LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
ALIMENTARĂ FETEŞTI
Vă prezentam oferta noastra pentru anul
şcolar 2013-2014 şi vă invităm să ne
cunoaşteŃi

MOTTO
ÎNVAȚĂ DIN PATRU MOTIVE:
PENTRU A CUNOAȘTE,
PENTRU A ȘTI,
PENTRU TINE,
PENTRU VIITOR.

De ce Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ?










De ce noi? De ce să alegeŃi şcoala noastră pentru pregătirea copiilor dumneavoastră pentru viaŃă?
Pentru că: suntem o şcoală în plină ascensiune în învăŃământul ialomiŃean, pregătind forŃa de muncă
nu numai pentru Feteşti ci şi pentru Europa!
Pentru că: avem un colectiv de cadre didactice care respecta elevul şi părintele.
Pentru că: avem o şcoală modernă bine dotată, 3 săli cu 75 de calculatoare, laboratoare, ateliere de
practică, bibliotecă, sala de sport, cabinet medical, cabinet psihologic şcolar
Pentru că: noi oferim copiilor dumneavoastră căldură sufletească, cunoaştere, înŃelegere şi siguranŃă
în viaŃă, încurajare, încredere, şanse egale, posibilitatea de afirmare în proiecte europene şi naŃionale!
Pentru că: noi punem accent pe creativitate şi adaptare la nou, pe dezvoltare prin proiecte europene
şi cooperare internaŃională; şcoala noastră are o bogată experienŃă în derularea proiectelor europene
cu şcoli din Spania, Italia, Anglia, Franta, Suedia, Belgia, Lituania, Portugalia şi Bulgaria!
Fiecare dintre dumneavoastră este important pentru noi şi fiecăruia dintre copiii
dumneavoastră îi vom oferi o pregătire personală şi profesională cu care dumneavoastră
părinŃii să vă mândriŃi!

De ce Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară ?
Ce vă propunem, vouă absolvenţilor clasei a VIII-a?
FILIERA TEHNOLOGICĂ
- 2 clase cu profil TEHNIC- domeniul MECANICĂ (1 clasă) şi
domeniul CHIMIE INDUSTRIALĂ (1 clasă)
- 2 clase cu profil SERVICII- domeniul ECONOMIC (1 clasă)
şi domeniul TURISM ŞI ALIMENTAŢIE (1 clasă)
- 1 clasă cu profilul RESURSE NATURALE SI PROTECTIA
MEDIULUI domeniul INDUSTRIE ALIMENTARĂ


Ce vă propunem, pentru învăţământul profesional,
după absolvirea clasei a IX-a :
-2 clase Turism şi alimentaţie publică, calificarea profesională bucătar
-1 clasă Mecanică , calificarea profesională mecanic auto

Domeniul MECANICĂ









Daca vă veţi forma în acest domeniu veţi şti:
să lucraţi in ateliere mecanice, de asamblări/ microasamblări subansamble şi ansamble pentru
maşini, utilaje şi instalaţii;
să aveţi competenţa de a proiecta, asistat de computer, componente de bază, subansamble
să cunoaşteţi noţiuni de desen tehnic avansat
să executaţi asamblări/ microasamblări, să verificaţi corectitudinea efectuării acestora, să depistaţi
şi să remediaţi eventualele deficienţe de asamblare;
să aveţi competenţe de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională.

OPORTUNITĂŢI :

veţi lucra ca:TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII, calificare
de nivel 3, la firmele de stat sau private, româneşti sau străine, în prezent înregistrându-se o cerere
sporită de specialişti în domeniu, respectiv de a vă continua studiile la facultate.

DOMENIUL CHIMIE INDUSTRIALĂ








Daca vă veţi forma în acest domeniu veţi şti:
să efectuaţi analize chimice;
să verificaţi calitatea materiilor prime din industria chimică;
să verificaţi calitatea produselor finite din industria chimică;
să verificaţi calitatea mediului.
Şcoala dispune de 2 laboratoare de analize fizico - chimice în care elevii îşi
desfăşoară activitatea, aici formându-şi competenţele necesare pentru exersarea
meseriei în care vor fi specialişti, adică Tehnician chimist de laborator.
OPORTUNITĂŢI:
Absolvenţii de liceu din domeniul Chimie industrială, au posibilitatea de a lucra ca
TEHNICIAN CHIMIST DE LABORATOR , la firmele de stat sau private,
româneşti sau străine, agenţii de protecţie a mediului, respectiv de a vă continua
studiile în domeniul Chimiei.

DOMENIUL ECONOMIC









Daca vă veţi forma în acest domeniu veţi şti:
să ţineţi evidenţa contabilă a societăţilor comerciale;
să organizaţi şi să conduceţi activităţi în cadrul companiilor din domeniul serviciilor;
să elaboraţi oferta de produse şi servicii a companiei;
să utilizaţi planul general de conturi pentru înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor;
să aplicaţi dispoziţii legale în materie de practici comerciale.
Elevii vor lucra în “Firme de exerciţiu”- modele dupa firmele reale, vor conduce aceste
firme ca firme reale, ca propri lor firme ! Activităţile “Firmei de exerciţiu” au loc în
cabinetul de informatică dotat , cu echipamente necesare efectuării de operaţii
economice şi comerciale. Şcoala dispune de 3 laboratoare de informatică, un laborator
pentru pregătirea teoretică şi practică economică, un cabinet pentru activităţile firmei
de exerciţiu.
OPORTUNITĂŢI:
Absolvenţii de liceu din domeniul Economic, au posibilitatea de a lucra ca TEHNICIAN
ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE , la firmele de stat sau private, româneşti sau străine,
respectiv de a vă continua studiile în domeniul Economic.

DOMENIUL TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Daca vă veţi forma în acest domeniu veţi şti:

să lucraţi în unităţi de Alimentaţie Publică;

să lucraţi în unităţi de comercializare a mărfurilor;

să realizaţi preparate culinare;

să realizaţi preparate pentru expoziţii culinare;

să stăpâniţi tehnica servirii;

să amenajaţi designul pentru diferite festivităţi;

să ţineţi evidenţa contabilă a unităţilor de alimentaţie publică.
Şcoala dispune de ateliere de gastronomie şi tehnica servirii
OPORTUNITĂŢI:

Absolvenţii de liceu din domeniul TURISM ŞI ALIMENTAŢIE, au posibilitatea la
firmele de stat sau private, româneşti sau străine, respectiv de a-şi continua studiile
în domeniul Alimentaţiei Publice.


DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Daca vă veţi forma în acest domeniu veţi şti:

să lucraţi: - în industria cărnii, industria laptelui, industria morăritului şi panificaŃiei.
să realizaţi preparate din carne;

să realizaţi produse de panificaţie, patiserie şi paste făinoase.

să lucraţi în:- unităţi de comercializare a cărnii şi a preparatelor din carne, in unităţi
de comercializare a laptelui şi a preparatelor din lapte si in unităţi de comercializare a
produselor de panificaţie, patiserie şi paste făinoase.
Dispunem de ateliere de panificaţie şi prelucrare a cărnii, de laboratoare dotate cu
aparatură performantă, dotate prin programul PHARE.
OPORTUNITĂŢI:

Absolvenţii de liceu din domeniul Industrie Alimentară, au posibilitatea de a lucra ca
TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, la firmele de stat sau private, româneşti
sau străine, respectiv de a vă continua studiile în domeniile Industrie alimentară si
Protecţia consumatorului.


PLIANT OFERTA EDUCATIONALA

IN URMA BOGATEI ACTIVITATI EXTRASCOLARE,PROIECTE
ŞI ACTIVITĂŢI SCOALA A OBTINUT RECUNOASTERE
EUROPEANA

PROIECTE STRUCTURALE POSDRU
IMPLEMENTATE DE SCOALA NOASTRA AP 2 DM2.2 NU ABANDONA SCOALA
 ID 21531“IMPREUNA PENTRU COPIII NOSTRI” –

COORDONATOR LTIA FETESTI

PROIECT european Comenius multilateral
“ALICE’S KNOWLEDGE ROAD”

PROIECT european Comenius multilateral
“CHALLENGE YOUR WITS”

 Simpozionul Internațional „APA, IZVOR AL VIEȚII ȘI

AL CUNOAȘTERII EUROPENE.”

Concursul Naţional ,,Lumină din lumină - Bucuria
Învierii prin ochi de copil”

DIN ACTIVITATILE NOASTRE EXTRACURRICULARE
ZIUA NATIONALA 1 Decembrie

CONCURS JUDETEAN MICUL ANTREPRENOR

DIN ACTIVITATILE NOASTRE EXTRACURRICULARE

SĂRBĂTOAREA DE HALLOWEEN

LICEUL TEHNOLOGIC DE
INDUSTRIE ALIMENTARĂ FETEŞTI
 VĂ MULŢUMIM ŞI

VĂ AŞTEPTĂM LA NOI!



BE SMART !
FOR YOUR LIFE!

DATE DE CONTACT
LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE
ALIMENTARĂ
STR. BĂNĂȚENILOR, NR.14
TEL/ FAX 0243 362713

