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
Buget: 84080 Euro
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. crestrea gradului de motivare in raport cu propria formare in vedrea unei mai bune tranzitii de
la scola 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: 2 fluxuri: 19 zile mobility +2 zile
travel=21 zile
I flux: 10 iunie 2018-30 iunie 2018 incluzand travel; 16 elevi+2 profesori
II flux: 9-29 iunie 2019; 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.
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