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Платформата
www.itinere.eu
Вече е онлайн!

FACE in itinere е проект, осъществен от FACEnetwork и
финансиран от Еразъм+. Проектът ще създаде уеб платформа,
където мандри и магазини за сирене от цяла Европа, желаещи да
приемат стажанти и професионални посетители, ще могат да се
регистрират и да бъдат видими за всички в сектора. Идеята за
разработването на тази уеб платформа идва от наблюдението, че
не е лесно за хората, търсещи стаж в сектора на фермерска и
занаятчийска преработка на сирена и млечни продукти да намерят
полезни контакти и информация. Така платформата ще улесни
бъдещите производители или продавачи на сирене да пътуват и да
трупат опит, а производителите и търговците да посещават или
да приемат европейски колеги.
В допълнение, уеб платформата ще изброи и специфични курсове за
обучение за настоящи и бъдещи производители и/или продавачи на
сирене и млечни продукти, предлагани от училища или учебни
центрове в цяла Европа. И накрая, програмата ще проучи силните и
слабите страни на съществуващата система за обучение и ще
предложи подобрения.

ПЛАТФОРМАТА www.itinere.eu ВЕЧЕ Е ОНЛАЙН!
През първата година на проекта, от септември 2019 г. до август 2020
г. екипът (20 партньори от 15 държави) свърши важна оперативна
работа, за да подготви структурата и основата на уеб платформата,
като например: идентифициране и свързване с мандри, магазини,
училища, университети и обучителни центрове във всяка държава;
разработване (и превод) на общи въпросници за събиране на
съответната информация за мандрите, магазините, доставчиците на
обучение, които да бъдат качени в уеб платформата; проучване на
условията и правилата за стажуване във всяка държава;
популяризиране на програмата във всяка държава, реализация на ИТ
инструмента, неговото оформление и графичен дизайн и др. ...

► От днес платформата е отворена за всички от
сектора.
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От днес сайта www.itinere.eu ви дава достъп до:
- малки мандри и магазини предлагащи потенциални места за стаж
- информация за курсове за малки мандри, произвеждащи
традиционни сирена и млечни продукти
Потребителите могат да търсят по държава, език, продукти, вид
мляко, опит и различни други критерии. При интерес те могат да се
свържат с някои мандри и магазини на платформата чрез формуляри
за контакт.
@ мандри, магазини, доставчици на обучение: можете да се
регистрирате и да се присъедините към платформата, ако
предлагате посещения, стажове или курсове.

► Информирайте студенти, производители, търговци и
обучители за нашата мрежа!
Надяваме се, че много от вас ще посетят и ще се включат в
платформата www.itinere.eu. Колкото повече се използва този
инструмент, толкова по-добре ще можем да оценим ефективността на
системата за обучение и да я подобрим, ако е необходимо. Надеждата
на проекта е тази платформа да допринесе за повече обмен, повече
мобилност и повече професионализъм в сектора на европейските
традиционни и занаятчийски млечни продукти.

Платформата
www.itinere.eu
Вече е онлайн!

ОСНОВНИ ФАКТИ
Продължителност 16 месеца от 01.09./19 до 31.12.20

Общ бюджет 166 906 €

Партньори

Координатори
VHM (DE & AU), Katharina HEIGL ▪ AgenForm (IT), Emilia BREZZO ▪
Barlactica (NL), Barbara HART ▪ FACEnetwork, Yolande MOULEM
Партньори
SGM (SE), Kerstin JÜRSS ▪ Agrovis (PL), Mirek SIENKIEWICZ ▪ QueRed (ES),
Maria ANDRES ▪ Leartiker (ES), Malen SARASUA ▪ Acrefa (ES), Enric CANUT ▪
ANPLF (FR), Yolande MOULEM ▪ Actalia (FR), Coline SABIK ▪ MRE (FR),
Brigitte CORDIER ▪ FNEC (FR), Estelle BOULLU ▪ Idele (FR), Cécile LAITHIER
▪ FIFST (UK), Paul THOMAS ▪ ASBL CRR (BE), Andreas KEUL ▪ Norks Gardsost
(NO), Ragnhild NORDBO & Kathrin ASLAKSBY ▪ Sennerei Verband (IT), Bertram
STECHER ▪ ARAL (IT), Lucio ZANINI ▪ Bioselena (BG), Stoilko APOSTOLOV ▪
SirCro (HR), Andelka PEJAKOVIC ▪ Elgo Demeter (GR), Alexandra MEGA

За контакти: info@face-network.eu
Подкрепата от Европейската комисия за изготвянето на това съобщение не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите и Комисията не
може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него
информация.

