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ŠIAME NUMERYJE SKAITYKITE

• BREED BAIGIAMOJI TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 
ITALIJOJE

• BREED TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA PORTUGALIJOJE

• KONSENSUSO RENGINIAI PROJEKTO PARTNERIŲ 
ŠALYSE

• BREED INTELEKTINIŲ PRODUKTŲ TESTAVIMAS

• BREED SKLAIDOS VEIKLA

Baigiamoji tarptautinė projekto BREED 
konferencija, kurią organizavo partneriai iš 
Gran Sasso ir Monti della Laga nacionalinio 
parko Italijoje, vyko 2022 m. liepos 15 d. Assergi 
mieste, centrinėje Italijoje.

Prisijungus visiems projekto partneriams šis 
renginys suteikė galimybę iš viso 50 atstovų 
iš suinteresuotųjų šalių ir tarptautiniams 
dalyviams įvertinti BREED komandos darbą ir 
galutinius projekto intelektinius produktus, taip 
pat aptarti kokybiškų mokymų veiksmingumą 
sprendžiant iššūkius susijusius su tvarumu 
kiaulių auginimo srityje, įskaitant su sveikata 
susijusias problemas.

https://www.pigbreedtraining.eu/breed-
baigiamoji-tarptautine-konferencija-italijoje/

BREED BAIGIAMOJI TARPTAUTINĖ 

KONFERENCIJA ITALIJOJE
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Projekto BREED intelektiniams produktams pristatyti 
partneriai iš  Escola Profissional Cooperativa 
EPRALIMA surengė tarptautinę konferenciją 
Portugalijoje.

Renginys vyko Arcos de Valdevez mieste 2022 m. gegužės 
24 d., EPRALIMA esančioje pagrindinėje auditorijoje.
Konferencijos metu buvo pristatyti projekto BREED 
tikslai ir mokymo priemonių rinkinys, su įžvalgomis apie 
Kokybiško kiaulių veisimo vadovą profesinio rengimo 
mokytojams, nuotolinį BREED mokymo kursą, pasirinktas 
gerąsias praktikas ir BREED motyvacijos vadovą 
kokybiškam kiaulių veisimui.
Renginyje iš viso užsiregistravo daugiau nei 40 dalyvių, 
kurie projekto komandai pateikė savo vertinimus apie 
sukurtus intelektinius produktus, taip pat apie patį 
renginį ir jo naudingumą.

https://www.pigbreedtraining.eu/tarptautines-
breed-konferencijos-graikijoje-ir-portugalijoje/

Projekto partnerių šalyse vyko konsensuso susitikimai su 
atstovais iš suinteresuotųjų šalių, siekiant paskatinti jų 
susidomėjimą BREED mokymo priemonių rinkiniu.

Visose projekto partnerių šalyse (Italijoje, Lenkijoje, Graikijoje, 
Lietuvoje ir Portugalijoje) BREED partneriai organizavo konsensuso 
susitikimus su profesinio mokymo ekspertais, mokytojais ir 
studentais, naujais ir esamais ūkininkais. Susitikimai vyko:
- nuotoliniu būdu ir gyvai;
- organizuojant vieną susitikimą su didele dalyvių grupe arba kelis su 
nedidelėmis dalyvių grupėmis;
- susitikimai vyko skirtingais laikotarpiais, nustatytais siekiant 
užtikrinti didžiausią žmonių įsitraukimą ir atsižvelgiant į nustatytas 
mokinių atostogų datas, kurios projekto partnerių šalyse skiriasi.
Šiose veiklose dalyvavo 400 suinteresuotųjų šalių atstovų, kurie 
projekto komandai pateikė svarbių atsiliepimų apie BREED siūlomą 
mokymo priemonių rinkinį.

https://www.pigbreedtraining.eu/konsensuso-susitikimas-
skirtas-atkreipti-demesi-i-breed-mokymo-priemoniu-rinkini/

KONSENSUSO SUSITIKIMAI, SKIRTI PASKATINTI 

ŽMONIŲ SUSIDOMĖJIMĄ BREED MOKYMO 

BREED TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

PORTUGALIJOJEt

KAIP NAUDOTIS BREED MOKYMAIS

Mokymai yra laisvai pasiekiami internetu naudojant bet kokį 
įrenginį ir netaikant jokių laiko apribojimų. Kursą sudaro 14 
modulių.Kiekvieno modulio pabaigoje yra testas, o bandymų 
skaičius neribojamas.Sėkmingai išlaikę testą gausite modulio 
baigimo pažymėjimą.

Prisijunkite prie nemokamo nuotolinio
BREED mokymo kurso apie tvarią kiaulininkystę
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Įvairiais komunikacijos kanalais ir sklaidos iniciatyvomis 
Italijoje, Lenkijoje, Graikijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje 
projektas pasiekė daugiau nei 200 000 žmonių auditoriją, 
besidominčią profesiniu mokymu apie kokybišką 
kiaulininkystę, įskaitant profesijos mokytojus, dėstytojus 
ir studentus, esamus ir naujus kiaulių augintojus, be kitų 
suinteresuotųjų šalių atstovus.

Dėl šių sklaidos veiklų, užbaigus projektą BREED, buvo 
apskaičiuota, kad prie nuotolinių mokymų apie tvarią 
kiaulininkystę iš viso prisiregistravo 500 vartotojų.

Atitinkamai, organizuota sklaidos veikla taip pat suteikė 
galimybę konsorciumo komandai surinkti įdomias idėjas ir 
rekomendacijas tolesnėms iniciatyvoms BREED projekte ir 
ne tik.

BREED SKLAIDOS VEIKLA

Projekto partnerių šalyse Italijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje 
profesijos mokytojai ir profesijos mokinių grupės išbandė 
BREED mokymo priemonių rinkinį.

2022 mokslo metų pabaigoje iš viso 60 profesijos mokytojų 
ir 420 profesinio mokymo studentų išbandė BREED mokymą 
Italijos aukštojoje mokykloje Istituto di Istruzione Superiore 
“Antonio Zanelli”, Portugalijos profesinio mokymo institute 
PERALIMA ir Lenkijoje esančiame Žemės ūkio švietimo centre 
Bžostove bei Sypnieve mokyklų komplekse.

Šių testavimų metu kai kurie BREED mokymo moduliai buvo 
naudojami kaip pamokos, o mokiniai vėliau atliko testus taip 
patikrindami savo žinias.
Be to, mokyklose, kurios dalyvavo testavimo etape, jau pradėta 
BREED mokymo įtraukimo į nuolatines mokymo programas 
procedūra, taip pat modulio baigimo pažymėjimų pripažinimas 
vidiniais mikrokreditais mokiniams.

https://www.pigbreedtraining.eu/breed-intelektiniu-
produktu-testavimas/

BREED INTELEKTINIŲ PRODUKTŲ 

TESTAVIMAS


