
Activității pentru promovarea IPT

Meserii împletite în fir de mărțișor la Liceul Tehnologic de Servicii, Bistrița

1. Denumirea și adresa unității școlare de ÎPT/companiei , website

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII, BISTRIȚA, Bulevardul Republicii, nr.41, 
județul Bistrița-Năsăud, www.ltsbn.ro

2. Descrierea activității / parteneri implicați

Activitatea  organizată  s-a  desfășurat  în  cadrul  atelierelor  școală  în  data  de
03.03.2021 din cadrul Săptămânii meseriilor cu participarea unui număr restrâns de
elevi din cadrul claselor a X-a învățământ profesional. Scopul acestei activități a fost
acela  de a prezenta importanța  fiecărei  calificări  și a modului  de întrepătrundere a
acestora în vederea satisfacerii cerințelor clienților din domeniul Alimentației publice.
Totodată și elevii de la domeniul de pregătire profesională, Estetica și igiena corpului
omenesc au adus un plus valoare activității prin realizarea unor coafuri de ocazie/zi
pentru a servi o masă festivă.  

Pentru această  masă festivă,  elevii  de la  calificarea Bucătar  sub îndrumarea
profesorului de instruire practică, Galben Victoria, au realizat ca și preparate culinare:
o gustare caldă - Chec aperitiv și un preparat de bază – Mușchiuleț de porc împletit și
împănat, alături de o garnitură de cartofi acordeon și sos chantilly.

Cofetar-patiserii de la clasa a X-a C au îndulcit acest moment cu 2 deserturi și
anume un produs de patiserie- Fursecuri cu gem, însoțite de o cafea delicioasă,  iar
pentru  momentul  de  final  al  servirii  mesei  au  pregătit  un  desert  de  cofetărie  –
Savarină. Elevii au fost coordonați de doamna profesor de instruire practică Buricea
Florentina, astfel încât rezultatul muncii a fost cel scontat.

Elevii clasei de Coafor, Frizer, Manichiurist,  Pedichiurist au realizat coafuri,
precum: Freză de ocazie cu fundiță, Coc prin tehnica nodului rotund, Freze de zi cu
împletituri.  Pentru  realizarea  acestor  coafuri,  elevele  au  fost  coordonate  de  către
maistrul instructor Reman Rodica. 

Elevii de la calificarea Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, au
efectuat etapele de realizare a mise-en-place-ului pentru dejun semicomplet în vederea
servirii preparatelor realizate de către elevii de la calificările prezentate anterior. De
asemenea și acești elevi au fost îndrumați și supravegheați de către doamna maistru
instructor  Lechințan  Maria.  Întreaga  activitate  a  fost  coordonată  de  către  doamna
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profesor  Găurean  Dana,  în  calitate  de  coordonator  Tehnologii  și  doamna  director
Drăgan Codruța Roxana.

3. Dovezi ale succesului

Implicarea  activ  participativă,  plină  de  entuziasm  a  elevilor,   a  condus  la
realizarea  unor produse de excepție.  Elevii  au reușit  să ducă la  îndeplinire  fiecare
sarcină  trasată  a  activității  ce  s-a  dovedit  un  real  succes,  astfel  și-au  recăpătat
încrederea  în  abilitățile,  aptitudinile  practice  și  intelectuale  fiind gata  de a  păși  cu
dreptul pe piața locurilor de muncă specific fiecărei calificări alese de către aceștia. 

4. Planuri de viitor

Realizarea a cât mai multor activități de acest gen, inclusiv cu participarea și
implicarea  agenților  economici  la  care  își  desfășoară  orele  și  stagiile  de  instruire
practică elevii din cadrul Liceului Tehnologic de Servicii. De asemenea ne propunem
să participăm la cât mai multe concursuri specifice domeniilor de pregătire, pentru ca
și elevii să capete cât mai multă încredere în forțele și capacitățile proprii.

Ne  dorim  o  pregătire  superioară  a  elevilor  noștri  și  în  acest  sens  școala
desfășoară  un  program  finanțat  de  către  UE  în  domeniul  educației  și  formării
profesionale: Proiectul Erasmus + VET Mobility “Stil și estetică în servicii europene“,
număr proiect 2020-1-RO01-KA102-078747 de care ei  pot beneficia,  în calitate de
participant la stagiul de formare profesională din Portugalia, Setubal. 

5. Persoana de contact/ date de contact

Director, profesor Drăgan Codruța Roxana, telefon 0740054866, 

email: cdragan6@yahoo.com
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