
"Educaţia nu este o pregătire pentru 

viaţă; educaţia este însăşi viaţa."  

John Dewey  
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 Laborator tehnologic 

 Laboratoare de fizică, chimie și bio-

logie 

 Cabinet de informatică 

 Cabinete de religie, limba română, 

    matematică, limbi moderne și comu-

nicare 

 Sală de sport 

 16 săli de clasă 

 Bibliotecă 

 2 terenuri de sport 

 Transport şcolar – 2 microbuze 
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DE CE LICEU TEHNOLOGIC ? 
 

• Formare profesională 

• Ocupaţii şi calificări nou apărute  

• Activităţi culturale şi sportive 

• Pregătire pentru olimpiade şcolare şi 
concursuri 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liceul nostru este şcoala în care înveţi 

să ai succes ! 
 
 

VREI SĂ DEVII SPECIALISTUL DE  
MÂINE ÎN TURISM ? 

 
Urmează cursurile Liceului Tehnologic  

Băile Govora, filiera tehnologică, 
profil servicii. 

 
 
 

VREI SĂ TE CALIFICI ÎNTR-O  
MESERIE PENTRU VIITOR ? 

 
Urmează cursurile liceului nostru, unde 

vei găsi pasiune, competenţă,  
responsabilitate şi dăruire profesională ! 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE  
PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL (CICLUL INFERIOR) 
FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL SERVICII 

 
 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ:  
 
 

TEHNICIAN ÎN TURISM  
 
 

 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL  
CALIFICAREA PROFESIONALĂ:  

 
 
 
 

ASISTENT MEDICAL  
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 

ȘI RECUPERARE NIVEL 5  
AVANSAT 

 
 

 
 
 

 
Școala noastră este deschisă pentru toţi 
cei care au nevoie de educaţie; în opinia 

noastră educaţia nu este un privilegiu 
pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. 

 

 

DE CE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ ? 

 
• Formare profesională recunoscută în 

Uniunea Europeană 

Forma de 
învăţământ 

Clasa 
Număr 
clase 

Număr 
locuri 

ZI a IX-a 1 28 

Forma de 
învăţământ 

An 
Număr 
clase 

Număr 
locuri 

ZI I 1 28 

• Siguranța și stabilitatea locului de 
muncă  

• Dobândirea unei experiențe compe-
tente în stațiune balneară 

• Atingerea obiectivelor de formare în 
domeniul sănătăţii 

• Acumularea abilităţilor necesare 
profesiei de balneofizioterapeut  

 
 

ALEGE SĂ FII CEL MAI BUN ! 
 

ŞCOALA FACE DIFERENŢA ! 
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