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    Ortak ülkelerde gıda sektöründe atık yönetimi
durum analizi için çalışan ve yöneticilerle odak grup
toplantılarının yapılması ve sonuçlarının
raporlanması 

        Analizlere göre ortak ülkelerin ihtiyaç duydukları
alt gıda sektörlerinin belirlenmesi

        Seçilmiş alt sektörlerde atık yönetimi becerilerini
belirlemek için eğitmen, araştırmacı, işveren ve
çalışanlarla odak grup toplantılarının yapılması

       Oluşturulan müfredatın eğitim uzmanları ile
test edilmesi

       Gıda sektöründe atık yönetimi eğitim içeriğinin
eğitmenlerle test edilmesi

        Eğitim içeriğinin projede eğitim almış
eğitmenlerce ortak ülkelerde uygulanması

        Eğitmen, öğrenci veya çalışanlarla e-öğrenme
platformunun test edilmesi

  Eğitim platformunun projede eğitim almış
eğitmenlerce ortak ülkelerde uygulanması

      Yönetici ve karar alıcılarla, Simbiyoz Rehberinin
test edilmesi

     Yönetici ve karar alıcılarla yapılacak odak grup
toplantıları ile sıfır atık yönetimi üzerine problem ve
çözümlerinin belirlenmesi

        Gıda Sektöründe Atık Yönetimi Üzerine Öneri
Metninin hazırlanması

    Gıda   sektöründe   çalışanların   ve  gıda
sektöründe gelecekte çalışacak olan gıda
bölümünde okuyan meslek lisesi öğrencilerinin
atık yönetimi becerilerinin geliştirilmesi 

   Ortak ülkelerde gıda sektöründe sıfır atık
yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanmasına
katkı sağlamak

      Gıda sektöründe, seçilecek alt alanlarda atık
yönetim sisteminin geliştirilmesine katkı
sağlamak

       Sıfır atık yönetimi açısından yeniden kullanım-
geri dönüşüm-onarım-tekrar düşünme-atık
azaltma seçeneklerinin teşvik edilmesidir.

   Gıda sektörü alanında okuyan meslek lisesi
öğrencilerinin ve sektör çalışanlarının sıfır atık
yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, sıfır atık
yönetiminin çevresel ve finansal etkileri üzerine
farkındalık kazanmaları

      Eğitmenlerin gıda sektöründe sıfır atık yönetimi
eğitimi verme becerilerinin geliştirilmesi

      İşverenlerin ve yöneticilerin atık minimizasyonu
için kullanabilecekleri stratejiler konusunda
farkındalık kazanmaları

     Ortak ülkelerde etkin bir gıda sektöründe sıfır
atık yönetimi kültürünün teşvik edilmesi ve mesleki
eğitim müfredatının geliştirilmesi

      Ortak ülkelerdeki gıda sektöründe atık yönetimi
ile ilgili uygulamalar, politikalar ve sistemler
hakkında içgörü kazanımı
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