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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διάρκεια
16 μήνες
01/09/19 ως 31/12/20
Συνολικός

Προϋπολογισμός

166 906 €

Συντονισμός
FACEnetwork
VHM (DE & AU)
AgenForm (IT)
Barlactica (NL)
Συνεργάτες
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 (BU)
SirCro (HR)
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Γαλακτοκομική Σχολή (GR)

FACE in itinere
-

Βελτίωση της πρόσβασης των κτηνοτρόφων –
μεταποιητών (οικοτεχνία), των παραδοσιακών
τυροκομείων και στα σημεία λιανικής
πώλησης
τυριών και γαλακτοκομικών
προϊόντων σε προγράμματα κατάρτισης
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες
τους, χρησιμοποιώντας τη δικτύωση και την
κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη -

Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κατάρτιση αποτελεί βασικό ζήτημα για τον τομέα της
ιδιοπαραγωγής στο αγρόκτημα και στο παραδοσιακό τυροκομείο.
Πράγματι, για την καλή ποιότητα των τυριών και των
γαλακτοκομικών προϊόντων απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες από
τους αγρότες και τους παραγωγούς τυριών και γαλακτοκομικών
προϊόντων καθώς και καλή γνώση των προϊόντων από τους
αυτούς που τα πωλούν στη λιανική. Επιπλέον, καθώς η
οικοτεχνική παραγωγή και η παραδοσιακή τυροκομία βασίζονται
στην τεχνογνωσία, η κατάρτιση στον τομέα αυτό πρέπει να
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρακτική εξάσκηση.
Ωστόσο, μέσω των οργανώσεων που αποτελούν μέλη του, το
FACEnetwork έχει διαπιστώσει ότι η προσφορά ή/και η
ενημέρωση για τα σημεία στα οποία μπορεί κάποιος που
ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει
μια προσαρμοσμένη
κατάρτιση και να κάνει πρακτική εξάσκηση είναι φτωχά σε
σχέση με τις ανάγκες και δεν κατανέμονται εξίσου μεταξύ των
διαφορετικών χωρών.

www.itinere.eu
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος στόχος του
προγράμματος «FACE in itinere» θα είναι να παρέχεται στους
σημερινούς
και
μελλοντικούς
παραγωγούς
τυριών,
γαλακτοκομικών προϊόντων και λιανοπωλητές
καλύτερη
πρόσβαση στην πρακτική άσκηση και στις σχετικές πληροφορίες
σχετικά με την προσαρμοσμένη κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη.
ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάστημα 16 μηνών με τις ακόλουθες
κύριες δράσεις:
1- Υλοποίηση μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή προσφορών /
αιτήσεων για πρακτική άσκηση και ανταλλαγές επισκέψεων
2 -Δημιουργία υλικού για online προσαρμοσμένων μαθημάτων
κατάρτισης
3- Μελέτη των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών
του υφιστάμενου εκπαιδευτικού συστήματος και προτάσεις
βελτίωσης
4 - Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, ιδίως κατά
τη διάρκεια ενημερωτικών συναντήσεων που απευθύνονται σε
ένα ευρύ κοινό σε 5 ευρωπαϊκές χώρες στο τέλος του έργου.

Το πρόγραμμα FACE in itinere μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήμα
που θα προετοιμάσει ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για την
προσαρμοσμένη κατάρτιση στον τομέα μας που θα δημιουργηθεί
στα επόμενα χρόνια.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την παρουσίαση
της παρούσας ανακοίνωσης δεν
αποτελεί
αποδοχή
του
περιεχομένου που
εκφράζει
μόνο
τις
απόψεις
των
δημιουργών και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτή.

Δεκ 20

Νοεμ 20

Οκτ20

Σεπτ 20

Αυγ 20

Ιουλ 20

Ιουν 20

Μαι20

Απρ20

Μαρ 20

Φεβ20

Ιαν 20

Δεκ 19

Νοε19

Οκτ 19

Σεπτ 19

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διακρατικές Συναντήσεις
Κούνεο, IT ; Φράιζινγκ ΓΕΡ ; Παρίσι ΓΑΛ
Ενημερωτικές Ημερίδες
(δημόσιες)
Πολωνία, Βουλγαρία,
Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία
1- Έρευνα τυροκομείων/καταστημάτων
έτοιμων να φιλοξενήσουν ασκούμενους σε
14 χώρες + έρευνα σχετικά με τους
κανόνες και τις συνθήκες σε κάθε χώρα
2- Καταγραφή του εκπαιδευτικού
συστήματος σε 14 χώρες
3- Μελέτη :
«Πώς να
βελτιώσουμε
το
εκπαιδευτικό
σύστημα»
Επικοινωνία: info@face-network.eu

www.itinere.eu

