learn to practice

Învățământul profesional dual din industria ospitalității își
redeschide porțile.
Oferă-i șansa celui mic să aibă răspunsul pregătit dedicat celor
mai importante întrebări din cadrul unui interviu de angajare la
absolvirea Colegiului Tehnic Maria Baiulescu - specializare turism alimentație publică.
Colegiul oferă din anul școlar 2018-2019, învățământ profesional în sistem dual în parteneriat cu 15 firme de renume care
activează în județul Brașov pe domeniul turismului, mai exact
restaurante și hoteluri.

Parteneri strategici

Ce oferim?
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Parteneri de practică

LUCRĂTOR HOTELIER

Un concept inovativ cu titlul #Cool Academy
Ce avantaje au viitorii elevi?
a Realizarea pregătirii practice în cadrul unor restaurante si hoteluri de renume
din județul Brașov, lucru care garantează
învățarea de la adevărați profesioniști;
a Posibilitatea angajării pe perioada
weekendurilor și a vacanțelor în cadrul
unităților de practică de pe timpul școlii
profesionale duale;
a Prioritate la angajare după finalizarea școlii profesionale;
a Învățarea unei meserii în condiții
reale, având contact direct cu clienții și
echipa de angajați;
a Acomodarea din timpul școlii profesionale cu statutul de angajat, lucru ce îl
va ajuta să se adapteze mult mai ușor la
orice loc de muncă;
a Orientarea către rezultate și obiective specifice mediului privat alert, alături
de transformarea notelor în criterii de
performanță;
a Însușirea valorilor organizaționale,

familiarizarea cu reguli aplicabile oricărui
viitor loc de muncă;
a Posibilitatea continuării studiilor
(liceu-zi sau seral) pentru obținerea
diplomei de bacalaureat și ulterior studii
superioare în orice domeniu;
a Organizarea unor sesiuni de prezentări și motivare a copilului prin deschiderea orizontului susținute de către
manageri ai departamentelor conexe
din aceste companii sau chiar vedete
(bucătari care apar adesea în cadrul
emisiunilor de specialitate) în dorința
de a deschide apetitul celor mici pentru
continuarea studiilor;
a Analize medicale pentru realizarea
stagiilor de practică plătite de către companii, parteneri de practică ai Colegiului
a Echipament de lucru pentru efectuarea stagiilor de practică;
a Procesul de învățare se întâmplă
în bucătarii, restaurante si camerele de
hotel și nu în laboratorul școlii;

Hotel Kolping Br ov

learn to practice
a Pe perioada practicii beneficiază de o masă/zi;
a Beneficiază de îndrumare din partea unor tutori
cu experiență, îmbinând practica, cu noțiunile teoretice
dobândite în cadrul orelor de curs.
a Implicarea sectorului privat în adaptarea curriculum-ului predat în cadrul orelor la școală pe marginea
trendurilor;
a Șansa de a multiplica poziția de profesor în
împărtășirea valorilor care îi vor defini ca oameni prin
contactul extins către diferiți tutori în companii în cei
trei ani de învățământ;
a Bursă lunară de 400 lei (200 lei de la stat și 200 lei
de la unitatea de practică), în condițiile reglementate
prin contractele cadru și cele individuale.
De ce să alegi învățământul profesional în sistem
dual pentru copilul tău?
a În cazul în care copiii vor finaliza cu succes această
școală profesională, la aproximativ 18 ani, își vor putea
câștiga independența financiară de la această vârstă
fragedă, în comparație cu cei care urmează un liceu teo-

retic și ulterior facultate, traseu care nu le oferă accesul
direct la un loc de muncă cu statut de angajat experimentat.
a În situația în care copilul nu se regăsește în meseria pentru care a optat, la vârsta de 18 ani îi va fi mult
mai ușor să se reorienteze către o altă meserie față de
varianta în care urmează o facultate pe care o termină la
23 ani.
a Dacă copiii vor decide să urmeze, după terminarea
școlii profesionale, alte forme de învățământ cum ar fi
liceul la zi sau seral cu posibilitatea susținerii bacalaureatului, studii superioare, cursuri de perfecționare, le va
fi mult mai ușor să învețe, pentru că deja dețin o experiență practică care îi ajută să facă o legătură între ceea
ce trebuie să învețe și aspectele practice cu care au avut
contact.
a Acest parteneriat oferă șansa copiilor să lucreze
cu cei mai buni practicieni din domeniu, lucru care le va
garanta succesul profesional.
a Angajarea în timpul școlii pe weekenduri și în
vacanțe va constitui experiență în muncă și un avantaj
competitiv pentru copilul dumneavoastră.

Ce trebuie să faci pentru a-ți înscrie copilul la această școală profesională (sistem dual)?
Procedura de admitere:
1. Înscriere în perioada: 15 - 19 iunie 2018 și 31 august - 3 septembrie 2018.
2. Susținerea probelor de admitere (interviu/proba practică): 25 - 29 Iunie 2018 și 4 - 6 septembrie 2018.
3. Publicarea rezultatelor la avizierul Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brașov - 3 iulie 2018 și 6 septembrie.
Etapa 1:
Documente necesare la însriere:
a Fișa de înscriere (eliberată de Școala Gimnazială)
a Fișa de opțiuni pentru învățământul dual (completată la Colegiul Tehnic Maria Baiulescu Brașov).
Se ia în calcul:
a Media claselor V-VIII (ponderea 14%).
a Media la proba de Evaluarea națională (ponderea 56%).
a Media la proba de admitere specifică de la Colegiul Tehnic „M. Baiulescu” (ponderea 30%).
Exemplificare: 14%* media claselor V-VIII + 56%*
Media la proba de Evaluarea națională + 30% * Media
la proba de admitere specifică.
Etapa 2:
Proba admitere se structurează astfel:
a Un interviu prin care se evaluează motivația
elevului, abilităţile de comunicare, spiritul antreprenorial şi iniţiativă;
a O secvență practică prin care se evaluează abilitățile de lucru, capacitatea rezolvării de probleme, și
de realizare a calculelor simple.
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APLICĂ PENTRU UNA DINTRE
CELE 4 CLASE ȘI CREIONEAZĂ-ȚI
VIITORUL!
COLEGIUL TEHNIC
MARIA BAIULESCU
BRAȘOV, STR. CASTELULUI NR. 2
0040 268 412 854
WWW.COLEGIULBAIULESCU.RO

