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www.itinere.eu
er lansert!

FACE in itinere ("in itinere" er latin og betyr "på vegen") er eit prosjekt i
regi av FACE-nettverket, og er finansiert av Erasmus+. Prosjektet har laga
ei nettside der europeiske ysteri og osteforhandlarar kan registrera seg
dersom dei er interesserte i å ta mot praktikantar og studieturar. Tanken bak
denne nettsida er å gjera det lettare for folk som ynskjer praksis og
opplæring å finna informasjon om dette. Nettsida vil då gjera det enklare for
framtidige ystarar å reisa rundt og læra og for aktive produsentar å møta
kollegaer i andre europeiske land. Nettsida vil dessutan innehalda oversyn
over kurs frå ulike tilbydarar i ulike europeiske land, retta inn mot både
framtidige og noverande mjølkeforedlarar og forhandlarar. Prosjektet vil
også sjå på korleis opplæringa i dag kan gjerast betre.

NETTSIDA www.itinere.eu VERT LANSERT NO!
I det fyrste prosjekt-året (frå september 2019 til august 2020) har til saman 20
organisasjonar frå 15 land gjort eit viktig bakgrunnsarbeid for å førebu
nettsida.
Det
inneber
mellom
anna
å
finna
fram
til
mjølkeforedlingsverksemder, utsalsstader og utdanningsinstitusjonar for å
kunna presentera opplysningane om desse på nettsida. Vidare å avklara vilkår
og regelverk for praksisplassar i dei ulike landa; å gjera prosjektet kjent i dei
landa som er med; laga dei dataverktøy som trengst; grafisk utforming og så
vidare.

www.itinere.eu

► Nettsida er tilgjengeleg for alle i bransjen no.
Etter denne datoen vil nettadressa www.itinere.eu gje tilgang til:
- småskala mjølkeforedlingsverksemder og utsal som kan tilby praksisplassar
- informasjon om kurs retta inn mot småskala og tradisjonell mjølkeforedling.
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Brukarane av systemet kan søkja etter land, språk, produkt, mjølkeslag,
fagbakgrunn og ymse andre kriterium. Så kan dei kontakta dei ulike
verksemdene gjennom kontaktskjema i nettløysinga.
Til produsentar, utsal og kurs-tilbydarar: det er framleis mogleg å
registrera seg, om du vil vera vertskap for praksisplassar eller
studieturar, eller tilby kurs.

► Sprei informasjonen til studentar, produsentar, seljarar

og kurshaldarar!
FACE vonar at mange vil prøva ut nettløysinga på www.itinere.eu. Di fleire
som brukar nettløysinga, di lettare er det å vurdera kor godt dette
opplæringsprosjektet fungerer og kva som kan gjerast betre. Målet med
prosjektet og nettløysinga er å leggja til rette for utveksling, reiser og
kompetanseheving innan tradisjonell europeisk mjølkeforedling.
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