Biuletyn N°1 - Kwiecień 2018

Teacheesy jest projektem
europejskim, finansowanym
przez program Erasmus+ Unii
Europejskiej






24 miesiące: wrzesień 2017 – sierpień 2019
10 partnerów (wraz z FACEnetwork) w 9 różnych
krajach pracujących nas wspólnymi zadaniami:
Zestawy szkoleniowe w 24 językach
6 spotkań międzynarodowych
5 sesji treningowych dla techników
10 spotkań informacyjnych dla osób
zainteresowanych
1 dedykowana strona internetowa



Całkowity szacowany budżet: 283 205 euro






Przy okazji tego pierwszego biuletynu, przypomnijmy cele i zadania
programu Teacheesy!

Wsparcie przez program Erasmus+ Unii Europejskiej. Nie oznacza zatwierdzenia zawartości opracowania, które odzwierciedla
poglądy autorów i Komisja nie może ponosić odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek informacji w nim
zawartych.

Więcej informacji na: www.face-network.eu/teacheesy
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Po co jest ten projekt?
Dla farmerskich i rzemieślniczych producentów
serów i produktów mleczarskich jakość oraz
bezpieczeństwo ich produktów jest kwestią
najwyższej wagi. Przepisy prawne, zawarte
w zestawie Europejskich Przepisów “Pakietu
Higienicznego” wymagają od nich nie tylko
wdrożenia ale również zatwierdzenia i
udowodnienia, że w swoich zakładach stosują
oni zasady bezpieczeństwa żywności.
W tym kontekście, FACEnetwork (Europejska
Sieć
Farmerskich
i
Rzemieślniczych
Producentów Serów i Produktów Mleczarskich)
zobowiązała się do realizacji dużego projektu
w dwóch etapach:
1- Opracowanie unijnego Przewodnika dobrych
praktyk higienicznych (GGHP), przeznaczonego
szczególnie dla farmerskich i rzemieślniczych
producentów serów i produktów mleczarskich.
Ten pierwszy program miał miejsce w latach
2015-2016 i został sfinansowany przez Komisję
Europejską. Poradnik został już oficjalnie
zatwierdzony przez Komisję Europejską i
wszystkie Państwa Członkowskie w grudniu
2016.
2- Drugim etapem jest obecnie przygotowanie
obszernego programu sesji szkoleniowych,
mającego na celu wspomaganie producentów
w stosowaniu tego branżowego poradnika. Ten
etap to Projekt TEACHEESY.
Projekt TEACHEESY powinien dostarczyć
organizacjom sieci FACEnetwork i centrom
szkoleniowym odpowiednich metodologii oraz
narzędzi szkoleniowych. W oparciu o te
elementy, przyszli szkoleniowcy będą w stanie
opracować i przeprowadzić zakrojony na
szeroką
skalę
długoterminowy
program
szkoleniowy, zaadresowany do farmerskich i
rzemieślniczych mleczarni w Europie.

- Podczas pierwszego roku zostanie
opracowana metodologia i zestaw narzędzi
treningowych. Zespół spotka się w celu
koordynacji prac na 4 międzynarodowych
spotkaniach w 4 różnych krajach: Niemcy
(październik 2017), Hiszpania (styczeń 2018),
Bułgaria (kwiecień 2018), Finlandia (Lipiec
2018). Pomiędzy tymi kluczowymi spotkaniami
zespół będzie się konsultował przy pomocy
Skype’a.
Począwszy
od
jesieni
2018,
zorganizowanych zostanie 5 próbnych sesji
treningowych, skierowanych do doradców z
organizacji partnerów programu Teacheesy w
5 różnychkrajach: Hiszpania, Włochy, Polska,
Niemcy i Francja. Te sesje pozwolą na
zastosowanie i sprawdzenie zaproponowanych
narzędzi treningowych. Chociaż te sesje
odbędą się tylko w 5 krajach, to doradcy z 9
krajów partnerskich projektu będą mogli w
nich uczestniczyć jako osoby szkolone, a każdy
członek zespołu będzie zaproszony jako trener
na co najmniej jedną sesję.
- Na początku 2019, metody i narzędzia
szkoleniowe zostaną zweryfikowane przez
zespół Teacheesy zgodnie z oceną testowych”
sesji szkoleniowych wspomnianych powyżej. W
celu skoordynowania tej pracy odbędą się dwa
międzynarodowe
spotkania
w
Holandii
pomiędzy styczniem i marcem 2019.
- Pomiędzy styczniem i sierpniem 2019
każdy partner zorganizuje w swoim kraju
spotkanie informacyjne, mające na celu
zaprezentowanie i wyjaśnienie wyników
projektu Teacheesy. Te wydarzenia powinny
zapoczątkować w każdym kraju realizację
szerokiego i długoterminowego programu
szkoleniowego, na bazie wyników pracy
zespołu Teacheesy.

Kim są partnerzy?
Teacheesy … w szczegółach
Niezbędne zadania do wykonania w ramach
projektu TEACHEESY będą zrealizowane w
przeciągu 24 miesięcy (wrzesień 2017 sierpień 2019) i obejmą następujące zadania:

Więcej informacji na: www.face-network.eu/teacheesy

Zespół Teacheesy składa się w dużym stopniu z
tych samych doświadczonych producentów I
doradców z FACEnetwork, którzy wcześniej
byli zaangażowani w napisanie GGHP. 10
organizacji ma status partnera a 6 jest
zaproszonych do program przez FACEnetwork,
co pokazuje poniższa tabela:
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Autorzy

Doradcy-producenci

Korektorzy

Inni członkowie zespołu

Barbara Hart, Barlactica,
Netherlands (partner) –
Manager projektu

Frédéric Blanchard,
ANPLF, France (partner)

Brigitte Cordier, MRE,
France (zaproszona przez
FACEnetwork)

Doradca/prawodawstwo
Angel Nepomuceno,
QueRed, Spain
(zaproszona przez
FACEnetwork)

Marc Albrecht-Seidel,
VHM, Germany (partner)
Remedios Carrasco,
QueRed, Spain (partner)

Kerstin Jurss, Sveriges
Gårdsmejerister, Sweden
(partner)

Marion Roeleveld, CAIS,
Ireland (zaproszona
przez FACEnetwork)

Jane Murphy, CAIS,
Ireland (zaproszona
przez FACEnetwork)

Andreas Keul, GIE PFLC,
Belgium (zaproszona
przez FACEnetwork)

Emilia Brezzo,
AgenForm, Italy
(partner)

Manager d/s
administracyjnych
FACEnetwork, Yolande
Moulem

Kathrin Aslaksby, Norks
Gardsost, Norway
(zaproszona przez
FACEnetwork)

Stoilko Apostolov,
Bioselena, Bulgaria
(partner)

Irena Oresnik, Združenje
kmečkih sirarjev
Slovenije, Slovenia
(zaproszona przez
FACEnetwork)

Mirek Sienkiewicz,
Agrovis, Poland (partner)
Tuija Pirttijärvi,
University Hamk, Finland
(partner)
Paul Thomas, UK
(zaproszony przez
FACEnetwork)

Jakie jest zaawansowanie
projektu do kwietnia 2018?
 2 spotkania międzynarodowe
Październik, 10.2017 – Międzynarodowe
spotkanie N°1 we Freisingu, Niemcy
Spotkanie otwierające skierowane do całego
zespołu: 18 uczestników
Styczeń, 23-24.2018 – Międzynarodowe
spotkanie N°2 w Madrycie, Hiszpania
Spotkanie dotyczące koordynacji pracy
autorów i doradców: 12 uczestników
 Wiele konferencji przez Skype’a oraz liczne
e-maile i wymiana opinii poprzez platformę
Moodle.
 Dedykowana strona internetowa!
www.face-network.eu/teacheesy

- Kontakt: Yolande Moulem & Barbara Hart na: info@face-network.eu -

Więcej informacji na: www.face-network.eu/teacheesy

