Activități extrașcolare

Activități practice

Mobilități ERASMUS

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
AN ȘCOLAR 2022-2023

Școala Încrederii

Dotările școlii
Școala dispune de săli de clasă renovate
recent, laboratoare și ateliere dotate cu
aparatură
și
echipamente
profesionale
Echipamente IT pentru ca fiecare elev să
dobândească cunoștințele necesare utilizării
calculatorului
Sală și teren de sport, aparatură fitness în
aer liber.
Biblioteca școlii cuprinde peste 28000
volume. Sălile de clasă sunt dotate cu
calculatoare, videoproiectoare, tablă interactivă
Cabinet medical, capelă

MAI MULTE ȘANSE PENTRU
VIITORULTĂU

Liceu învățământ de zi
Tehnician în Gastronomie -1 clasă
Ce vei învăța?
Să organizezi activitatea de producție
culinară și de cofetărie-patiserie din restaurante,
hoteluri, cofetării-patiserii

ÎȚI GARANTĂM MAI MULTE
OPORTUNITĂȚI PENTRU VIITORUL TĂU

Tehnician în Industria Alimentară-1 clasă
Ce vei învăța?
Despre analizarea în laborator a calităților
materiilor prime și produselor finite
Tehnici de lucru privind producția din industria
alimentară

Șansa 1
La finalizarea studiilor de specialitate vei
avea o meserie care îți asigură un loc de muncă
respectabil atât în țară cât și în străinătate

MAI MULTE ȘANSE PENTRU
Șansa
2
VIITORUL
TĂU
La finalizarea studiilor de specialitate în
învățământul profesional, dacă dorești poți să te
angajezi ușor, dar și să îți continui studiile la un
liceu de zi sau seral.

Șansa 3
Dacă ești un profesionist foarte bun și găsești
sprijinul necesar, poți să îți deschizi propria afacere,
în urma competențelor de antreprenoriat dobândite
în școală
Te susținem să finalizezi studiile cu succes.
Pentru elevii din învățământul profesional
se acordă bursă lunară de 200 lei
Pentru elevii din alte localități asigurăm
locuri de cazare în căminul propriu, situat
chiar în curtea colegiului.

Liceu- seral, 2 ani și jumătate
Tehnician în Industria Alimentară-1 clasă
Învățământ postliceal gratuit-1 an și
jumătate
Tehnician dietetician-1 clasă
Ce vei învăța?
Despre alimentație sănătoasă, meniuri
adaptate bolilor de nutriție, rații alimentare
Învățământ dual-durata de 3 ani
Specializarea Brutar-patiserpreparator produse făinoase -22 locuri
Ce vei învăța?
Să realizezi cornuri, pâine
Specializarea Cofetar-patiser-10 locuri
Specializarea Bucătar -10 locuri
Ce vei învăța?
Să realizezi produse de cofetărie-patiserie,
preparate culinare să aplici tehnici de decorare
prăjituri, torturi, preparate culinare
Învățământ profesional-durata de 3 ani
Specializarea Bucătar -24 locuri
Specializarea Cofetar-patiser-24 locuri

PARTENERIATE CU FIRME DE
RENUME ÎN CADRUL PROGRAMULUI
DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL ȘI
PROFESIONAL

Moldovan - Carmangeria Sânnicoară
Hipermarket Cora
Cofetăriile Pralina, Un dulce de la Vlad
Mureșan,
Restaurant ROD
S.C. Andipan S.R.L.
S.C. Bocmagra S.R.L.
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