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В първия от
поредицата
бюлетини, които ще
ви изпращаме по
време на изпълнение
на проекта FACE in
itinere ви
представяме целта и
организацията на
проекта…..

FACE in itinere
- Подобряване на достъпа на производителите и
търговците на занаятчийски сирена и млечни продукти
до програми за обучение, адаптирани към техните
специфични нужди, като се използват мрежи и
мобилност в цяла Европа
Проект, финансиран от Erasmus+

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Обучението е ключов елемент за фермерския и занаятчийски
млечен сектор. Всъщност качеството на сиренето и млечните
продукти изисква много добри технически умения от фермерите
и занаятчиите, които ги произвеждат, както и добри познания за
продуктите от търговците на дребно. Освен това, тъй като
фермерското и традиционното производство се основават на
опит, обучението за този сектор трябва да се основава на
практически опит.
FACEnetwork установи, че предлагането и/или информацията за
адаптирани обучения и места за стаж е слабо, имайки предвид
нуждите и е неравномерно разпределено в различните страни.
Ето защо основната цел на проекта FACE in itinere ще бъде да
предостави на настоящите и бъдещите производители на сирене
и млечни продукти и търговци на дребно по-добър достъп до
стаж и съответната информация за адаптирани обучения в цяла
Европа.

www.itinere.eu
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ОСНОВНИ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Проектът ще се изпълнява 16 месеца, основните дейности са:
1- изграждане на web-базирана платформа за обмяна на
оферти/запитвания за стажове и работни посещения
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2- провеждане на онлайн проучване на адаптирани
обучителни курсове
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ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
Mar 20

Партньори
SGM (SE)
Agrovis (PL)
QueRed (ES)
Leartiker (ES)
Acrefa (ES)
ANPLF (FR)
Actalia (FR)
MRE (FR)
FNEC (FR)
Idele (FR)
P. Thomas FIFST (UK)
ASBL CRR (BE)
Norks Gardsost (NO)
Sennerei Verband (IT)
ARAL (IT)
Bioselena (BG)
SirCro (HR)
Elgo Demeter (GR)

Feb 20

Проектът FACE in itinere може да се разглежда като
стъпка, която ще подготви по-амбициозен проект за
адаптирано обучение в нашия сектор, който ще бъде
създаден през следващите години.

Jan 20

Координация
FACEnetwork
VHM (DE & AU)
AgenForm (IT)
Barlactica (NL)

Dec 19

4- разпространение на резултатите от проекта, в частност
чрез информационни срещи за широката публика в
5европайски страни в края на проекта

Nov 19

Общ бюджет
166 906 €

Oct 19

3- проучване на силните
съществуващите
обучения
подобряването им

Sept 19

ОСНОВНА
ИНФОРМАЦИЯ
Продължителност
16 месеца
от 01/09/19 до 31/12/20

Международни срещи
Cuneo, IT ; Freising, DE ; Paris, FR
Информационни дни
Poland ; Bulgaria ; Spain
Netherlands ; Sweden
1- Проучване на мандри/магазини,
готови да приемат стажанти в 14
страни + данни за правилата и
условията във всяка страна
2- Данни за предлагани курсове в
14 страни
3- Проучване
“как
да
подобрим
системата за
обучение”
Контакт: info@face-network.eu
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този бюлетин не представлява
потвърждение на съдържанието, което отразява единствено вижданията на авторите
и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на
съдържащата се в него информация.

www.itinere.eu

