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Koncepcinė virėjų, virtuvės

personalo ir maisto

tvarkytojų mokymo sistema

ir lauko tyrimų vykdymas.

Mokymo programos

metodikos dokumento

pildymas.

Koncepcinė virėjų, virtuvės personalo ir
maisto tvarkytojų mokymo sistema
Partneriai atliko išplėstinį Desk tyrimą apie esamas maisto tvarkymo
darbuotojų mokymo galimybes visoje Europoje. Mes nustatėme 1245
formaliojo, savaiminio ir neformaliojo švietimo mokymo programas, iš
kurių dauguma siūlomos JK, Graikijoje ir Vengrijoje. e-SAFE lauko
tyrimas apėmė apklausos klausimyną, į kurį atsakė 211 žmonių iš 22
šalių visoje ES ir tarptautiniu mastu. Apklausos rezultatai buvo
pagrindas rengiant e-SAFE mokymo programos metodiką.

Naujienos!

Mokymo programos metodika
Remdamasi savo tyrimų rezultatais, e-SAFE komanda parengė
naujovišką metodinį dokumentą, skirtą planuoti ir pritaikyti projekto
mokymo kursą prie dabartinių maisto tvarkytojų poreikių. Partneriai
sukūrė 7 mokymo modulius.
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https://e-safe-project.eu/

@eSAFE.ErasmusPlus

Mokymo kurso medžiagos
rengimas ir el. mokymosi
platformos kūrimas.

Tarptautiniai partnerių
susitikimai ir virtualūs
koordinavimo skambučiai.

Naujienos!

e-SAFE mokymo paketo kūrimas
Partneriai pradėjo dvišalį darbą su 7 mokymo kurso moduliais, kurie
bus išbandyti mišraus mobilumo mokymo renginio metu, kuris 2023
m. pavasarį vyks Lukoje, Italijoje. Mokymų temos kilusios iš projekto
pradinio Desk and Field Research ir daugiausia dėmesio bus skirta
sveikatai. ir saugos pagrindai, kritinių sanitarinių krizių valdymas,
maistinės medžiagos, alergija maistui, mikotoksinai, aflatoksinai,
transriebalų rūgštys ir cheminiai pavojai. Šio mokymo paketo tikslas –
apjungti teorinę ir praktinę veiklą, siekiant toliau tobulinti maisto
tvarkytojų žinias ir padėti jiems tobulinti kasdienę praktiką.

e-SAFE el. mokymo platforma
Projekto el. mokymosi platformoje bus pateikta e-SAFE mokymo
paketo internetinė versija, kuri bus išbandyta per trumpalaikį bendrą
darbuotojų mokymo renginį, kuris vyks 2022 m. lapkričio mėn. Vienoje
(Austrija). Platforma bus baigta kurti 2023 m. pavasarį ir bus
prieinama visomis projekto kalbomis.

Partnerių susitikimai
Projekto el. mokymosi platformoje bus internetinė e-SAFE mokymo
paketo versija ir ji bus bandoma per trumpalaikį jungtinį personalo
mokymo renginį, kuris vyks 2022 m. lapkričio mėn. Vienoje, Austrijoje.
Platforma bus baigta kurti 2023 m. pavasarį. ir bus prieinama
visomis projekto kalbomis.


