MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TULCEA

Ore

asistate de calculator

Balul absolvenților



Petreceri tematice ( Haloween, Dragobete )



Laboratoare : chimie, fizică, biologie,
microbiologie, analize fizico-chimice produse
alimentare
Cabinete de informatică :
Sală de sport modernă
Internat şi cantină cu o capacitate de peste 300
locuri
Cabinet psihologic
Cabinet medical
Microfabrică de prelucrare lapte
Microfabrică de panificaţie
Cabinete de limba romană, limbi străine,
geografie, socio-umane.
Bibliotecă cu un număr de 26.000 de volume de
cărţi
Amfiteatru
Cabinet Consiliul elevilor

Serbări







\ideoproiectoare
Ecrane proiecție
Camere video și de supraveghere
Calculatoare și laptopuri conectate la Internet
Sistem de teleprezență

Experiențe și experimente noi în
cabinetele și laboratoarele școlii



Instruire

calitate

practică și de laborator de

Lecții

proiectate prin video proiector

Lecții

prin sistemul de TELEPREZENȚĂ

Jocuri

sportive, handbal, fotbal, volei












Excursii în județ sau în țară



Balul bobocilor

Competiții sportive
Participare şi recunoaştere la simpozioanele

naţionale, regionale şi internaţionale

Liceul Tehnologic
“Brad Segal”
Tulcea

Activităţi care au cinstit mari evenimente ale

istoriei şi culturii naţionale
Activităţi distractive şi de petrecere a timpului

liber în internat

STR. BABADAG , NR.146 TULCEA

Activităţi de educaţie civică
Proiecte interdisciplinare de grup

Nr. tel. / fax: 0240531130 / 0240531131

Va asteptam cu drag!

http:// www.colegiulbradsegal.ro
E-mail: colbradsegaltl@gmail.com

Învățământ POSTLICEAL
cursuri fără taxă
Domeniul: Industrie alimentară
Calificarea:
- Tehnician dietetician - 1 clasă, 28
locuri

Profil

Învăţământ PROFESIONAL
cu durata de 3 ani - clasa a IX-a cursuri zi
Domeniul: Industrie alimentară
Calificarea profesională:
 Brutar, patiser, preparator
produse făinoase - 2 clase, 28+28 de locuri

Învăţământ LICEAL,
CLASA a IX-a, cursuri de zi

- Resurse Naturale şi Protecţia
Mediului, domeniul de bază Industrie
alimentară,

Calificarea:
- Tehnician analize produse
alimentare - 1 clasă, 28 de locuri
Calificarea:
- Tehnician în industria alimentară –
1 clasă, 28 de locuri
 Profil

- Resurse Naturale şi Protecţia
Mediului, domeniul de bază Protecţia
mediului, Calificarea:

- Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului – 1 clasă, 28
locuri
Pentru absolvenţii ciiclului inferior al liceului sau

învăţământului profesional vă oferim posibilitatea de

PERFORMANȚE

finalizare a liceului, curs SERAL, clasa a XI-a,
Domeniul: Industrie alimentară, Calificarea: Tehnician în
industria alimentară –1 clasă, 28 locuri

 Promovabilitate la examenele de certificarea

calificării profesionale—nivel 3, 4, 5

 Promovabilitate în creștere la Examenul de

bacalaureat

 Rezultate deosebite la concursuri și

olimpiade școlare

 Participări la multe proiecte locale, naționale

și internaționale.








Beneficii pentru educația copiilor şi a
tinerilor

O abordare pozitivã pentru copiii care au
Școala mai oferă:
nevoie de susţinere specialã pentru a-i
face sã învețe mai bine
100 % profesori calificați și bine pregătiți
Spații de învățământ curate și îngrijite –  Un mediu incluziv care faciliteazã
implicarea părinţilor şi a membrilor
securitate, exigență și disciplină
comunitãţii
Consultații gratuite la disciplinele de
 Lecţii/activităţi
de
înaltă
ţinută
examen – română, matematică
profesională
în
care
se
îmbină
metodele
Activităţi de pregătire suplimentară pentru
tradiţionale cu cele moderne.
elevii capabili de performanţă

