Newsletter Nr 2 Październik 2018
Dostępne narzędzia

Teacheesy jest projektem
europejskim, finansowanym przez
program Erasmus+ Unii Europejskiej
Projekt ma na celu ułatwienie korzystania
Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych
[PDPH] we wszystkich państwach UE.
Teacheesy ma na celu opracowanie i
dostarczenie zestawu niezbędnych narzędzi
treningowych oraz podstaw metodologii
potrzebnych trenerom i doradcom, którzy z
kolei będą ich używać do szkolenia
serowarów farmerskich i rzemieślniczych w
całej Europie w zakresie wspólnego
podejścia dotyczącego higieny przy produkcji
serów i innych produktów mleczarskich. Ten
Przewodnik jest specjalnie przeznaczony dla
farmerskich i rzemieślniczych producentów
serów i innych produktów mleczarskich i
został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję
Europejską i 28 Państw Członkowskich w
2016 i stanowi referencję dla sektora.









24 miesiące: wrzesień 2017 – sierpień ych krajach
pracujących nad 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

Ten drugi newsletter informuje o bieżącym stanie realizacji projektu po roku od jego
rozpoczęcia

Co
się
wydarzyło
w
pierwszego roku programu?

czasie

Zespół Teacheesy spotkał się w ramach
koordynacji prac nad tym projektem
czterokrotnie w czterech różnych krajach:

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

Newsletter Nr 2 Październik 2018
1- Spotkanie wstępne 10-ego października
2017, we Freisingu, w Niemczech, w którym
uczestniczył
cały
zespół
autorski
(18
specjalistów i producentów),
2- trzy inne spotkania: – w Hiszpanii w styczniu
2018, w Bułgarii w kwietniu 2018 oraz w
Finlandii w lipcu 2018, w których uczestniczyło
8 specjalistów oraz 3 producentów, których
zadaniem była praca nad zestawem narzędzi
szkoleniowych.
Oprócz tych spotkań fizycznych, zespół
Teacheesy kontaktował się poprzez skype’a,
e-maile i platformę elektroniczną.

czasopiśmie holenderskim skierowanym do
farmerskich i rzemieślniczych przetwórców
mleka.
We
wrześniu
2018,
program
był
prezentowany podczas “Terra Madre Salone
del Gusto”, w grupie “Slow Cheese”, w
Turynie, Włochy.

Barbara Hart koordynator techniczny Teacheesy)
Slow Cheese Turyn IT – wrzesień 2018

Zespół Teacheesy
Hämeenlinna, FI – Lipiec 2018

Jak zespół Teacheesy komunikował swoje
postępy publiczności.
Na przykład:
22th
listopada
2017,
FACEnetwork
zorganizowała
w
Brukseli
konferencję
prezentującą PDPHP oraz program Teacheesy
organizacjom
producenckim,
instytucjom
(szczególnie Parlamentowi Europejskiemu…),
administracji
oraz
interesariuszom.
W
konferencji uczestniczyło 80 osób, z 20
różnych krajów europejskich.
- W kwietniu 2018, ukazał się pierwszy
newsletter i został wysłany do 400
interesariuszy w 10 krajach partnerskich
projektu, szczególnie do właściwych władz,
instytucji oraz farmerów i organizacji
konsumenckich.
- Również w kwietniu 2018, podczas
międzynarodowego spotkania Teacheesy w
Bulgarii, Program został przedstawiony w
prasie krajowej oraz telewizji.
- W czerwcu 2018,
przedmiotem
artykułu

Teacheesy było
prasowego
w

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

Zespół
Teacheesy
treningowy złożony z:

opracował

zestaw

- jednej dużej prezentacji power point
zawierającej wszystkie szczegóły dotyczące
zawartości PDPH oraz jego przypuszczalnego
zastosowania
jako
System
Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności przez farmerskich i
rzemieślniczych
producentów
serów
i
produktów mlecznych.
- dodatkowo stworzono ponad 40 narzędzi
treningowych
(np.
karty
techniczne,
prezentacje power point, zdjęcia, filmy…) do
wykorzystania
przez
doradców/trenerów,
przeznaczonych do wykorzystania podczas
kolejnych szkoleń dla producentów.
Taki jest dzisiejszy stan osiągnięć zespołu,
odzwierciedlający wielki wkład pracy w rozwój
projektu TEACHEESY!

Jaki jest obecny stan Teacheesy?
Zgodnie z planem zestaw narzędzi treningowych
stworzonych podczas pierwszego roku programu
jest obecnie sprawdzany w okresie jesieni 2018
z grupami techników i doradców w ramach sesji
szkoleniowych, które zorganizowano w pięciu
krajach
partnrskich
uczestniczących
w
programie.
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Pilotowe sesje szkoleniowe zawierają zadania
grupowe, wizyty na farmach i dyskusję.
2 z tych 5 sesji już się odbyły:
1 W dniach 12 - 14 września 2018 w
La Tour du Pin we Francji z udziałem:
- 13 techników francuskich,
- 6 członków programu z innych krajów
(Polska, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Irlandia i
Holandia)
-1
przedstawiciel
francuskich
władz
sanitarnych.
2 W dniach 18 - 20 września 2018 w
Moretta, Włochy, z udziałem:
- 20 doradców włoskich
- 3 członków programu z innych krajów
(Holandia i Francja)

W obu szkoleniach, zarówno we Francji i
Włoszech, uczestnicy reprezentowali różne
regiony kraju; od Normandii do Korsyki i od
Aosty do Kalabrii.
Opinie dotyczące pierwszych, dwóch sesji
szkoleniowych są pozytywne. Uczestnicy
bardzo pozytywnie wyrażali się o zestawie
narzędzi przygotowanych w ramach programu
Teacheesy i mają zamiar korzystać z nich w
swoich przyszłych szkoleniach, łącznie z PDPH.
Docenili innowacyjność i międzynarodowe
podejście.

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

Te pierwsze sesje dostarczyły interesujących
spostrzeżeń i inspiracji dla autorów/trenerów
pozwalając im na skorygowanie i rozwinięcie
niektórych elementów szkolenia.
3 sesje są ciągle w przygotowaniu:
3- W dniach 23 - 25 października 2018 w
Lidzbarku Warmińskim w Polsce
4- W dniach 13 - 15 listopada 2018 we
Freisingu w Niemczech
5- W dniach 16 - 18 listopada w Madrycie, w
Hiszpanii.
Więcej informacji dotyczących tych
będzie w następnym newsletterze!

sesji

