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Międzynarodowa konferencja końcowa projektu 
BREED, zorganizowana przez włoskiego partnera 
Park Narodowy Gran Sasso Monti della Laga, 
odbyła się w Assergi w środkowych Włoszech, 
15 lipca 2022 roku. W konferencji wzięli udział 
wszyscy partnerzy, a ponadto wydarzenie 
zgromadziło publiczność składającą się z 50 
lokalnych i zagranicznych uczestników, aby 
ocenić pracę zespołu BREED i końcowe rezultaty 
projektu, a także omówić znaczenie wysokiej 
jakości szkoleń w zakresie rozwiązywania 
problemów związanych ze zrównoważonym 
rozwojem wolnowybiegowego chowu trzody 
chlewnej i dynamicznie rozwijającymi się 
sytuacjami kryzysowymi związanymi ze 
zdrowiem (np. ASF).

 https://www.pigbreedtraining.eu/
miedzynarodowa-konferencja-konczaca-projekt-
breed-we-wloszech
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Międzynarodowa konferencja śródokresowa 
została zorganizowana w Portugalii przez partnera 
Escola Profi ssional Cooperativa EPRALIMA w celu 
zaprezentowania wyników projektu BREED. 

Konferencja odbyła się w Arcos de Valdevez w dniu 
24.05.2022 r. w sali Audytorium EPRALIMA. Program 
konferencji obejmował prezentację celów projektu BREED 
i zestawu narzędzi BREED dla uczniów i studentów szkół 
zawodowych. Uczestnicy zapoznali się z informacjami 
na temat przewodnika wolnowybiegowego chowu świń 
zgodnie z wysokimi standardami jakości dla nauczycieli 
szkół zawodowych, kursem szkoleniowym online BREED, 
wybranymi najlepszymi praktykami i przewodnikiem 
motywacyjnym BREED do wysokiej jakości chowu świń. W 
wydarzeniu wzięło udział w sumie 40 uczestników, którzy 
przedstawili swoją ocenę trafności proponowanych 
rezultatów, a także organizacji i użyteczności spotkania 
zespołu projektowego.

https://www.pigbreedtraining.eu/srodokresowe-
konferencje-miedzynarodowe-breed-w-grecji-i-
portugalii/

We wszystkich krajach projektu (Włochy, Polska, Grecja, Litwa i 
Portugalia) partnerzy BREED zorganizowali spotkania tzw. 

consensus meeting z ekspertami, nauczycielami i uczniami, 
rolnikami prowadzącymi wolnowybiegowy chów świń oraz rolnikami 
planującymi rozpoczęcie takiej działalności. Spotkania odbyły się w 
różnych formach i czasie: 
• online i stacjonarnie; 
• jako jedno spotkanie z wieloma uczestnikami lub jako wiele spotkań 
w mniejszych grupach; 
• spotkania odbywały się w ciągu ostatnich miesięcy, w takich 
terminach aby zapewnić jak najliczniejsze uczestnictwo 
zainteresowanych, z uwzględnieniem kalendarzy szkolnych i 
świątecznych, różnych dla każdego kraju.

W tych wydarzeniach w krajach projektu łącznie wzięło udział ponad 
400 interesariuszy, którzy przekazali zespołowi projektowemu ważne 
informacje zwrotne na temat proponowanego zestawu narzędzi 
szkoleniowych BREED.

https://www.pigbreedtraining.eu/spotkanie-projektowe-
zorganizowane-w-celu-upowszechnienia-informacji-na-temat-
zestawu-narzedzi-szkoleniowych-breed/
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JAK KORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA BREED

Szkolenie jest dostępne bezpłatnie online z dowolnego urządzenia i 
bez ograniczeń czasowych. Kurs składa się z 14 modułów.
Na końcu każdego modułu znajduje się test, bez limitu prób.
Po pomyślnym zdaniu testu otrzymasz certyfi kat ukończenia 
modułu.

Uzyskaj bezpłatny dostęp online
Szkolenie BREED na temat zrównoważonego chowu trzody chlewnej
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Poprzez różne kanały komunikacji i inicjatywy 
upowszechniające we Włoszech, Polsce, Grecji, Portugalii i 
Litwie, projekt dotarł łącznie do ponad 200 tys. odbiorców, 
osób zainteresowanych szkoleniem w zakresie wysokiej 
jakości chowu świń, w tym nauczycieli szkół zawodowych, 
uczniów i studentów, rolników prowadzących gospodarstwa 
trzodowe i nowych producentów, a także innych 
zainteresowanych osób. 

W wyniku tych działań promocyjnych, do zakończenia 
projektu w szkoleniu internetowym BREED na temat 
zrównoważonego chowu trzody chlewnej wzięło udział w 
sumie 500 zarejestrowanych użytkowników. 
Zorganizowane działania upowszechnieniowe również 
dały zespołowi konsorcjum możliwość zebrania ciekawych 
pomysłów i rekomendacji dotyczących dalszych inicjatyw w 
ramach i poza obszarem zainteresowania projektu BREED.

DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE 

BREED 

Pilotaż szkolenia BREED prowadzony był wśród nauczycieli i 
uczniów szkół zawodowych w krajach projektu.

Na koniec roku szkolnego 2021/2022 łącznie 60 nauczycieli i 420 
uczniów uczestniczyło w pilotażu narzędzi BREED, który odbył 
się we włoskim liceum Istituto di Istruzione Superiore „Antonio 
Zanelli” oraz w SGGW i dwóch stowarzyszonych polskich 
zespołach szkół rolniczych w Brzostowie i Sypniewie. 

Przy tej okazji zostały wdrożone e-moduły kursu BREED, 
a uczniowie mieli możliwość oceny swojej wiedzy poprzez 
powiązane z nimi testy online. Ponadto w szkołach, które wzięły 
udział w fazie pilotażowej, rozpoczęto już procedurę włączenia 
szkolenia BREED w obowiązujące programy edukacyjne, a także 
uznania certyfi katów BREED ukończenia modułu jako elementu 
wewnętrznego systemu zaliczenia wybranych przedmiotów.

Wszystkie oceny nauczycieli i uczniów szkół zawodowych 
miały ogromne znaczenie dla przeprowadzonej przez zespół 
projektowy analizy jakości szkolenia BREED.

https://www.pigbreedtraining.eu/pilotaz-breed/

PILOTAŻ PROJEKTU BREED 


