Бюлетин N°4 - август 2019

Teacheesy е европейски проект,
финансиран по програма Еразъм +
на Европейския съюз
Teacheesy има за цел да създаде и
предостави необходимите обучителни
инструменти и методики, необходими на
квалифицираните техници и обучители,
които от своя страна ще консултират
фермери и занаятчии - производители на
сирене и млечни продукти в цяла Европа
относно обща политика за добра хигиена в
производството.Настоящото ъководство,
специално посветено на производителите
на сирене и млечни продукти – фермери и
занаятчии беше официално одобрено от
Европейската комисия и 28-те държавичленки през декември 2016 г. и е
референтно за сектора.









24 месеца: от септември 2017 до август 2019
10 партньори (вкл. FACEnetwork) в 9 различни
държави, работещи за постигане на обща цел:
Обучителни инструменти на няколко езика
6 международни срещи
5 обучения за техници
10 информационни събития за всички, които
проявяват интерес по темата
Общ бюджет: 283 205 евро

“Мисията изпълнена” за Teacheesy!

С подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на това съобщение не
представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не може да бъде отговорна за
каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.

Повече информация на: www.face-network.eu/teacheesy

Бюлетин N°4 - август 2019
► Огромен педагогически набор от над
50 учебни материала на 13 езика вече е
достъпен за всички
Както вече беше обяснено в предишните ни бюлетини,
всички
действия
на
проекта
Teacheesy
са
съсредоточени върху необходимостта да се помогне на
фермерите и знаятчиите - производителите на сирена
и млечни продукти да изградят и внедрят адаптирана
система за управление на безопасността на храните в
своите предприятия. За тази цел секторът е
разработил
преди
това
основен
инструмент:
Ръководство за добри хигиенни практики, което
официално е утвърдено от Европейската комисия и от
държавите-членки
през
2016
г.
Сега
предизвикателството пред Teacheesy беше да
разработи основите на широкомащабна система за
обучение, която да допринесе за разпространението на
това ръководство и неговите препоръки към
производителите в цяла Европа. Обучителната
програма, представена от екипа на Teacheesy е
насочена най-вече към техниците – съветници и
консултанти, а след това и към производителите, чрез
тези техници.
По време на програмата екипът разработи набор от
учебни материали, съставени от:
- документи на Power Point (повече от 200 слайда),
представящи съдържанието на Ръководството,
неговите основни теми и препоръки, определения и
основни знания, полезни за производителите;
- повече от 50 педагогически инструмента
(справочници, технически документи, шаблони на
проследяващи инструменти, видеоклипове), които
обучаващите да използват за обучението на
производителите на основни знания за безопасно
производство на сирене и млечни продукти,
включително подробни обяснения, примери и
упражнения.
Първоначално тези материали бяха разработени на
английски език, след това бяха преведени на 12 други
езика: немски, френски, испански, италиански,
български,
полски,
финландски,
холандски,
словенски, хърватски, шведски и гръцки. За някои
езици не беше възможно да се преведе целият
материал, поради ограничения бюджет (разходите за
превод варират за всяка страна). Общото представяне
на Power Point беше преведено като приоритет на
всички езици, тъй като това е най-основната медия и
структурира обучителните сесии. За останалите
материали членовете на екипа направиха подбор
според нуждите на знанията на производителите в
своята страна.

Целият набор от материали на Teacheesy ще
бъде наличен на 13 езика в pdf версии на:
www.face-network.eu/teacheesy
Повече информация на: www.face-network.eu/teacheesy

Материалът на Teacheesy е под отворен лиценз
(Creative Commons BY NC ND), който позволява
свободното му използване от обществеността, но
без право да променят документите, нито да ги
използват с търговска цел.
70 обучители в 5 държави вече са включени в
мрежата на Teacheesy. През есента на 2018 г. те
бяха обучени по методиката на Teacheesy за работа
с Ръководството (виж бюлетин 3). Тези обучители
могат да използват не само pdf версиите, но и
оригиналните версии на всички материали (Word,
Power Point, Excel, видео, ...), които могат да
намерят на страница на уебсайта, достъпна само
чрез парола. Всъщност от всеки обучаващ се очаква
да адаптира съдържанието на обучението към
нуждите и спецификите на своята страна и своята
публика.
В допълнение към това, за тези обучители има и
форум, достъпен на уебсайта на Teacheesy. В този
форум те могат да обменят с други обучители и с
членовете на екипа на Teacheesy информация за
курсовете за обучение, други материали и найдобрите практики за обучение.
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►От април до август 2019 бяха проведени 10 информационни срещи в 9 различни
държави


Полша – 12 април 2019 – Lidzbark Warminski - 17 участници, вкл. 2 човека от Университета
Bydgoszcz, 1 човек от център за съвети в земеделието, 14 производители



Полша – 17 май 2019 – Wroclaw – 23 участници, вкл. 4 човека от Университета Wrocław, 3 човека
от ветеринарната служба, 2 студенти, 14 производители

Бяха организирани две срещи за да достигне информация до
възможно най-много заинтересовани страни. Представени бяха
Ръководството за добри хигиенни практики (GGHP), проекта
Teacheesy и резултатите от него. Общата презентация беше особено
полезна да се говори в дълбочина за системите за управление на
безопасността на храните. Бяха представени някои специфични
инструменти
и много
добре оценени
от
участниците.
Производителите бяха ентусиазирани и казаха, че GGHP ще бъде
полезен за ежедневната им работа.


Италия – 24 май 2019 – Torino
48 участници, вкл. 5 производители, 6 техници,
3 представители на Департамента по земеделие на регион Piedmont and Veneto, 1 представител
на Ветеринарния Университет и 6 представители на асоциации на производителите, инспектори

Срещата се проведе на 24 май и в нея участваха главно инспектори
от Северна и Централна Италия. Европейският Ръководство беше
сравнено с италианските наръчници (Dott. Nicolandi) и общите
точки бяха подчертани. Инспекторите оцениха Ръководството и
образователните инструменти за разпространение. Споделяме
изказването на д-р Cravero, който оцени използването на
Ръководството при официалния контрол.
„Ръководството е важен инструмент и референция с всички местни
наръчници“ - Dr. Luca Nicolandi ветеринарен инспектор ASL TO 4
Torino.


Франция – 28 май 2019 – Paris - 20 участници, вкл. 14 производители и 4 техници

Срещата беше чудесна възможност за производители, идващи от
различни райони на Франция и дори от Белгия (за двама от тях) да
обменят и да се учат един от друг. В своите коментари участниците
често изтъкват, че виждат европейското ръководство и проекта
Teacheesy и дори съществуването на FACEnetwork като много
съществени инструменти за защита на тяхната дейност на малки
производители.
„Сега разбирам по-добре ползите от организирането чрез нашите
асоциации на производители.” Alexandra Garnier, Ферма Garnier in
Bargny (Hauts-de-France Region)


Швеция – 4-5 Юни 2019 – Stockholm - 11 участници. Срещата се състоеше от производители и
техните работници и двама представители на Центъра за развитие на Южна Швеция.

Беше добра среща и участниците казаха, че са доволни от нея. Презентацията за FACEnetwork беше оценена
като актуализация на наученото до момента. Представянето на проекта Teacheesy посочи връзките между
учебните документи и инструменти и Ръководството.
По време на заключителните изказвания относно техните общи впечатления, групата по-специално предложи:
„Материалът може да се използва в уеб базирани курсове (изцяло или частично), в зависимост от темата на
курса“.

Повече информация на: www.face-network.eu/teacheesy
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Холандия – 6 юни 2019 – Driebergen-Rijsenburg - 19 участници, вкл. 1 техник и 15 производители

Участниците бяха много
заинтересовани от Европейското
ръководство и какво означава това за тяхната компания, също в
сравнение със сегашния Национален наръчник. Те бяха
ентусиазирани от съдържанието и количеството на материалите,
разработени от Teacheesy и смятат, че това може да представлява
интерес за тях да подобрят управлението на безопасността на
храните.
„С нетърпение очаквам да захапя Европейското ръководство и да го
накарам да работи за моята собствена компания“. Mathilde van
Otterloo, Mathilde’s Kaas Amsterdam
 Испания – 18 юни 2019 – Madrid - 40 участници, основно ветеринарни инспектори
Участниците бяха от регионалните и националните власти. Това беше интензивна среща, тъй като имаше
реални обмени по въпроси на тълкуването на регламента и за това как да се приложи регулацията по
адаптиран начин в сектора на малките мандри. В края обаче балансът беше положителен.
 Германия – 26 юни 2019 – Kassel
51 участници, вкл. 8 техници, 14 производители и 29
ветеринарни лекари от контролната служба
Оценката на участниците беше единодушна: Срещата беше много
практична, компетентна, с добри и разбираеми презентации, а
инструментите
са
разнообразни,
много
полезни
за
производителите и контролните органи. Участниците похвалиха
състава на групата, която позволи открита и интересна дискусия
между производители, консултанти и инспектори. На въпроса
дали да се срещат редовно, всички участници отговориха
положително.
„Трябва да предлагате редовни обучения на компетентните
органи.“ - Представител на местна компетентна ветеринарна
служба


Финландия – 15 август 2019 – Sastamala - 25 производители и работници в мандри

Финландската
информационна
среща
Teacheesy
беше
организирана в чисто нови съоръжения на Herkkujuustola занаятчийска мандра, собственост на Peter и Jenni Dörig.
Създаването на ново производствено предприятие и свързаната с
него регулация бяха тема на дискусии през целия ден.
На срещата присъстваха и представители на Финландската служба
по храните, които показаха наскоро публикувано национално
ръководство за стартиране на ново млекопреработвателно
предприятие.

България – 19-20 август 2019 – Карлово - 23 участници, производители на сирене и млечни
продукти от цялата страна
Беше много приятно събитие. Българските производители много
се радваха да обменят знания и умения, които са натрупали през
последните 2-3 години. Развитието на сектора обаче започна в
България едва през 2010 г., след промените в законодателството.
Първата малка мандра беше регистрирана през 2015 г.!


Обучение с материалите на Teacheesy, предназначено за
производителите на сирена и млечни продукти вече е планирано
през ноември т.г.

Повече информация на: www.face-network.eu/teacheesy
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Проектът Teacheesy приключва на 31 август 2019 г. Време е да изкажем благодарността си на
програма Еразъм за финансирането и на всички редактори и заинтересовани страни, които участваха в
работата на проекта. Наистина ни беше приятно да работим по проекта Teacheesy поради неговото
интересно и важно съдържание и освен това, защото той разшири взаимното ни разбиране и ентусиазма
ни да бъдем активни и полезни за европейските фермери и занаятчии - производители на сирене и млечни
продукти.

Екипът на проект Teacheesy

Повече информация на: www.face-network.eu/teacheesy

