LEANproject_eu
https://www.facebook.com/Leanproject.eu/

LEAN projektas: rezultatai ir kuriama mokymosi medžiaga…
Apibendrinant galima pasakyti, kad projektas sėkmingai įgyvendinamas atsižvelgiant į mūsų tikslus ir
uždavinius. Tiek atvejų analizės, tiek mokymo programa kuriamos kaip ir planuota.
Atvejų analizės: interviu atlikti 15-oje ūkių, kad būtų galima susidaryti bendrą Europos ekologinio
žemės ūkio situacijos apžvalgą.
Pradedant nuo atvejų analizių, jos beveik baigtos ir paruoštos įkėlimui į svetainę! Jos vis dar turi būti
išverstos į skirtingas kalbas, kad jas būtų galima prieinamos ir talpinamos LEAN svetainėje.
Partneriai pasirinko ūkius iš kiekvienos šalies pokalbiui ir sutarė dėl bendros metodikos, susirinkimo
Frankfurte metu. 15-kos atvejų analizės buvo pasirinktos atsižvelgiant į šiuos tris pagrindinius
kriterijus:
•
•
•

Apklausto ūkio tinkamumas vertinant tikslinės grupės poreikį (t. y. Jauni ir nesusiję su
ūkininkavimo pradžiamoksliu besimokantieji, ieškantys techninių ir verslumo įgūdžių)
Europos ekologinio žemės ūkio įvairovė ir reprezentatyvumas;
Apklaustų ūkių verslumo aspektai;

Šiandienai turime parengę 15 atvejų analizių iš Italijos, Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos ir Prancūzijos,
kur jos buvo atliktos pavasario ir vasaros laikotarpiu. Analizėse surinkta informacija apie ūkininkus (jų
istorijas ir aplinkybes), pačius ūkius (vystymosi keliai, naujoviška praktika, verslo modelis) ir keletas
patarimų, kuriuos patyręs ūkininkas teikia būsimam ūkininkui (patarimai ir pagrindiniai sėkmės
veiksniai).
Mokymo programa: 10 modulių, skirtų būsimų naujų ūkininkų poreikiams tenkinti
Remiantis mūsų tikslinės grupės poreikių įvertinimais, mokymo programoje bus pasiūlyta 10 modulių,
paskirstytų taip:
•
•
•

2 įvadiniai moduliai apie ekologinį ūkininkavimą ir ūkininkavimo idėjų kūrimą.
5 moduliai apie gamybą, suteikiantys techninių žinių apie vynuogininkystę, daržoves,
sodininkystę, gyvulininkystę ir bitininkystę.
3 verslumo moduliai, suteikiantys žinių ir įrankių apie LEAN metodą, verslo modelius ir verslo
planus bei komunikaciją ir rinkodarą, ir kaip tai pritaikoma ūkininkaujant.

Iki šiol kiekvienam moduliui buvo sukurtas vienas pirmas užpildytas juodraštis. Norint visiškai
patenkinti besimokančiųjų poreikius, partneriai turi patobulinti visos mokymo programos formą ir
turinį. Partneriams liko aštuoni mėnesiai jų užbaigimui, prieš dalinantis jais internete.
Renginiai
Krokuvoje asociacija ARID, buvo atsakinga už trečiojo tarptautinio partnerių susirinkimo
organizavimą. jis įvyko 2019 m. rugsėjo 2–3 d. projekto įgyvendinimo viduryje. Modulių turinio
kūrimas ir atvejų analizių peržiūra buvo pagrindiniai mūsų tikslai toms dviem darbo sesijų ir minčių
generavimo dienoms. Visi partneriai intensyviai dirbo, kad būsimiems besimokantiesiems būtų
pasiūlyta tiksli ir tinkama mokymosi medžiaga ... Norėdami sužinoti daugiau apie tai, spustelėkite čia.
Kitas partnerystės susitikimas vyks 2020 m. kovo mėn. Lietuvoje, kur renginį ves BETI. Šiame etape
atvejų analizę bus galima rasti LEAN svetainėje, o modulių turinys turėtų būti baigtas. Pagrindinis
tikslas bus kalbėti apie modulių testavimo etapą ir renginių plačiąjai visuomenei, kurie planuojami
2020 m. vasarą, organizavimą.

