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Scopul activității :

prezentarea unor produse cu specific românesc, gătite în 

atelierul de industrie alimentară  și bucătăria proprie,iar apoi 

integrate într-o expoziţie cu donare de bani, în vederea 

strângerii de fonduri pentru persoane defavorizate sau cu 

dizabilități.



 - dezvoltarea creativităţii elevilor; 

 -dezvoltarea abilităţilor de a găti specific românesc;

 -implicarea părinţilor în activităţile şcolii şi ale elevilor;

 -achiziţionarea unor abilităţi de a lucra în echipă:

 -dezvoltarea abilităţilor de comunicare;

 -formarea unor competenţe sociale (comunicare, 
empatie),au fost atinse în proporţie de 90%.

Obiectivele activităţii:



 Moment folcloric prezentat de elevii școlii noastre, 
dans popular de pe Valea Mureșului;

 Diseminarea proiectului Erasmus+ „Triada <Formal 
–Non-formal- Informal> în abordarea europeană a 
învăţământului tehnologic” coordonat de prof Sauliuc 
Anda și prof Simedru Viorela, prezentarea diseminării a 
fost făcută de prof Cotăescu Claudia;

 Expoziţie culinară IndAlim 2016 realizată în scop 
umanitar prin donare.

Activități :



 Director, prof. Ghinga Olga Iulia

 Director adjunct, prof. Pop Lavinia Diana

 Consilierul educativ, prof Țolea Florina 

 18 cadre didactice: prof. Vlad Gheorghina, prof. Simedru 
Viorela, prof. Coman Lențica, prof. Mercea Ioan,prof 
Stoenescu Anca. prof Sauliuc Anda ,prof. Carțiș Crina, 
prof.Stanciu Mihaela, prof Dobândă Monica, prof Szakacs 
Adriana., prof Ioncu Monica, prof. Țurlea Ovidiu, 
prof.Cotăescu Claudia, prof.Călinescu Carmen, prof  Bulc 
Adriana, prof. Pleș Titiana,prof.Tonța Henriette, prof Gaga 
Loghin.

Coordonatori:



Parteneri:

 S.C. Angelia S.R.L.

 Cofetăria “Casa Dulce”

 S.C. Nuca S.R.L.

 SC Minu Pap S.R,L

 Mass- media: Special Arad ,ARQ, Critic Arad;

Participanţi:

S-au implicat în realizarea produselor culinare elevi ai claselor a 

IX  a A,B,C,D, a X a A, B,C,D,a XI a B,C,E ,a XII a E în total 53 

de elevi;

S-au implicat în realizarea produselor culinare un număr de 30 

părinţi ai elevilor;








