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SmartFarmer
Ziņu lapa

Profesiju standartu atskaite

Saturs

Profesiju standartu atskaite sniedz pārskatu par profesiju standartu
situāciju bioloģiskajā lauksaimniecībā un/vai "smart" lauksaimniecības
produktu ražošanā projekta valstīs - Kiprā, Latvijā, Grieķijā, Portugālē
un Spānijā.
Ziņojuma mērķis bija papildināt mācību vajadzību analīzi ar
secinājumiem (skat. Smartfarmer Ziņu lapu Nr.2), kuri nodrošinātu
partnerus ar papildus informāciju lēmuma pieņemšanai, par to kādi
mācību materiāli būtu nepieciešami un pielāgojami Smartfarmer
projektā.
Profesiju standartu atskaites galvenie secinājumi:
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Ziņu lapas redaktors

• Projekta valstīs nepastāv profesiju standarti, kuri konkrēti
saistīti ar "smart" lauksaimniecības produktu ražošanu,
RCDI,
galvenokārt tāpēc, ka jēdziens Superfoods nav oficiāli atzīts,
Attīstības un inovāciju tīkls
un ir mazpazīstams ražotājiem, pārstrādātājiem un
tirgotājiem lauksaimniecības un pārtikas nozarē.
• Tēmas, kas saistītas ar "smart" lauksaimniecības produktu Ziņu lapas izstrādātāji
ražošanu ir iekļautas bioloģiskās lauksaimniecības un
lauksaimniecības profesiju standartos un kvalifikācijās.
Alexandra Mendonça
Andreas Stylianou
• Lai strādātu par bioloģisko lauksaimnieku un/vai
Vita Adomaviciute
lauksaimnieku nav obligāta kvalifikācija atbilstoši profesijas
standartiem.
•

Labs risinājums, lai aptvertu "smart" lauksaimniecības
produktu ražošanu projekta dalībvalstīs ir smart"
lauksaimniecības produktu ražošanas tematu iekļaušana
apmācībās, piem. par „smart” ogu ražošanu.
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SmartFarmer Mācību materiāli
Pamatojoties uz mācību vajadzību izpēti un situācijas novērtējumu, ņemot vērā profesiju
standartus un kvalifikācijas katrā iesaistītajā reģionā/valstī, projekta partneri strādā pie
Smartfarmer Mācību materiālu sagatavošanas.
Mācību materiāli saturēs trīs moduļus ietverot teorētiskos materiālus, labās prakses piemērus un
uzdevumus mācību procesa veicināšanai.
Plānotais Mācību materiāla saturs:
1.Modulis : “Smart” bioloģisko lauksaimniecības produktu mārketings
1.daļa: Mārketinga jēdziens un principi
2.daļa: Ienākšana tirgū
• Mārketinga mix noteikšana
• Uzņēmējdarbības misijas noteikšana
• Vīzijas izstrādāšana
• Biznesa plāna izstrādāšana
3.daļa: Mārketinga Mix
• Produkts (piemēram, produkta dzīves cikls, pievienotā vērtība, produkta īpašības,
standartizācija, marķējums un iepakojums)
• Cena (tirgus cenas aprēķināšana, struktūras cena, cenu ietekmējošie faktori, stratēģija
un produktu cenas noteikšanas process)
• Veicināšana / Reklāmas instrumenti (tradicionālie / vispārpieņemtie un mūsdienīgi rīki)
• Vieta/ Izplatīšana (piemēram, izplatīšanas kanāli, tiešā pārdošana, izplatīšanas kanālu
stratēģija, eksporta procedūras)
• Lauterborn's 4 Cs nišas tirgiem (patērētājs, izmaksas, komunikācija, izdevīgums)
4. daļa: Sadarbība ( 4Ps un 4Cs)
• Sadarbības veidi (ieskaitot ražotāju organizācijas / lauksaimniecības kooperatīvus)
• Plusi (pro) un mīnusi (cons) sadarbībai (piemēram, kaulēšanās ietekme kā pro).
2.Modulis: Bioloģiskā lauksaimniecība, kvalitātes shēmas un eko - lauksaimniecība
5.daļa: ES lauksaimniecības produktu kvalitātes politika
•
•
•

Bioloģiskās lauksaimniecības principi, likumdošana un sertifikācija
Kvalitātes standarti
ACVN (Aizsargāts cilmes vietas nosaukums), AĢIN (Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes
norāde) un GTI (Garantētas tradicionālas īpatnības) produkti

6.daļa: Ceļā uz Eko-lauksaimniecību
•
•

Eko-lauksaimniecības definēšana
Videi draudzīgas audzēšanas prakses

3.Modulis: Mārketinga Stratēģijas “smart” bioloģiskiem lauksaimniecības produktiem
7.daļa: Mārketinga stratēģijas (piem. Cenu līderība, diferencēšana, fokuss, dažādošana un citas
mārketinga stratēģijas)
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Trešā partneru tikšanās Grieķijā
Trešā projekta sanāksme notika Atēnās un Karditsā, Grieķijā no 2014.gada 30.septembra līdz 1.oktobrim.

1.diena, 2014.gada 30.septembris
Sanāksme notika Harokopio Atēnu Universitātē, kurā dalībnieki apsprieda projekta īstenošanas nozīmīgas
tēmas:
•

WP3: Mācību programmas pielāgošana. Diskusijas un lēmumi par saturu un metodiku.

•

WP4: e-apmācības platformas projektēšana un izstrāde. Diskusija un vadlīnijas par iespējamiem
risinājumiem.

•

WP5: Testēšana un izvērtēšana. Pirmās diskusijas par metodoloģiju adaptēšanu.

•

WP6: Izplatīšana un izmantošana. Progress un nākamie uzdevumi.

•

WP1: Projektu vadība un kvalitātes kontrole. Progress un nākamie uzdevumi.

•

Turpmākie pasākumi: detalizēts plānojums nākamajiem sešiem mēnešiem (2014.gada oktobris 2015. gada aprīlis).

2.diena, 2014.gada 1.oktobris
Tikšanās 2.diena tika veltīta saimniecību apmeklējumiem Thessaly/
Karditsas reģionā. Partneri apmeklēja vairākus lauksaimniekus un
pārtikas ražotājus:
•

Mr. Tsinopoulos saimniecību (aronijas un godži ogas).

•

Mr. Papagiannakis saimniecību (godži ogas);

•

Mr. Mokkas saimniecību (mellenes);

•

Superfoods kooperatīva "Efkarpon" rūpnīcu (pārstrādes
iekārtas)
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Vizīšu laikā partneri varēja novērot un apspriest, kā tiek audzētas, novāktas un tirgotas Superfoods ogas. Viņi
arī garšoja svaigās un žāvētās ogas, kā arī pārstrādātos produktus no ogām, piemēram, ievārījumus, liķieri un
kūkas.
Ogu audzēšana Thessaly reģionā ir risinājums tradicionālās lauksaimniecības aizstāšanai (piemēram, kokvilnas
audzēšana), kura nedod vairs pietiekamus ienākumus vietējiem zemniekiem.
Lauksaimnieki tika informēti par SmartFarmer projektu kā projekta mērķa grupā, kuri ir potenciālie dalībnieki
pilotu apmācībām.
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SmartFarmer Projekta
Kontaktinformācija

Šī projekta finansējumu Mūžizglītības programmas ietvaros atbalsta
Eiropas Komisija. Šī publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un
Komisija neuzņemas atbildību par jebkādu ietvertās informācijas
izmantošanas veidu.

Lauksaimniecības pētniecības
institūts (Kipra):
Projekta koordinators
George Adamides
E-mail: gadamides@ari.gov.cy
Projekta vadītājs:
Andreas Stylianou
E-mail: a.stylianou@ari.gov.cy
KIPRAS Tehnoloģijas Universitāte
(Kipra):
Petros Kosmas
E-mail: petros.kosmas@cut.ac.cy
Biedrība “Zemnieku Saeima”
(Latvija):
Inga Berzina
E-mail: Inga@zemniekusaeima.lv

.

HAROKOPIO Atēnu Universitāte
(Grieķija):
Despina Sdrali
E-mail: dsdrali@hua.gr
Grieķu Superfoods Kooperatīvs
(Grieķija):
Ioannis Galatoulas
E-mail: jgalatoulas@yahoo.gr
Attīstības un inovāciju tīkls:
Alexandra Mendonça
E-mail:
alexandra.mendonca@rcdi.pt
Fundacion Maimona (Spānija):
Leonor Martín
E-mail: lmartin@lossantos.org

http://www.smartfarmerproject.eu

