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PROJEKTO TIKSLAI

Tvarus žemės ūkis daro poveikį ir kitiems sektoriams. Tvarumas 
apima ne tik klausimus susijusius su aplinkosauga, bet ir 
ekonomika ir socialiniais veiksniais.

Projektas BREED - „Profesinio rengimo sistemos gerinimas 
pasitelkiant tvarų verslumą kiaulių veisimo procese” suteiks 
studentams galimybę pradėti tvarią veiklą šiame sektoriuje.
Iniciatyva siekiama padėti mažiems ūkiams mokant naujus 
kiaulių augintojus taikyti tris pagrindinius tvarumo principus 
susijusius su gyvūnų gerove, pelningumu ir poveikiu aplinkai 
kartu taikant ir tarpdisciplininį požiūrį.

Projektas BREED remiasi efektyvia motyvavimo ir sąmoningumo 
didinimo strategija kaip galimybe studentams įgyti naujų įgūdžių, 
pagerinti požiūrį į mokymąsi ir įsidarbinimo galimybes.

Projekto BREED tikslas – suteikti visapusišką aukštos kokybės 
mokymų paketą, kad besimokantiems, norintiems pradėti, tęsti 
ar tobulinti verslumą kiaulių auginimo srityje, būtų suteikta 
galimybė įgyti ar išplėsti savo įgūdžius.

Šio projekto tikslas – sukurti visapusišką mokymo priemonių 
rinkinį, pagrįstą motyvacinėmis strategijomis ir novatoriškais 
sprendimais, kurie padėtų įveikti iššūkius - ekonominius, 
socialinius ir aplinkosauginius, su kuriais susiduria 
kiaulininkystės sektorius.

Projektas BREED yra paremtas įvairių specialist, iš partnerių šalių 
Italijos, Lenkijos, Graikijos, Lietuvos ir Portugalijos, patirtimi. 

Projektas įgyvendinamas sukuriant tris intelektinius produktus: 
• „Kokybiško kiaulių veisimo vadovas profesinio rengimo 
mokytojams“;
• „Atvirasis projekto BREED švietimo išteklių priemonių rinkinys 
profesiniam mokymui tvarioms verslininkystės iniciatyvoms 
kokybiško kiaulių veisimo srityje įgyvendinti“;
• Projekto BREED „Motyvacijos vadovas kokybiškam kiaulių 
veisimui“.

http://www.pigbreedtraining.eu

Partneriai

DINAMICA, Italija

SZKOLA GLOWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, Lenkija

UNIVERSITY OF THESSALY, Graikija

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE”ANTONIO ZANELLI”, Italija

GRAN SASSO - LAGA NATIONAL PARK, Italija

ESCOLA PROFISSIONAL COOPERATIVA EPRALIMA, Portugalija

Asociacija MINTIES BITĖS, Lietuva

http://www.pigbreedtraining.eu
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PIRMIEJI PROJEKTO ŽINGSNIAI

Projektas prasidėjo 2019 m. spalio 30 ir 31 
d. Bolonijoje ir Reggio Emilia provincijoje 
vykusiame pirmajame susitikime, kuriame 
dalyvavo atstovai iš visų partnerių organizacijų.

Dalyviai visapusiškai įsitraukė į projekto pradinį 
etapą, pasidalydami užduotis, kad įgyvendintu 
užsibrėžtus rezultatus.

Projekto BREED pradžia

PROJEKTO BREED APKLAUSOS

Projektas BREED pagrįstas galutinių vartotojų 
poreikių ir lūkesčių išnagrinėjimu.

Šiam tikslui buvo sukurtas specialus klausimynas, 
skirtas nustatyti pagrindines problemas, 
kurias reikės pristatyti ir aptarti: gerąją kiaulių 
auginimo laisvėje praktiką, metodinę medžiagą ir 
mokymosi rezultatus.

Naudojantis šia anketa, 2019 m. gruodžio – 
2020 m. sausio mėn. buvo surengtos pirminės 
konsultacijos, į kurias įtrauktos projekte 
dalyvaujančių šalių partnerių nacionalinės 
ekspertų grupės.

Šių konsultacijų metu buvo nustatytos septynios 
svarbiausios sritys, susijusios su kiaulių auginimu 
laisvai:
 • mirtingumo mažinimas;
 • ankstyvieji požymiai rodantys ligas;
 • optimalios vakcinacijos strategijos;

 • rūpinimasis aplinkosauga;
 • biologinis saugumas;
 • pašarų efektyvumas;
 • produktyvumo duomenų rinkimas, kad būtų  
 lengviau priimti sprendimus.

Ekspertai papildomai nurodė 160 gerųjų praktikų, 
kurios gali būti taikomos kiaules auginat laisvai.

Po pasaulinės pandemijos paskelbimo, projekto 
BREED konsorciumas pradėjo svarstymą apie saugos 
priemonių poveikį profesinio mokymo metodikoms 
ir galimus mokymo poreikių pokyčius, kurie buvo 
nustatyti anksčiau atliktoje apklausoje.

Siekiant rasti galimas kurso BREED tobulinimo sritis, 
2020 m. birželio–liepos mėnesiais buvo išplatintas 
dar vienas trumpas klausimynas internete, skirtas 
profesijos mokytojams ir instruktoriams, kad nustatyti 
svarbiausius sunkumus, su kuriais susiduriama vykdant 
mokymus nuotoliu būdu pandemijos laikotarpiu.

Rezultatai neatskleidė jokių didelių problemų, tačiau 
parodė sunkumus, susijusius su socialine sąveika 
ir bendravimu ne tik tarp mokytojo ir mokinių, bet 
ir tarp mokytojų bei dėstytojų, taip pat sunkumus, 
susijusius su mokytojų ir mokinių skaitmeninėmis 
kompetencijomis ir prasto ryšio ir (arba) nurodymų 
studentams valdymu.

Abiejų apklausų pasiūlymai ir rezultatai buvo įtraukti į 
„Kokybiško kiaulių veisimo vadovą profesinio rengimo 
mokytojams“ ir į juos buvo atsižvelgta rengiant BREED 
mokymo kurso turinį.

https://www.pigbreedtraining.eu/breed/?lang=lt
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DAUGIAU INFORMACIJOS 
GALITE RASTI ČIA:

NUOTOLINIAI PROJEKTO PARTNERIŲ 
SUSITIKIMAI

Nepaisant apribojimų ir sunkumų, kuriuos 
sukėlė Covid-19 sukelta ekstremali situacija, 
projekto BREED komanda operatyviai sureagavo, 
perskirstydama suplanuotas veiklas, kad 
projektas būtų tęsiamas be esminių pakeitimų.

Visi iš anksto suplanuoti susitikimai buvo surengti 
nuotoliniu būdu.

Todėl buvo galima nuolat stebėti projekto eigą 
ir vykdyti veiklas taip pat kokybiškai kaip ir buvo 
numatyta. 

SEKANTYS ŽINGSNIAI

• „Kokybiško kiaulių veisimo vadovas profesinio 
rengimo mokytojams“
• Projekto BREED nuotolinių mokymų kursas 
• Gerosios praktikos
• Projekto BREED įrankių rinkinys
• Projekto BREED mokymai partneriams apie kiaulių 
veisimą šiaurės Italijoje ir Lenkijoje

NACIONALINĖS EKSPERTŲ GRUPĖS

Ankstyvoje projekto stadijoje buvo suburta 120 
ekspertų grupė iš penkių projekte dalyvaujančių 
Europos šalių: Italijos, Lenkijos, Graikijos, 
Lietuvos ir Portugalijos. 

Ekspertai, atrinkti iš agrarinio ir gyvulininkystės 
sektorių, yra profesijos mokytojai, kiaulių 
augintojai, mėsos perdirbėjai, mokslininkai ir 
akademikai. Ekspertai projekte atlieka esminį 
vaidmenį, nes su jais nuolat konsultuojamasi, 
siekiant sukurti profesionalią mokymo medžiagą, 
kuri atitiktų besimokančiųjų poreikius ir padėtų 
spręsti sunkumus ir problemas kylančias 
kiaulininkystės sektoriuje.

Pirmą kartą nacionalinė ekspertų grupė buvo 
įtraukta į projekto veiklą, kai buvo užduodami 
klausimai, kuriais vadovaujamasi kuriant projekto 
BREED mokymo kursą.


