EUROPEJSKIE KWALIFIKACJE I
KOMPETECJE PRODUCENTÓW
ŻYWNOŚCI WEGAŃSKIEJ
Erasmus+ Sojusz Na Rzecz Umiejętności Sektorowych
KONTEKST
Trendy konsumenckie zmierzają w kierunku bardziej zrównoważonej i zdrowej
diety, przyspiesza to rozwój nowych technologii przetwarzania surowców
roślinnych. Odpowiadając na te potrzeby przemysł spożywczy rozszerza
asortyment produktów pochodzenia roślinnego, także o te, które wcześniej nie
istniały na rynku (np. napoje zbożowe czy orzechowe, alternatywy dla mięsa i
produktów mlecznych). Ponadto zwiększone wymagania wynikające ze
zrównoważonego rozwoju, wraz z trendami w zakresie cyfryzacji i
automatyzacji, szybko zmieniają środowisko pracy, stanowiąc wyzwanie dla
pracowników, dla których koniecznością stało się zdobywanie nowych umiejętności
i rozwijanie już posiadanych.

CEL

Celem projektu jest wsparcie szybko zmieniającego się sektora przetwórstwa
roślinnego (warzyw, owoców, zbóż, roślin strączkowych i orzechów) w zakresie
podnoszenia kwalifikacji personelu i mobilności specjalistów w Europie.

DZIAŁANIA
Realizowane będą następujące działania :
Innowacyjne szkolenia oparte na aktualnej
wiedzy naukowej
Europejski system certyfikacji szkoleń i profili
zawodowych;
Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych w
zakresie szkoleń dla producentów żywności
wegańskiej;
Narzędzia i usługi, takie jak baza danych
interesariuszy oraz program szkoleń;
Portal branży spożywczej otwarty dla studentów,
nauczycieli, profesjonalistów branży spożywczej i
firm spożywczych, udostępniający wyniki projektu.

WPŁYW
Wzrost konkurencyjności w branży spożywczej, szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb konsumentów;
Zwiększenie mobilności specjalistów z branży spożywczej w Europie

SŁOWA
KLUCZOWE

Żywność pochodzenia roślinnego,
Innowacje w edukacji,
Kompetencje ekologiczne i cyfrowe,
Uczenie się w miejscu pracy

OBSERWUJ NAS

www.eqvegan.eu
www.food-skills.eu
@eqvegan
Eqvegan
EQVEGAN
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