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„Indiferent de ceea ce poți face
sau visezi că poți face, începe.
Îndrăzneala are geniu, putere și
magie în ea”.
W.H. Murray
Date de contact:
Telefon/fax : 0255 260293
Website: www.liceulteregova.ro
Email: scoalateregova@yahoo.fr
Facebook:https://www.facebook.com/liceulteh
nologic.sfdimitrie

• 1 clasa a IX-a, învățământ
profesional, 3 ani, zi, 28 locuri
( 2 grupe)
• 1 clasă a IX-a, învățământ
liceal seral, 28 locuri
• 1 clasă Anul I învățământ
postliceal,
• 1 clasă programul ADȘ, Anul I
învățământ secundar inferior
• 1 clasă programul ADȘ
învățământ primar

” Educația este cea mai bună provizie pe care
o poți face pentru bătrânețe.”
Aristotel

Oferta educațională a
Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie”
Teregova

Acțiunea
„Săptămâna Meseriilor”

Misiunea școlii noastre este să ofere
pentru tinerii din zona Teregovei oportunităţi
de educaţie accesibilă, de înaltă calitate în
domeniul turism și alimentaţie, sprijinind în
acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea
calităţii vieţii.

➢ Calificarea profesională: Lucrător
hotelier
Ce înveți?
•

Desfășori activități în cadrul hotelurilor și
pensiunilor

•

Utilizezi echipamente și ustensile pentru
efectuarea curățeniei, întreținerii și amenajării
spațiilor de cazare, a sălilor cu destinație publică și a
spațiilor din jurul hotelului

•

Îți dezvolți abilitatea de comunicare, inclusiv
în limbi straine

•

Lucrezi cu programe informaționale în turism

Care sunt beneficiile tale?
•

Îți desfășori activitatea într-un mediu atractiv
și dinamic

•

Participi la târguri de specialitate și
evenimente de profil

•

Te dezvolți profesional în mai multe
departamente din cadrul unității de cazare

•

Beneficiezi de un mediu plăcut de muncă,
având în vedere că turismul este supranumit
“industria viselor”.

➢ Calificarea
profesională:
Ospătar (Chelner) vânzător in
unități de alimentație
Ce înveți?
• Pregătești saloanele de servire în
vederea primirii clienților
• Recomanzi preparate și băuturi din
meniu
• Alcătuiești meniuri pentru diferite
tipuri de mese și diferite categorii de
consumatori
• Servești preparate și băuturi și
debarasezi mesele
• Întocmești notele de plată și
încasezi contravaloarea consumației
• Acorzi atenție maximă fiecărui
consumator
Care sunt beneficiile tale?
• Efectuezi stagii de pregătire practică
în restaurante și baruri
• Îți dezvolți abilitatea de a comunica
în limbi străine
• Poți să te perfecționezi și să te
specializezi în domeniu pentru
obținerea calificărilor de ospatar-șef
și director de restaurant

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
Ce trebuie să știi?
Educația și formarea profesională îți oferă
cursuri de formare acreditate și locuri de
muncă legate de abilitățile tale tehnice;
Acesta acoperă un număr mare de cariere și
specializări cum ar fi: meseriile tehnice,
munca de birou, vânzarea cu amănuntul,
industria hotelieră și alimentară;
După promovarea examenului de certificare
a calificării profesionale, vei dobândi un
Certificat de calificare profesională şi un
Supliment descriptiv al certificatului,
conform Europass;
Statul susţine învăţământul profesional prin
burse profesionale.
Program de 3 ani , colaborare între școală și
companie:
Anul 1: 80% teorie, 20% practică;
Anul 2: 60% teorie, 40% practică;
Anul 3: 25% teorie, 75% practică;
Elevii se află sub supravegherea și
îndrumarea continua a companiilor
partenere;
Dacă dorești continuarea studiilor, poți
urma cursurile învăţământului liceal.

ȘCOALA NOASTRĂ CONTURATĂ ÎN IMAGINI, EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ, BAZĂ MATERIALĂ,
PROIECTE DE SUCCES

➢

Oferta educațională a Liceului Tehnologic ,,Sf. Dimitrie" Teregova 2020 – 2021
https://www.facebook.com/712815682084684/videos/295480618117670/

➢

Pregătire și instruire practică la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
https://www.facebook.com/712815682084684/videos/2307551096220500/

➢

Proiect Erasmus+ Apice, Italia - https://www.facebook.com/712815682084684/videos/296155308183727/

➢

Proiect Erasmus+ Londra - https://www.facebook.com/712815682084684/videos/691774318035534/

➢

Teregova LTSD-De la potential turistic la ofertă școlară- https://www.facebook.com/712815682084684/videos/708643949709620/

➢

Prezentare bază materială LTSDT- https://www.facebook.com/712815682084684/videos/297823174947444/

➢

Mijloace promoționale ofertă școlară 2020-2021- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3261594393873454&id=712815682084684

