Бюлетин N°2 - октомври 2018
Налични инструменти …

Teacheesy е европейски проект,
финансиран от Програма Еразъм +
на Европейския съюз
Проектът има за цел да улесни
използването на Ръководството за добри
хигиенни практики [GGHP] във всички
страни–членки на ЕС. Teacheesy има за
цел
да
създаде
инструменти
и
методология за обучение и да ги
предостави на квалифицирани техници и
обучители. Те от своя страна ще ги
използват за да инструктират фермери
и занаятчии в цяла Европа за общите
политики
за
добра
хигиена
при
преработката
на
мляко.
Това
ръководство, специално предназначено за
фермери и занаятчии, производители на
сирене и млечни продукти беше одобрено
официално от Европейската Комисия и
от 28-те страни-членки през декември
2016 и е ключово за сектора.










24 месеца: септември 2017 до август 2019
10 партньора (вкл. FACE network) в 9 страни
работят за постигане на общите цели:
Обучителни инструменти на различни езици
6 международни срещи
5 обучения за техници
10 информационни събития за всички
заинтересовани страни
1 специфичен уебсайт
Общ бюджет: 283 205 евро

Този втори бюлетин представя напредъка по проекта след една
година изпълнение.
С подкрепата на програмата "Еразъм +" на Европейския съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на това
съобщение не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не
носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.

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

Бюлетин N°2 - октомври 2018
Какво се случи през първата
година от проекта?
Екипът на проект Teacheesy се срещна и
координира работата в рамките на 4
международни срещи, които се проведоха в 4
различни страни:
1 - начална среща на 10 октомври 2017 г. във
Freising, Германия, в която участва целия
работен екип (18 техници и производители),
2 – три работни срещи: в Испания през януари
2018 г., в България през април 2018 г. и във
Финландия през юли 2018 г., в които участваха
8-те техници и 3-та производители, натоварени
с
разработването
на
обучителните
инструменти.
Освен физическите срещи, екипът на Teacheesy
комуникираше
по
Skype,
имейл
и
в
специализиран електронен форум.

- През април 2018 г. по време на
международната
среща
в
България
програмата беше предмет на медийно
отразяване
в
националната
преса
и
телевизия.
- През юни 2018 г. за Teacheesy беше
публикувана статия в холандско списание за
фермери и занаятчии производители на
сирене и млечни продукти.
- През септември 2018 г. проекта беше
представен в рамките на събитието "Terra
Madre Salone del Gusto", в рамките на групата
"Slow Cheese", в Торино (Италия).

Barbara Hart
(технически координатор на Teacheesy)
Slow Cheese meeting, Торино, IT – септ. 2018
Екипът на проект Teacheesy
Hämeenlinna, Финландия – юли 2018

Как екипът на Teacheesy комуникира
постижения си. Например:
- На 22 ноември 2017 г. FACEnetwork
организира конференция в Брюксел за
представяне на Ръководството (GGHP) и
представяне на проекта Тeacheesy на
организации на производители, институции
(по-специално на Европейския парламент ...),
администрации и други заинтересовани
страни. На тази конференция участваха 80
души от 20 различни европейски държави.
- През април 2018 г. бе публикуван и изпратен
първи бюлетин на 400 заинтересовани страни
в 10-те държави от партньорството, особено на
компетентните органи и институции, както и
организации на фермери и производители, на
потребителски организации.

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

Екипът
на
Teacheesy
разработи
инструментариум за обучение, състоящ се
от:
едно голямо представяне, съдържащо
всички подробности относно съдържанието
на GGHP и очакваното му използване като
система за управление на безопасността на
храните от фермери и занаятчии производителите на сирене и млечни
продукти.
- в допълнение бяха разработени 40 учебни
инструмента
(технически
листове,
презентации, картини, видеоклипове, ...),
които да бъдат използвани от техниците /
обучителите за бъдещи обучителни сесии с
производители.
Това е актуален анализ на постиженията на
нашия екип, отразяващ чудесната му работа
в разработването на проекта Teacheesy!
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Какво се случва в момента в
Teacheesy?
Както
беше
планирано
обучителните
инструменти, произведени през първата
година от програмата, ще бъдат тествани през
есента/зимата на 2018 г. с групи техници и
специалисти в серия обучения, организирани в
5 от страните от партньорството. Пилотните
обучения включват посещения на ферми,
групови задачи и дискусии.
2 от тези 5 обучения вече бяха проведени:
1- От 12 до 14 септември 2018 г. в la Tour du
Pin, Франция, с:
- 13 френски техници,
- 6 членове на партньорството от други страни
(Полша, Италия, Испания, Германия, Ирландия
и Холандия)
- 1 представител на компетентния орган на
Франция.
2 - От 18 до 20 септември 2018 г. в Moretta,
Италия, с:
- 20 италиански техници
- 3 членове на партньорството от други страни
(Холандия и Франция)

Както във Франция, така и в Италия,
участниците бяха от различни региони на
страните. От Нормандия до Корсика и от
Аоста до Калабрия.
Повече информация на: www.face-network.eu/teacheesy

Обратната връзка за първите пилотни
обучения е положителна. Участниците бяха
ентусиазирани
относно
инструментите,
разработени по проекта Teacheesy и се
надяват да ги използват в бъдещите си
обучения, включващи GGHP. Те оцениха
високо иновационния и международен
подход.
Тези първи обучения дадоха интересен
принос и вдъхновение на авторите и
обучителите, които ще им позволят да
подобрят някои части от обучението.
3 обучения предстоят:
3- от 23 до 25 октомври 2018 в Lidzbark
Warmiński в Полша
4- от 13 до 15 ноември 2018 във Freising,
Германия
5- от 16 до 18 ноември в Madrid, Испания
Повече за тези обучения – в следващия ни
бюлетин!

- Contacts: Yolande Moulem & Barbara Hart at: info@face-network.eu -

