
e-SAFE Maisto
Saugumo Bei Kokybės
Gerinimas Ruošiant
Maisto Tiekėjus Ir
Gamintojus

B I R Ž E L I S ,  2 0 2 1  |  N A U J I E N L A I Š K I S  N R . 1

e-SAFE išvystys išsamią mokymų
programą visiems maisto
gamintojams bei tiekėjams Europos
Sąjungos mastu,siekiant pagerinti
jų žinias bei įgūdžius, kad užkirsti
kelią visuomenės  ligoms, kurias
sukelia netinkamas elgesys su
maistu. 
Mokymų paketo tikslas yra suteikti
atnaujintas žinias ir pagerinti
maisto gamintojų bei tiekėjų
įgūdžius, įgalinant juos pergalvoti
klaidingas patirtis gaminant
maistą ir imantis visų Corona
viruso epidemijos apsisaugojimo
priemonių. Mokymai bus orientuoti
į atsirandančias arba vėl
atsinaujinančias, sunkiai
atpažįstamas maisto grėsmes. 

REZULTATAI VYKDOMI
IO1–Koncepcinė struktūra virtuvės šefams, darbuotojams, tiekėjams
mokyti
IO2–Mokymo programos metodologija
IO3–e-SAFE Mokymų paketo išvystymas
IO4–e-SAFE E-mokymo platformos sukūrimas
IO5–Profesinio mokymo dėstytojų paruošimo vadovas

e-SAFE

PARTNERIŲ SUSITIKIMAI
Dėl esamos pandeminės situacijos Pirmasis tarptautinis susitikimas 
 vyko nuotoliniu būdu gruodžio 3-ą ir 7-ą dienomis, 2020 m.
Partneriai susirinko, kad nusimatyti bendrą projekto vystymo viziją bei
supratimą bei aptarti 5 intelektinius produktus. Partneriai susitarė dėl   
kiekvieno vaidmens bei atsakomybės pasiskirstymo. Buvo nutarta
taipogi, į ką reikia susitelkti e-SAFE projekte ir kada atlikti
svarbiausius artimiausius darbus.

KOORDINATORIŲ SUSITIKIMAI
e-SAFE konsorciumo nariai susitinka kiekvieno mėnesio pradžioje,
idant peržvelgtų kaip projektas progresuoja bei užtikrintų projekto
rezultatų kokybę. Jau įvyko šeši koordinatorių susitikimai nuo  2021
m.sausio iki birželio.



https://e-safe-project.eu/              @eSAFE.ErasmusPlus

Lenkų Ūkininkų
Konsultavimas yra
projekto koordinatorė ir
atsakinga už projekto e-
SAFE e valdymą. Taipogi,
ši institucija yra vado-
vaujanti IO2 kūrimui -
Mokymo programos

metodologija.

Polish Farm Advisory

Socialinių Inovacijų
Centras yra atsakinga už
projekto veiklų sklaidą
bei už intelektinį
produktą  IO4-e-SAFE E-

mokymo platformos

sukūrimas.

Center for Social

Innovation - CSI

Prolepsio institutas
atsakingas už e-SAFE
projekto vertinimą bei
vadovauja intelektiniam
produktaui IO1-
Koncepcinė struktūra

virtuvės šefams,

darbuotojams, tiekėjams

mokyti.

Prolepsis Institute

ISEKI Maisto Asociacija
yra atsakinga už
intelektinį produktą IO3
- e-SAFE Mokymo paketo

išvystymas.

ISEKI Food

Association

Italų partnerė dalyvaus
visuose e-SAFE veiklose
ir organizuos C2
mokymų veiklas Italijoje.

Italian Cuisine di

Gianluca Pardini

KMPPMC yra intelektinio
produkto IO5 vadovas -
Profesinio Mokymo

dėstytojų paruošimo

gidas.

Kaunas Food Industry

and Trade Training

Centre - KFITTC


