OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Clasa a IX-a liceu– cursuri de zi- Filiera

LICEUL TEHNOLOGIC
”ANGHEL SALIGNY”

Str. VIITORULUI, Nr. 22, TULCEA
Telefon/Fax: 0240-534238
e-mail: colanghelsaligny@yahoo.ro
web: www.gsastl.ro

tehnologică, Profil Mecanică, Calificarea
Tehnician Proiectant CADO clasă, 28 locuri

LIBERTATE

Clasa a IX-a învățământ profesional
–Mecanic Auto- O clasă, 28 locuri

TALENT

Clasa a IX-a învățământ profesional

ATITUDINE

dual

SERIOZITATE

Sudor– o clasă, 30 locuri
Lăcătuș mecanic—o clasă, 30 locuri
Tubulator– o clasă, 30 locuri
Clasa a XI-a, liceu seral- Profil
Mecanică, Calificarea Tehnician

MISIUNEA ȘCOLII:
Şcoala noastră oferă oportunitatea
creşterii performanţelor elevilor, prin calitatea şi eficienţa procesului educaţional în
concordanţă cu interesele şi aptitudinile
lor asigurând egalitate de şanse tuturor.

întreținere și reparații- O clasă, 28 locuri
Școala de maiștri- Specializarea
Maistru construcții navale O clasă, 28 locuri

SIGLA DVS.
AICI

Te așteptăm
cu drag
să fii

AS
alături de noi!

CE OFERIM:

Lecții interactive în cele 40 de cabinete dotate cu
calculatoare conectate la Internet şi videoproiectoare
4 laboratoare de informatică performante
4 laboratoare dotate cu tablă interactivă
Acces INTERNET Wireless, catalog virtual
Biblioteca școlară cu peste 26000 de volume
CINE SUNTEM

Sala de sport cu dotări moderne, teren de tenis

La 45 de ani de la înfiinţare, Liceul
Tehnologic ”Anghel Saligny”- Tulcea se
remarcă prin tradiţie în pregătirea în profilul
mecanic, fiind singurul furnizor de
absolvenţi în meseriile solicitate în domeniul
construcţiilor navale. Suntem singura
unitate de învățământ care are în oferta
educațională clase de învățământ profesional
dual în colaborare cu Vard Tulcea SA.

2 terenuri de fotbal şi unul de baschet în aer liber

Pentru o instruire de calitate a elevilor
unitatea noastră colaborează cu

SRL , SC DECO TOTAL CONFORT SRL, SC CON-



Agenți economici

Școala de șoferi autorizată



Universități

Cazare la internatul liceului în condiții foarte bune



Unități școlare de același profil din țară



Instituții de renume din județ

Sală de fitness
Practică de specialitate în cele 4 ateliere și la agenți
economici parteneri: VARD Tulcea SA, VARD
ELECTRO SRL , SC CORMAR SRL , SC VALBERTO
SRL , SC CORTRANS SRL , SC AINODECKAM
VENABIL SRL.

în camere cu baie interioară
Servirea mesei la cantina liceului

Pe plan național și internațional dezvoltă
relații de parteneriat în cadrul proiectelor
ERASMUS+, POCU, ROSE.

Cabinet de asistenţă psihopedagogică
Cabinet medical
Cabinet stomatologic

