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Opis projektu: Projekt ESTO jest częścią programu Leonardo da Vinci, będącego jednym
z czterech programów sektorowych programu UE w dziedzinie edukacji
i doskonalenia zawodowego Uczenie się przez całe życie (The Lifelong
Learning Programme – LLP).
Jego głównym celem jest ochrona sadów tradycyjnych jako wielo-
funkcyjnych, przyjaznych środowisku systemów, gwarantujacych
zachowanie różnorodności biologicznej, stanowiących źródło zdrowej
żywności, miejsce wypoczynku i rekreacji oraz malowniczy element
wiejskiego krajobrazu.
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Realizacji powyższego celu ma służyć stworzenie innowacyjnego kursu
edukacyjnego dla uczniów szkół zawodowych, studentów i osób
dorosłych zainteresowanych sadownictwem tradycyjnym. Kurs,
opracowany według kryteriów Europejskiego Systemu Transferu Osiąnięć
w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (European Credit System for
Vocational Education and Training – ECVET), będzie dotyczyć zarówno
sadownictwa, jak i pielęgnacji i zarządzania oraz przetwórstwa
i marketingu. Osoby, które go ukończą, uzyskają kwalifikacje na
ujednoliconym, europejskim poziomie, potwierdzone certyfikatem,
uprawniające m.in. do założenia i prowadzenia sadu tradycyjnego,
produkcji suszu, soków, alkoholi itp., a także doradztwa w zakresie wyżej
wymienionych zagadnień. Projekt przewiduje przetestowanie
opracowanego kursu w kilku szkołach zawodych i wyższych na terenie
Europy, m.in. w Polsce.
Za realizację projektu odpowiedzialne są Krajowe Centra Kompetencji
powstałe w 6 krajach partnerów projektu, tworzące konsorcjum
koordynowane przez Thüringer Ökoherz e.V., niemiecką organizację
pozarządową promującą w Turyngii rolnictwo ekologiczne, ochronę
krajobrazu i ekologiczny styl życia.
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