
Prezentarea proiectului

2022-1-RO01-KA121-VET-000063945

din cadrul

Programului Uniunii Europene pentru educaţie, formare, 

tineret şi sport 2020-2027 – Erasmus+

Anul 1 de acreditare

Prezentare realizata de prof. Sauliuc Anda Flavia, 

coordonator proiect





Număr de referință al acreditării: 2021-1-RO01-KA120-VET-000045579

 Organizații Partenere:

In primul an: MEP Europrojects Granada

 Valoarea grantului aprobat: în primul an de acreditare 94,920.00 €

Sursa de finanțare: Comisia Europeană prin A.N.P.C.D.E.F.P. România

 Perioada de valabilitate a prezentei Acreditări este 01.02.2022 –

31.12.2027

 Perioada de implementare a anului 1 de proiect: proiectul se va derula

pe o perioadă de 15 luni, între 01/06/2022 și 31/08/2023

 Perioadamobilității: 22.05 – 09.06.2022

 Locul de desfășurare amobilității: Granada, Spania



Parteneri în proiect – ANUL 1 de acreditare:

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

M.E.P. Europrojects Granada, S.L. –organizație 

intermediară



Obiectivele proiectului (propuse în Planul Erasmus):

1. Dezvoltarea competențelor profesionale a min 20% elevi/an /clasa a X-a din

domeniile Industrie alimentară și Agricultură prin efectuarea pregătirii practice la

agenți economici europeni în vederea integrării pe piața muncii

2. Dezvoltarea competențelor cheie a minim 20% elevi din clasa a X-a: comunicare

în limba engleză, competențe digitale, sociale, civice, culturale respectând

principiile incluziunii și șansei egale la educație

3. Dezvoltarea competențelor resurselor umane in scopul integrării instrumentelor

curriculare, a instrumentelor IT în procesul educațional, elaborării de R.E.D.

pentru elevii VET și pentru orientarea in carieră



Activități propuse în cei 5 ani:

Anul 1 de proiect



 Prin implementarea activităților de mobilitate din Planul

Erasmus, minim 20% din elevii claselor a X-a vor

desfășura stagiile de pregătire practică în companii

europene, în condiții de muncă reale, dobândind

competențe profesionale și competențe cheie în acord

cu standardele europene.

 Formarea profesională a 4 cadre didactice/an în

activitățile de job-shadowing si cursuri de formare.

Participanții vor elabora resurse educaționale digitale,

vor susține lecții demonstrative și vor include în

permanență în activitatea didactică instrumentele

digitale.

Rezultate asteptate/impact:



Erasmus+ în cifre:

 Creșterea cu 10% a numărul de elevi care susțin și 

promovează examenele de certificare a calificării 

profesionale

 Creșterea cu 3% a celor care promovează examenul de 

bacalaureat, 

 Creșterea cu 3% a numărului elevilor care promovează 

examenul IC3

 Integrarea pe piața muncii a 30% din absolvenți și 

continuarea studiilor la nivel terțiar pentru 70% din 

absolvenți

 Reducerea absenteismului școlar cu 2%

 Creșterea numărului de resurse educaționale digitale 

specifice domeniului Tehnologii cu 10%.



Produse finale:

 Portofoliile elevilor, certificate 

Europass Mobility

 Resurse educationale deschise create de 

profesorii participanți

 Materiale de diseminare: 

roll-up, pliante , afise

 Blog, site actualizat

 Ateliere de lucru



Vă mulțumim pentru 

atenție!


