LANSARE PROIECT ERASMUS+
COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „VASILE ADAMACHI” din
IAŞI, în calitate de Organizaţie aplicantă, începând cu data de 01 septembrie 2018, implementează
proiectul ERASMUS + „Dezvoltarea Competențelor Vocaționale în Agricultura Modernă și Industria
Alimentară”, proiect de formare profesională, nr. 2018-1-RO01-KA102-04 8226.
Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS +, acţiunea cheie KA1
VET.
Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta şi perfecționa competenţele,
cunoştinţele şi abilităţile profesionale specifice standardelor de pregătire profesională pentru elevii din
grupul ţintă, pentru domeniile: agricultură, industrie alimentară și alimentație publică, prin efectuarea
unui stagiu de pregătire practică în străinătate, la organizaţiile gazdă:
1. Uniunea micilor fermieri și crescători de animale din Granada, Spania
2. MEP Europrojects Granada, Spania
3. St. George Hotel Enterprieses, Cipru
4. Asociația interculturală Amigos, Barcelos, Porugalia
Stagiile de practică se vor desfăşura timp de trei săptămâni în perioadele:
1 08-26.04.2019
2 01-19.04.2019
3 18.03-05.04.2019

Spania
Portugalia
Cipru

Tehnician în agricultură
Tehnician în industrie alimentară
Organizator banqueting

Scopul proiectului – Proiectul urmărește creșterea nivelului calitativ de pregătire al elevilor
şcolii noastre, din învăţământul liceal, clasele a XI-a prin formarea unor priceperi şi deprinderi care să
răspundă solicitărilor specifice pieţii muncii din Europa şi să permită îmbunătățirea nivelului de
relaționare şi comunicare între elevi, dar şi între elevi şi viitorii parteneri europeni.
Beneficiari direcţi: 45 de elevi din clasele a XI-a (învățământ liceal) ce se pregătesc în
domeniile: Agricultură, Industrie alimentară şi Turism şi alimentaţie.
Elevii vor fi însoţiţi de 2 cadre didactice pentru fiecare deplasare.
Selecţia elevilor se realizează prin concurs, desfăşurat după o procedură elaborată de echipa de
proiect.
Comisia de selecţie este neutră, numită de directorul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară
„Vasile Adamachi” din Iaşi şi este formată din profesori de specialitate, profesori de limba engleză, 1
secretar şi 1 preşedinte, respectându-se reglementările europene cu privire la transparenţa şi obiectivitatea
întregului proces.
Se va evita conflictul de interese, membrii comisiei vor semna declaraţii în acest sens.
Competenţele profesionale şi lingvistice pe care participanţii le vor dobândi în timpul mobilităţii de
formare VET, vor fi validate prin cele trei documente pe care le vor primi la sfârşitul plasamentului:
Certificatul de participare la plasamentul de formare, Atestatul de pregătire lingvistică în limba
engleză, Documentul de Mobilitate Europass. Toate aceste documente, recunoscute la nivel european,
vor facilita în mod categoric în viitor inserţia participanţilor pe piaţa muncii.

