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Proiect
LLP/LdV/IVT/2011/RO/158
din
cadrul Programului Sectorial Leonardo da
Vinci - Acţiunea Mobilitate, derulat prin
Agenţia
Natională
pentru
programe
comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale
din
cadrul
Ministerului
Educaţiei, Cercetării si Tineretului
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii
Europene
12-Jan-17

LEONARDO DA VINCI

Titlul proiectului:
” Drum deschis către tehnologii alimentare europene de ultimă
generaţie”

Prezentarea
proiectului
Beneficiarul proiectului:
 Grup Şcolar de Industrie Alimentara Arad
 Participanţii la proiect: 14 elevi ai claselor a X-a,
domeniul Industrie alimentară
 Organizaţia intermediară: MEP Europrojects Granada
 Organizaţia de primire:Panaderia Hermanos Espigares
S.L.
 Perioada de mobilitate: 25.06-15.07.2012/durata: 3săpt.
 Locul de desfăşurare: Granada – Spania
 Buget aprobat: 47.856 euro
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Obiectivele proiectului:
 dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor practice ale
elevilor 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.
 aprofundarea de cunoştinţe şi abilităţi de bază
privind procesarea alimentelor.
 facilitarea integrării pe piaţa muncii europene prin
contactul cu un mediu economic şi socio-cultural
nou.
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Prezentarea proiectului
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Proiectul asigură formarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice
prevăzute prin OMECTS nr.4463/12.07.2010,anexa 2, în Curriculum pentru
clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, Filiera tehnologică, domeniul pregătirii de
bază: Industrie alimentară.
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 Arad. Programa şcolară
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.
Pe parcursul stagiului, sub îndrumarea tutorilor spanioli, elevii vor învăţa să :
pregătească materiile prime şi auxiliare specifice industriei alimentare
prelucreze materiile prime şi auxiliare, respectând sistemul HACCP
realizeze ambalarea, depozitarea şi conservarea materiilor prime şi a
produselor finite
Pe lângă acestea îşi vor dezvolta competenţe profesionale şi personale:
munca în echipă, comunicarea într-o limbă străină (engleză/spaniolă),
dezvoltarea personală în vederea obţinerii performanţei.
12-Jan-17
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Competenţe dobândite
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Certificare:
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Certificat Europass Mobility care va conţine: obiectivele mobilităţii,
conţinutul şi durata formării, sarcinile de lucru, toate abilităţile şi
competenţele dobândite la fiecare unitate de primire.
Certificate/adeverinţe lingvistice
Certificat de participare la stagiul de mobilitate
Se realizează: evaluare iniţială, intermediară, continuă şi sumativă
prin: fişe de lucru, fişe de observaţie, de documentare, chestionare,
probă practică.
Validarea competenţelor: în urma comparării competenţelor din
Certificatul Europass Mobility cu cele din OMECTS 4463/12.07.2010,
curriculum pentru clasa a X-a, industrie alimentară, şcoala le
recunoaşte, iar profesorul de pregătire practică va consemna în
documentele şcolare, la modulul ,, Pregătire practică comasată”
rezultatul evaluării mobilităţii, fără o altă evaluare a elevilor.
12-Jan-17
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a. Pregătire generală

Programul LifeLongLearning şi proiectul propriu-zis

Se semnează contractele individuale şi acordul de formare.Se introduc datele
în baza Mobility tool.
b.Pregătire lingvistică în limba engleză şi spaniolă
c.Pregătire culturală

În Spania: pentru integrarea în mediul cultural spaniol partenerul intermediar
organizează: turul oraşului Granada, vizitarea palatului Alhambra, excursii în
Malaga şi Gibraltar.

În România
d.Pregătire pedagogică

În România – se prelucrează regulile de protecţie a muncii pe perioada
plasamentului, mod de comportament în organizaţia de primire.

În Spania: legislaţia muncii şi reguli de lucru în Spania, norme privind
deplasarea cu mijloacele de transport, cultura organizaţională a unităţii de
12-Jan-17
primire
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Pregătirea în vederea participării la
proiect
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Înainte de perioada mobilităţii, în timpul şi după desfăşurarea formării,
coordonatorul de proiect şi Grupul Şcolar de Industrie Alimentara Arad se
ocupă de toate condiţiile şi cerinţele legate de plasament:
organizarea călătoriei
documente: semnarea contractelor individuale de plasament şi a acordurilor de
formare cu fiecare participant
Existenţa declaraţiilor notariale parentale pentru elevii minori
cazierele judiciare ale profesorilor însoţitori
documente financiare
supravegherea, informarea elevilor pe tot parcursul stagiului în scopul asigurării
securităţii acestora
menţinerea contactului dintre şcoală şi grupul de participanţi prin intermediul
profesorilor însoţitori
formalităţile de încheiere a proiectului: raport final de stagiu al participanţilor,
introducerea în Mobility tool
recunoaşterea stagiului şi emiterea certificatelor Europass, lingvistice.
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Managementul proiectului
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cheltuieli subzistenţă elevi, profesori(cazare în
apartamente complet utilate, masă, transport local,
asigurare de călătorie)
cheltuieli de transport elevi+profesori (Arad Granada - Arad)
cheltuieli pentru pregătirea lingvistică şi culturalpedagogică a elevilor
intrarea la obiectivele culturale, muzee
cheltuieli cu administrarea şi monitorizarea
proiectului
12-Jan-17
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Bugetul proiectului

Criterii de selecţie:

Elevi din clasele a X-a A şi B, domeniul Industrie alimentară

Media generală a clasei a IX-a minim 8

Media la purtare în clasa a IX-a - 10 .

Media la limba engleză
Proceduri de selecţie/desfăşurare concurs:

Depunere dosar înscriere: 12-23.12. 2011

Interviu: 27.01.2012/verificarea portofoliului

Test scris la limba engleză: 30.01.2012

Test scris din modulele de specialitate studiate în clasa a IX-a: 31.01.2012

Anunţarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor: 06.02.2012

Rezolvarea contestaţiilor: 07.02.2012

Afişarea rezultatelor finale: 08.02.2012
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Selecţia beneficiarilor
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Diemensiuni culturale
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Vă mulţumim pentru atenţia acordată!
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Informaţiile le găsiţi şi pe site-ul şcolii:
http://www.indalimarad.ro

