
Liceul Tehnologic ”Brad Segal” Tulcea 

 

Programul ERASMUS +  

Proiectul”ACCES - Competente europene pentru acces la succes pe piața muncii”  

 Proiectul "ACCES - Competente europene pentru acces la succes pe piața muncii" are ca scop 

îmbunătățirea nivelului de formare profesională, dezvoltarea competențelor tehnice și formarea 

aptitudinilor practice ale viitorilor tehnicieni in industria alimentara, prin participarea la stagii de 

formare în companii din Europa, în scopul facilitării tranziției acestora pe piața muncii după absolvire. 

 Obiectivele proiectului sunt: 

1. Dezvoltarea competenţelor tehnice generale şi a abilităţilor practice în vederea realizării 

sarcinilor profesionale de către viitorii tehnicieni în industria alimentară; 

2. Formarea competențelor cheie necesare integrării pe piața muncii, adaptarea la tehnologiile şi 

practicile de muncă în continuă schimbare; 

3. Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare si a competentelor lingvistice (limba engleza, limba 

portugheza);  

4. Dezvoltarea competențelor sociale, de interelaționare, precum și a competențelor interculturale, 

prin contactul cu limba, obiceiurile şi cultura unei alte ţări din UE. 

 

  Grupul țintă al proiectului îl constituie elevii de la specializarea Tehnician în industria 

alimentară, clasele XI - XII liceu.  

 Pe perioada stagiului de formare profesională vor fi abordate conținuturile de instruire practică: 

 Clasa a XI-a: Modulul III: Tehnologii specifice de obţinere a produselor de morărit şi 

panificaţie – 33 ore instruire practică și Modulul  V (stagii de pregătire practică): Aplicarea măsurilor 

de igienă  şi protecţia mediului în industria alimentară – 60 ore de instruire practică, conform 

curriculumului.   

 Clasa a XII-a: Modulul  II: Tehnologii specifice de obţinere a produselor de origine animală – 

31 ore instruire practică și Modulul IV (stagii de pregătire practică): Planificarea proceselor 

tehnologice din industria alimentară – 60 ore instruire practică, conform curriculumului aprobat  

Prin intermediul stagiului de formare, 40 de elevi (20/an) vor efectua 90 de ore corespunzătoare 

pregătirii practice de specialitate în companii din Portugalia, regiunea Braga și coasta Oceanului 

Atlantic (Esposende Plaja, Viana do Castelo) în cadrul unor companii de producere a alimentelor, 

dezvoltându-și competențele și abilitățile practice legate de: 

Clasa a XI-a: Unităţi de competenţe tehnice generale 

• Protecţia şi securitatea muncii 

• Procese tehnologice în industria alimentară 

• Aplicarea măsurilor de igienă şi protecţia mediului în industria alimentară 

Unităţi de competenţe tehnice specializate: 

• Tehnologii specifice de obţinere a produselor de morărit şi panificaţie 

Clasa a XII-a:  unităţi de competenţe tehnice generale 

• Protecţia şi securitatea muncii 

• Aplicarea măsurilor de igienă şi protecţia mediului în industria alimentară 

• Planificarea proceselor tehnologice din industria alimentară 

Unităţi de competenţe tehnice specializate: 

• Tehnologii specifice de obţinere a produselor de origine animală 

 Pe durata derularii proiectului, prin stagii de formare, 40 de elevi (20/an) vor efectua 90 ore de 

pregătire practică comasată în cadrul unor companii de profil din Portugalia,  



Sub îndrumarea unor tutori calificati, participanţii vor fi implicați în activităţi şi lucrări practice 

specifice domeniului:  

- Elevii de clasa a XI-a; prepararea diferitelor tipuri de aluat; coacerea semifabricatelor; ambalarea 

și depozitarea produselor; obținerea semipreparatelor; obținerea produselor traditionale  

- Elevii de clasa a XII-a: efectuarea operațiilor de dezosare și alegere a cărnii pe categorii de 

calitate; pregătirea materiilor prime şi auxiliare în vedere obţinerii obținerea semifabricatelor folosite 

la fabricarea diverselor sortimente de preparate din carne; pregătirea compoziției pentru produsele din 

carne specifice conform reţetelor tehnologice; tratamente termice aplicate produselor din carne; 

depozitarea, ambalarea, etichetarea și livrarea diferitelor produse din carne.  

Pe durata stagiului se vor dezvolta toate competențele cuprinse în Standardele de pregătire 

profesională la aceste unități de competenţă. 
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