Партньори:
Асоциация „Terre dell‘Adriatico”
(Италия)

Висше училище „Земеделски
колеж“ (България)

Terre dell‘Adriatico е организация с нестопанска
цел, основана през 1995 г., която се занимава
с професионално обучение, информиране
и услуги за предприятия в селските райони.
Това е служба за професионална подготовка,
акредитирана от регион Марке, Италия.
www.adrialand.it

Екологично-културно сдружение
Ziarno (Полша)

Висше училище „Земеделски колеж“
- Пловдив е частно висше учебно заведение,
създадено през 1992 година. От юли 2011
година се преобразува във Висше училище по
агробизнес и развитие на регионите (UARD).
www.uard.bg

ORA - Асоциация на био
търговците (Австрия)
Internal body

Екологично-културно сдружение ZIARNO
(SEED на английски език) работи по културни
и екологични аспекти за устойчивото
развитие на региона Płock, като ръководи
много образователни и извънобразователни
проекти и в същото време участва в различни
национални и международни проекти
и коалиции в подкрепа на развитието на
местни, национални и чуждестранни
общности.
www.ziarno.eu

SPES Zukunftsakademie (Австрия)

Ecozept (Франция)

Ecozept е специализирана в пазарите на
устойчиви потребителски стоки и продукти
от хранително-вкусовата промишленост.
Френско-немскo базираната агенция и екипът
й от дозина аграрни инженери и икономисти
осигурява изследване на пазара, пазарно
проучване и консултиране на всички нива
по веригата за доставки: от земеделието до
потребителя.
www.ecozept.com

Форум Berufsbildung e.V.
(Германия)

Форум Berufsbildung e.V. е независима,
образователна институция с нестопанска
цел, която предлага допълнително
образование, професионално обучение
и семинари в различни сфери на бизнеса,
напр. бизнес икономика, компютърна
грамотност, социални грижи / нестопанска
дейност и сектор търговия.
www.forum-berufsbildung.de

Асоциацията на био търговците е международно сдружение координатор на
националните асоциации на био търговците
и на търговците на биопродукти по целия
свят. ORA, като част от IFOAM, е вътрешно
сдружение на био търговци и група по
специфични интереси в био търговията
в европейската група на Международна
федерация на движението на биологичното
земеделие.
www.o-r-a.org
SPES Zukunftsakademie е независим център
за обучение на възрастни. Дейностите на
центъра са от полза както на днешното
общество, така и за бъдещите поколения. Пет
проектни екипа преглеждат потенциалните
зони на конфликти в нашето общество с цел
да се гарантира доброто качество на живот
на бъдещите поколения.
www.spes.co.at

Živý

venkov

ŽIVÝ VENKOV o.s. (Чехия)

Zivy Venkov провежда образователни и информационни мероприятия в областта на
устойчиви системи за производство на храни
(биологично земеделие) и по веригата за
доставки на биохрани.
www.zivyvenkov.cz

Повече информация:
Website на проекта Eco-Qualify:
www.forum-berufsbildung.de/eco-qualify
www.ecoqualify.o-r-a.org
Website на ЕС:
www.leonardodavinci-projekte.org/adam/homepageView.htm

E-Обучение за
търговци на
биологични
храни

Необходимост от нови и иновативни
методи за обучение на търговци
на биологични храни

Европейска E-Learning платформа
за по-нататъшно образование
в търговията с биологични храни

Търговията с биологични храни е била и ще продължи
да бъде един динамично развиващ се пазар. Въпреки
това, всички нейни бизнес сегменти страдат от остра
липса на квалифициран и опитен персонал и мениджъри.
Нуждата от обучение може да бъде задоволена чрез
нови и иновативни методи на обучение като E-Learning.
Анализът, направен от вече приключил, финансиран
от ЕС, проект за партньорство по програма „Леонардо
да Винчи“, показа, че не съществуват предложения за
E-Learning за квалификация на търговците на биологични
храни нито в Европа, нито в други региони. Всички
специалисти, интервюирани по време на проучването,
изразиха необходимостта от E-Learning, като иновативен
и прогресивен метод за придобиване на квалификация.

Първоначално ще бъде създадена немската версия
на платформата за електронно обучение с 12 модули
и подходящи инструменти и среда за обучение.
Модулите ще обхващат следните въпроси:
Основи на производството на биологични
храни
n Биологично земеделие
n Биологичното производство на храни
n Търговия с биологични храни
Търговия на биологини храни
n Съхранение и търговия на стоки
n Маркетинг и комуникация
n Икономическа жизнеспособност

която би могла да се приспособи към всеки друг
Европейски език или пазар. E-learning платформата
за обучение ще бъде постоянно актуализирана
и допълвана с нови въпроси и модули, за да предлага
една непрекъснато развиваща се система за обучение.
Обучителната платформа ще използва Moodle софтуер
за интегриране на модерни инструменти, налични на
пазара.
Трансфер в практиката на страните-партньори ще бъде
реализиран въз основа на обща маркетингова концепция.
Разпространението и валоризацията ще се извършва
с помощта на обучаващи институции, професионални
организации и съответните участници в професионалното
обучение на национално и Европейско ниво. Те ще бъдат
информирани за E-Learning платформата и ще бъдат
запознати с нейните услуги. Допълнителна стойност ще
добавят издаваните сертификати, съгласно Системата
за осигуряване на качество – Еко Квалификация,
разработена по време на предходен проект, наречен
Eco-Qualify II.

Биологични свежи храни
n Плодове и зеленчуци
n Мляко и млечни продукти
n Сирене
Биологични сушени продукти
n Зърно и зърнени храни, хляб и хлебни изделия
n Масла и мазнини
n Соя, бобови растения и варива

Целта на този проект, наречен Европейска E-Learning
платформа за по-нататъшно образование в търговията
с биологични храни, е да се създаде Европейска електронна
платформа за професионално обучение и квалификация
в областта на търговията с биологични продукти. Дванадесет
учебни модули по основни въпроси и производствени
области трябва да бъдат разработени с подходящи
инструменти за учене и адаптирани към специфичните
условия на страните-партньори. Основните целеви групи за
платформата са участници от сектор търговия с биологични
храни, образователни институции, които предлагат обучение
и квалификация за този сектор.

12 модули ще формират основата за трансфер, адаптация
и превод на други партньорски езици и в други страни.
След трансфера ще започне тестването на платформата
за електронно обучение в партньорските страни:
l Австрия
l България
l Чехия
l Франция
l Германия
l Италия
l Полша
Прегледът на функционалността на платформата за
електронно обучение по отношение на нейното практическо
прилагане ще доведе до оценка и преразглеждане
на системата, и създаване на окончателния вариант.
Адаптираните и преведени модули ще създадат
мултинационална електронна платформа за обучение,

Ръководител на проекта и партньори
Ръководител на проекта е Институт Еqualita (Германия).
Институт Еqualita е организация с нестопанска цел за
квалификация и работа в мрежа в Европа. От 1992 г.
той организира международни проекти в сферата на
образованието и най-вече по програми на Европейския
съюз, като предлага семинари, курсове и консултации
за екологични и социални институции и международни
партньори.
Адрес:
Institut equalita
Lütticher Str. 68
D-50674 Köln, Deutschland
Тел.:
+49 221 5108860
Факс:
+49 221 5891879
E-mail: info@equalita.de Website: www.equalita.de

