Навчальний план тренінгу тренера
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2.2.1 Підвищення обізнаності про важливість застосування
"найкращих практик" для виробництва безпечних
молочних продуктів


Розробка навчального плану і концепції (перегляд). Навчальний план,
розроблений протягом 1 року, буде переглянутий з урахуванням
останніх потреб від зацікавлених сторін.



Розробка навчальних матеріалів для "змішаних" («обличчя до обличчя»
і онлайн-навчання) навчальних модулів (у тому числі фільм і брошура
про заразний вузликовий дерматит): продовження з 1 року



Навчання (тренування тренерів) на центральному рівні (фахівці
регіональних підрозділів у пілотних областях) і польовий візит на МТФ.
Тренінг включає навчання «обличчя до обличчя» і візит на ферму. Під час
візиту на ферму буде оцінене і обговорене впровадження найкращих
практик на фермі.



Впровадження навчання на периферійному рівні. Підготовлені тренери
з попередньої діяльності будуть проводити тренінги по впровадженню
найкращих практик на периферійному рівні в пілотних областях
проекту.
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Навчальний план
Тренінг тренера на центральному рівні і польовий візит
•
•
•
•
-

Тренінг буде включати 3 модулі по різним темам.
Модуль 1 і 2 будуть проведені у 2 році
Модуль 3 буде проведений у 3 році.
Кожен модуль складається з 2 кроків:
1 фаза: «обличчя до обличчя» і польовий візит (3 дні);
2 фаза: електронний модуль навчання (4 тижні).

• Учасників на кожному тренінгу буде 15-20. Більше число

учасників буде брати участь в електронному модулі.
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Навчальний план
• Проведення тренінгів на периферійному рівні (підтип діяльності 2.2.1.4)
• Мета: Тренінг призначений для інспекторів і інших ветеринарних працівників територіальних
органів Держпродспоживслужби і спрямований на підвищення обізнаності про важливість
застосування "найкращої практики" для виробництва безпечних молочних продуктів.
• Місце: У кожній вибраній проектом області.

• Реалізація:
- Тренінг буде проводитися підготовленими тренерами в рамках діяльності 2.2.1.3 в кожній
області, обраній проектом (2 тренінги у кожній області).
- Загальна кількість тренувань в областях буде 8.
- Навчання включатиме 3 модуля з різними темами (менше тем, ніж у тренінгу тренера)
- Кожний тренінг буде тривати два дні.
-

У кожному тренінгу буде брати участь 20 учасників.
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Модуль 1
Секція 1: Підвищення потенціалу майбутніх тренерів
Модуль 1
Найкращі практики управління
молочно-товарною фермою 1. Комунікація між ветеринарами і фермерами: що

очікувати?
2. Інтерактивне навчання
3. Інструменти для модерування роботи робочих груп і
презентацій
Секція 2: Найкращі практики
1. Благополуччя тварин
2. Управління стадом і вирощування телят
3. Умови утримання
4. Годівля та контроль за якістю кормів і води
(наприклад, контроль зберігання і простежуваність
щодо кормів, які надходять до ферми).
5. Вплив неякісних кормів на здоров’я тварин та
безпечність молока.
6. Вплив на навколишнє середовище (наприклад,
система управління відходами)
7. Документація на фермі та її облік
8. Соціально-економічне управління (наприклад,
управління кадрами, система управління фінансами)
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Модуль 2
Модуль 2.

Секція 1: Здоров’я тварин

Здоров'я тварин, гігієна доїння
1. Найпоширеніші хвороби, що вражають тварин на
і безпечність молока

молочних фермах
2. Зоонози: ризик для споживача
3. Програма управління здоров'ям стада
4. Правильне використання ветеринарних препаратів та
період виведення (каренції).
Секція 2: Гігієна доїння та безпечність молока
1. Якість та безпечність молока
2. Гігієна доїння
3. Технічне обслуговування та очищення доїльних
машин.
4. Зберігання молока на фермах
5. Транспорт для перевезення молока
6. Гігієнічні вимоги щодо пунктів збору молока.
7. Контроль за фальсифікацію молока.
8. Правила гігієни персоналу, що бере участь у
виробництві молока.
9. Документація та ведення записів щодо
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Модуль 3
Модуль 3.
Доступні засоби і методи для
виробництва безпечних
молочних продуктів

Секція 1: Засоби і методи
1. Епізоотологія в контексті виробництва продуктів
тваринного походження: використання
виробничої інформації
2. Диспансеризація
3. Впровадження заходів біологічної безпеки на
молочних фермах
4. Програма по контролю маститів
5. Правильне використання ветеринарних
препаратів і період виведення (каренції): у
контексті антимікробної резистенції (АМР)
6. Ідентифікація тварин і простежуваність їх
походження
7. Управління даними щодо виробництва на рівні
ферми
8. Сильні сторони і обмеження в застосуванні
найкращих практик в реальному житті.
Milk Safety Project

7

План
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Дякую

Thank you for your attention

04/03/2016

Milk Safety Project 9

