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Διεξαγωγή Έρευνας:
Εννοιολογικό πλαίσιο για
την κατάρτιση μαγείρων,
προσωπικού κουζίνας και
χειριστών τροφίμων. 

Ανάπτυξη της
Μεθοδολογίας του
Αναλυτικού
Προγράμματος
Κατάρτισης.

Εννοιολογικό πλαίσιο για την κατάρτιση
μαγείρων, προσωπικού κουζίνας και
χειριστών τροφίμων
Οι εταίροι διεξήγαγαν εκτενή πρωτογενή και δευτερογενή
έρευνα για τα υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης χειριστών
τροφίμων στην Ευρώπη. Η έρευνα κατέδειξε 1245
προγράμματα τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης, η
πλειοψηφία των οποίων εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Η έρευνα πεδίου του e-SAFE
περιελάμβανε ερωτηματολόγιο, στο οποίο απάντησαν 211
άτομα από 22 χώρες παγκοσμίως. Τα αποτελέσματα της
δημοσκόπησης αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό της
Μεθοδολογίας του Αναλυτικού Προγράμματος Κατάρτισης του
έργου.

Νέα!

Μεθοδολογία Αναλυτικού Προγράμματος
Κατάρτισης
Η ομάδα του e-SAFE ανέπτυξε μία καινοτόμα Μεθοδολογία για
τον σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης, το οποίο θα
περιέχει 7 θεματικές ενότητες βασισμένες στα αποτελέσματα
της έρευνας και τις τρέχουσες ανάγκες των χειριστών
τροφίμων.
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https://e-safe-project.eu/

@eSAFE.ErasmusPlus

Ανάπτυξη προγράμματος
κατάρτισης και
δημιουργία πλατφόρμας
ηλεκτρονικής μάθησης.

Διεθνικές Συναντήσεις
Εταίρων και Διαδικτυακές
Μηνιαίες Συναντήσεις. 

Νέα!

Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης του
e-SAFE
Οι εταίροι εργάζονται σε ομάδες για την προετοιμασία των 7
θεματικών ενοτήτων του προγράμματος κατάρτισης, τα οποία
θα αποτελέσουν αντικείμενο της δραστηριότητας κατάρτισης
ενηλίκων C2, που θα πραγματοποιηθεί στη Lucca της Ιταλίας
την άνοιξη του 2023. Οι θεματικές προκύπτουν από την αρχική
έρευνα του έργου και εστιάζουν στην ασφάλεια και υγιεινή,
στη διαχείριση εκτάκτων υγειονομικών κρίσεων, στις
αλλεργίες τροφίμων, στις μυκοτοξίνες και αφλατοξίνες, στα
τεχνητά λιπαρά οξέα και στις χημικές πηγές κινδύνου. Στόχος
του προγράμματος κατάρτισης είναι ο συνδυασμός
θεωρητικών και πρακτικών δραστηριοτήτων και η παροχή
γνώσεων στους χειριστές τροφίμων ούτως ώστε να
βελτιώσουν τις καθημερινές τους πρακτικές.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης του
e-SAFE
Η πλατφόρμα e-Learning του έργου θα περιλαμβάνει την
ηλεκτρονική μορφή του προγράμματος κατάρτισης και θα
εξεταστεί στη δραστηριότητα εκπαίδευσης προσωπικού C1,
που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη το Νοέμβριο του 2022. Η
πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2023 και θα είναι
διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες του έργου.

Συναντήσεις Εταίρων
Εξαίτιας της πανδημίας του COVID-19 , οι δύο πρώτες διεθνικές
συναντήσεις εταίρων του e-SAFE πραγματοποιήθηκαν
διαδικτυακά. Οι εταίροι προετοιμάζουν την 3η τους συνάντηση
που θα λάβει χώρα με φυσική παρουσία στο Kaunas της
Λιθουανίας και συνεχίζουν τις μηνιαίες διαδικτυακές τους
συναντήσεις για να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και για να
παρακολουθούν την πρόοδο των τρεχουσών εργασιών τους.


