INFORMATII PRIVIND DERULAREA PROIECTULUI SI A
PERIOADEI DE SELECTIE A CANDIDATILOR
Titlul proiectului:Exigenţe comunitare europene in formarea lucrătorului
din industria alimentară.
Tipul proiectului: KA1 VET elevi/profesori
Numarul de referinta/contract: 2017-1-RO01-KA102-036036
Perioada de derulare: 03.07.2017-02.07.2019
Obiectivul general :
-alinierea invatamantului tehnologic din Romania la standardele invatamantului european in
scopul facilitarii insertiei viitorilor absolventi pe piata muncii europene.
Obiectivele specifice :
1. dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor practice ale unui grup de 32 de elevi referitoare la
cunoaşterea şi executarea operaţiilor de baza din tehnologiile de prelucrare a materiilor prime
şi auxiliare în vederea obţinerii produselor alimentare de calitate superioară.
2. aprofundarea de cunoştinţe şi abilităţi de bază privind procesarea alimentelor , intr-un
mediu economic real,recunoscute si echivate prin implementarea sistemului ECVET
3. cresterea gradului de motivare in raport cu propria formare in vederea unei mai bune
tranzitii de la scoala pe piaţa muncii prin contactul cu un mediu economic şi socio-cultural
european si realizarea de achizitii la nivelul competentelor cheeie ale celor 32 de participanti.
Aceste obiective vor fi atinse prin activitatile proiectului, in special derularea unei mobilitati
de invatare.
Modulul „Pregătire practică comasată”pe care îl parcurgem în Spania, impune
realizarea programei şcolare şi a conţinutului de către unitatea şcolară în colaborare cu
agentul economic şi cu avizul ISJ Vaslui . Vom parcurge şi aprofunda programa şcolară care
prevede un număr de 90 de ore de pregătire practică comasată (3 săptămâni x 30
ore/săptămână; 6 ore/zi), care se desfăşoară la agenţii economici.
Organizatia de primire:
1. Panaderia Hermanos Espigares S.L. Granada Spania
2. AGROLACHAR S.A Granada Spania
Organizatie intermediara:M.E.P. Europrojects Granada SL
Nr. de cadre didactice/elevi participanti: 4/32
Nr. fluxuri/nr. participanti/flux si perioada acestora:
primul flux: 10 iunie 2018-30 iunie 2018 incluzand si zilelele de calatorie;
particapanti: 16 elevi+2 profesori
Proiectul asigură schimbarea atitudinii, comportamentului faţă de muncă, dezvoltă
capacitatea de deschidere, flexibilitate şi toleranţă faţă de alte culturi şi îmbogăţeşte viaţa
culturală şi spirituală a elevilor. Deoarece în cadrul acestei mobilităţi, elevii vor fi repartizaţi
pe fluxul tehnologic al agenţilor economici din Spania, în grupuri mici, vor fi încurajaţi să
comunice în limba engleză şi/sau spaniolă datorită faptului că sarcinile de muncă le vor fi
prezentate în limba engleză/spaniolă.
Elevii obţin recunoaşterea europeană a competenţelor dobândite prin eliberarea certificatelor
de participare şi Europass Mobility cu ajutorul cărora devin adevăraţi cetăţeni europeni, putându-se
angaja mai uşor pe piaţa europeană a muncii.

La Panaderia Hermanos Espigares elevii , vor fi integrati in echipele de lucru si vor
realiza activitatile specifice de : recepționat, pregătit și dozat materiile prime, frământat
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aluatul, deservit dospitoarele și cuptoarele urmărind parametrii tehnici, etichetat și ambalat:
cornuri, franzele, cozonaci, gogoși
La Agrolochar elevii vor : recepționa, pregăti și doza materiile prime, pregăti
produse tradiționale de panificație , vor deservi celulele de fierbere și afumare, vor
ambalat,eticheta și depozitat produse,vor realiza operatiuni primare de prelucrare a
legumelor, fructelor, cărnii, pestelui, cu accent pe specificul local,anadaluz dar şi conseve şi
semipreparate.
Întreaga activitate a celor doua unitati de primire se desfăşoară cu stricta respectare a
măsurilor de igienă , securitatea muncii şi protectia mediului si a intregii legislatii europene
din domeniul securitatii alimentare si protectiei consumatorului.
Cele doua organizatii de primire vor desemna tutori si mentori specializati in
coordonarea si indrumarea procesului de invatare al grupurilor de elevi aflati in plasament
Cele trei saptamani de stagiu la partenerii gazda sunt foarte utile si suficiente pentru
ca elevii practicanti sa-si imbunatateasca cunostintele de limbi straine, pentru a se familiariza
cu sistemul economiei de piata,oferind in acelasi timp si exemplul de buna practica in
domeniul antreprenoriatului, facilitand dezvoltarea personala a participantilor in scopul
obtinerii performantei, formarea competentelor antreprenoriale pentru a putea actiona eficient
in economia de piata si pentru a-si construi si dezvolta propria cariera.
MEP Europrojects Granada va asigura activitățile de îndrumare necesare, de
monitorizare, precum și de ajutor în procesul de evaluare și validare a experienței de
învățare.
În concluzie, asociația se implică în oferirea următoarelor servicii:
-vizite de lucru şi vizite de studiu pentru profesori, studenți si specialişti din fiecare
sector;
-întâlniri, mese rotunde, ateliere de lucru;
-cazare (cu pensiune completă sau demipensiune);
-transfer la/de la aeroport ;
-monitorizare;
-reuniune de orientare și tur cultural în Granada - vizitatea Alhambrei (Palatul Nasrid,
Alcazaba şi Generalife), Muzeul Ştiinţei, Catedrala Regală, Mănăstirile San Jeronimo şi La
Cartuja, cartierul maur Albaizin etc
-activități sociale;
-vizite culturale în alte orașe din regiune Andalucia sau în alte părți ale Spaniei
-transport local
-evaluarea / rapoarte finale/ certificate / Europass Mobility;
-24 ore din 24 asistență de urgență.
Criterii de eligibilitate candidati
• Sa fie elevi in clasa: a X-a – Liceu zi, domeniul Industrie alimentara, calificarea Tehnician
analize produse alimentare
• Au nivel de cunoastere a limbii engleze – minim A1, pentru toate abilitatile conform CEFR;
• Respectă toate cerintele si termenele perioadei de înscriere.
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Criterii de selecţie ale candidaţilor
Criterii de selecţie pentru elevi:
- apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect: elevi în clasa: a X-a – Liceu zi, domeniul
Industrie alimentara, calificarea Tehnician analize produse alimentare din cadrul Colegiului
Agricol,,Dimitrie Cantemir”;
- în anul şcolar 2016-2017 a obţinut media anuală minimum 9 (nouă), la purtare;
- modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, modul de
pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului;
- să aibă cunostinte de baza din module studiate in clasa a IX-a
- să aibă nivel minim de competenţe lingvistice, pentru limba engleza (A1 pentru toate
abilitatile: intelegere, scriere, vorbire, conform CEFR);
-să aibă calităţi morale şi de comportament
- să aibă acordul scris al părinţilor sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în
perioada stabilită;
-să aibă o stare de sănătate corespunzătoare – adeverinţă medicală de la medicul de familie;
Conţinutul dosarului de candidatură:
1. Opis dosar, respectandu-se ordinea de mai jos:
2. Formular de candidatura (Anexa 1)
3. Adeverinta de elev care să ateste calitatea de elev în cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie
Cantemir” Huşi- clasa de provenienta (specificand profilul si specializarea), media la purtare
pentru anul scolar anterior (2016-2017) şi numărul de absenţe nemotivate. Adeverintele vor fi
semnate si de catre profesorii diriginti;
4. Copie carte de identitate personala;
5. CV in limba romana, format Europass, care va include fotografia candidatului;
6. Acord de participare, din partea parintilor sau tutorilor legali pentru participarea la
mobilitate – cate unul pentru fiecare parinte; (Anexa 2)
*In cazul in care unul dintre parinti este plecat din tara sau este in imposibilitatea de a
semna, celalalt parinte isi va asuma raspunderea si in numele celuilalt parinte.
7. Angajament din partea elevului privind participarea la toate activitatile de proiect (Anexa
3)
8. Declaraţie prelucrare date personale; (Anexa 4)
9. Declaraţie prelucrare imagine; (Anexa 5)
10. Dovada elev cu oportunitati reduse ( bursa socială, bursa Bani de liceu sau altele,
domiciliu rural )
11. Scrisoare de intenţie care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care
mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în
care candidatul îşi propune să utilizeze, în şcoală şi în viitoarea carieră profesională,
competenţele dobândite pe parcursul stagiului de formare (anexa 6)
12.Adeverinta medicala – clinic sanatos, apt pentru a participa la activitatile de proiect, apt
pentru călătoria cu avionul
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată
mai sus, într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea
automată a candidatului.
Etapele selecţiei:
-publicarea/anunţul selecţiei;
- înscrierea candidaţilor;
- verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse;
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- desfăşurarea concursului de selecţie;
- afişarea rezultatelor;
- depunerea şi analiza eventualelor contestaţii;
- afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi cu menţiunile ADMIS, REZERVĂ,
RESPINS
Calendarul concursului de selecţie
Depunere dosar de candidatura
22.01.2018-26.01 2018
Evaluarea dosarelor de candidatură
27.01.2018-28.01.2018
Desfăşurarea concursului de selectie
29.01.2018-01.02.2018
Proba scrisă la limba engleza
29.01.2018
Proba orală la limba engleza
30.01.2018
Proba practică de specialitate
31.01.2018
Afisarea rezultatelor înainte de contestaţii
01.02.2018
Primirea contestatiilor
01.02.2018
Rezolvarea contestatiilor si afisarea
02.02.2018
rezultatelor finale
Bibliografie:
Manualele de limba engleză pentru clasele 9
TEMATICA
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA (clasa a IX-a):
Protectia muncii in laboratoarele de specialitate;
Accidente de munca;
Igienizarea spatiilor de lucru;
MICROBIOLOGIE SI IGIENA IN IND.ALIM. (clasa a X-a):
Importanta microorganismelor utile;
Modul de raspandire a microorganismelor;
Influenta factorilor fizici asupra microorganismelor;
OPERATII SI UTILAJE IN IND.ALIM. (clasa a X-a):
Identificarea vaselor si aparatelor folosite in ind.alim.;
Descrierea si deservirea masinilor folosite in ind.alim.(SITE, MALAXOR, CUPTOR,
DOSPITOARE, AFUMATOARE, AUTOCLAVE)
Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor:
Pentru probele concursului de selecţie, punctajele se stabilesc după cum urmează:
- Evaluarea dosarului de candidatură=30 puncte;
- Proba de limba engleza –scris si oral=30 puncte;
- Proba practica in specialitate=40 puncte
Se vor declara admişi candidaţii cu un punctaj de minimum 50 puncte. Restul sunt consideraţi
respinşi.
Criterii de departajare pentru acelaşi punctaj:
1. punctajul obţinut la proba practica
2. punctajul obtinut la proba orala de limba engleza
3. mediile la disciplinele de specialitate (module).
Contestaţii
Eventualele contestaţii, privind rezultatele procesului de selecţie, vor fi depuse/transmise la
data de 01.02.2018, între orele 9.00- 14.00, la secretarul comisiei, d-na Frentescu Lenuta.
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Cerinţe pentru participanţi ( în timpul şi după finalizarea proiectului):
a. respectarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică şi culturală, care se va
desfăşura anterior perioadei de mobilitate;
b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei de
gestiune a proiectului;
c. realizarea raportului individual, la revenirea din mobilitate;
d. implicarea activă în activităţile de diseminare şi valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu
planului de diseminare şi valorizare din cadrul proiectului.
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