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Cu această ocazie, pe 
11 martie, de la ora 11, 
în incinta Liceului Teh-
nologic ”Barbu Știrbey” 
din Buftea, elevii profilu-
lui ”Turism și alimentație” 
au pregătit o expoziție cu 
produse realizate de elevi, 
în laboratorul de gastro-
nomie, iar bunătățiile au 
fost degustate de invitați - 
reprezentanți ai autorității 
locale, ai Inspectoratului 
Școlar Județean Ilfov, ai 
agenților economici par-
teneri, părinți și elevi de 
clasa a VIII-a din localita-
te și din împrejurimi.

În semn de solidarita-
te cu cei care au fugit din 
Ucraina, de teama răz-
boiului, elevii au amena-
jat o urnă pentru donații, 
bani care sunt destinați, 
evident, ajutorării aces-
tor persoane, găzduite în 
orașul Buftea.

”Ziua națională a me-
seriilor ne-a oferit oca-
zia de a primi peste 200 
de elevi de clasa a VIII-a 
din Buftea și din vecinăta-
te, care au putut să îi va-
dă în acțiune pe talentații 
noștri elevi de la profilul 
”Turism și alimentație”, să 
deguste preparate varia-
te, dulci, sărate, chiar si 
de post, realizate și aran-
jate cu multă măiestrie în 
Sala de festivități. Avem 
calificarea ”Tehnician în 
gastronomie”, unde copi-
ii sunt foarte preocupați, 
gătesc foarte bine, fac 
practică atât în atelie-
rul școlii, care este foar-
te dotat,  printr-un proiect 
cu fonduri PHARE, cât și 
la agenți economici din 
zonă, unde avem înche-
iate contracte de practi-
că. Ca o noutate, pot să 
vă spun că pentru anul 
școlar viitor ne-am propus 
la școala profesională o 
calificare nouă, aceea de 
cofetar/patiser, și, după 
cum bine știți, după acești 
3 ani de școală profesio-
nală, elevii se pot înscrie 
la liceu, după care pot să 
urmeze și o facultate, da-
că doresc. Este o meserie 
căutată și apreciată, și nu 
doar la noi în zonă. Co-
piii știu că avem în liceu 
pregătirea de tehnician în 
gastronomie și am zis că 
este nevoie și de cofetar/
patiser, care chiar cred că 
o să aibă succes. Elevii 
sunt îndrumați în activi-
tatea de practică de prof. 
Nicoleta Petrovschi și de 
Gabriela Trâmbaciu, ca-

re fac treabă foarte bună 
cu ei.

Noi mai avem și cali-
ficările de învățători/edu-
catori și, pentru la anul, 
ca propunere - educa-
tori/puericultori, iar ele-
vii care ne-au vizitat as-
tăzi au vrut să afle deta-
lii și despre acestea. Apoi, 
la expoziția din Sala de 
festivități au degustat cu 
plăcere produsele.

O parte dintre produ-
sele preparate le vom ofe-
ri refugiaților din Ucrai-
na, găzduiți în orașul Buf-
tea, pentru care am strâns 
și bani, în urna pentru 
donații. Puțin peste 800 
de lei merg pentru ajuto-
rarea acestora”, ne-a de-
clarat Olivia Ignătescu, di-
rectorul Liceului Tehnolo-
gic ”Barbu Știrbey” Buftea.

Meserii căutate pe 
piața muncii

În atelierul-școală de 
la Liceul ”Barbu Știrbey” 
am stat de vorbă cu prof. 
Nina Mihai, catedra de 
Tehnologii, care ne-a po-
vestit despre laboratorul 
de gastronomie din in-
cinta atelierului-școală, 
despre laboratorul de 
alimentație, dar și des-
pre camera de hotel ame-
najată aici, pentru practi-
ca elevilor. ”Aici este bu-

cătaria atelierului, unde 
dna prof. Petrovschi în-
drumă practica elevilor 
de la ”Tehnician în gas-
tronomie”, domeniul ”Tu-
rism și alimentație”, copii 
de clasele a X-a, a XI-a și 
a XII-a. Avem trei mese-
rii pe care le oferim co-
piilor - comerciant/vân-
zător, recepționer/distri-
buitor și ospatar/chel-
ner, din toamna aceas-
ta - la Școala profesiona-
lă. La liceu, pregătim ele-
vii pentru meseriile ”Teh-
nician în activități econo-
mice” (fostul binecunos-
cut ”contabil”) și ”Tehnici-
an în gastronomie”, pen-
tru domeniul ”Turism și 
alimentație”. Și, tocmai 

pentru că oferim aces-
te calificări populației 
școlare din zonă, ne-am 
gândit să marcăm astfel, 
printr-un ”Regal gastro-
nomic” - Ziua națională 
a meseriilor, cu produse 
realizate de copii, pentru 
copii - vizitatorii de clasa 
a VIII-a. Copii de la toa-
te școlile gimnaziale de 
pe raza orașului, din Cor-
beanca, Mogoșoaia, Cre-

vedia, Ciocănești,  școli 
cu care noi colaborăm de 
mulți ani si de la care pri-

mim mulți elevi în clasa 
a IX-a”, ne-a precizat, la 
rândul său Nina Mihai.
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Regal gastronomic, în incinta liceului

Ziua naţională a meseriilor, serbată la 
Liceul Tehnologic ”Barbu Ştirbey”

În urmă cu trei ani, ziua de 11 martie era 
stabilită, prin lege, drept Ziua națională 
a meseriilor, principalul scop fiind 
promovarea învățământului profesional și 
tehnic.

Și viceprimarul orașului Buftea, Gheorghe Alexandru Vaida, i-a felicitat pe elevii de 
la Liceul Tehnologic ”Barbu Stirbey”, pentru ce au pregătit în cadrul expoziției, dar 
și pentru ce reușesc să facă, la modul general, la cursuri și la orele de practică. 
”Aici, un copil învață concret o meserie. Iar elevii noștri sunt foarte buni în ceea ce 
fac, pentru că au reușit să asimilieze foarte multe informații, mai ales la practica 
școlară”, a spus viceprimarul.

Elevi bine pregătiți


