
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEUL  TEHNOLOGIC 
IORDACHE ZOSSIMA - ARMĂȘEȘTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: 

Comuna Armăşeşti, 

Judeţul Ialomiţa 

Telefon:   0243/288.562; Fax:0243/ 288.564  

 E-mail: gs_ag_armasesti@yahoo. com  

 Site: www.liceul-zossima-armasesti.ro 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 

2015 - 2016 
 

În anul şcolar 2015-2016, liceul nostru  oferă  

absolvenţilor  clasei  a VIII-a următoarele  profile: 

1. Învăţământul liceal - curs de zi -cls a IX-a 
Filiera tehnologică 

Profil: RESURSE NATURALE ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI 

Calificarea profesională:  ,, TEHNICIAN   ECOLOG 

                   ŞI    PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI” 

1 clasă x 28 locuri 

 

2. Învăţământ profesional (3 ani) -  2 cls.a IX-a 
 Domeniul  pregătirii de bază   : „COMERŢ” 

            Calificarea profesională: 
                                  ,,COMERCIANT - VÂNZĂTOR” 
                                                  1 clasă x 28 locuri 
 
 Domeniul  pregătirii de bază:  „MECANICĂ” 

            Calificarea profesională: 
,,MECANICĂ  AGRICOLĂ” 

                1 clasă x 28 locuri 

 

          Elevii ce urmează cursurile învăţământului 

profesional cu durata de 3 ani au avantajul obţinerii 

unei duble recunoaşteri: 

1. continuarea studiilor în învăţământul liceal; 

2. angajarea de piaţa muncii. 

De asemenea,   "Bursa profesională" se acordă  

tuturor  elevilor  care  frecventează  învăţământul  

profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de  

200 lei, indiferent de venitul familiei. Acesta    sumă  

lunară se atribuie elevilor care nu absentează nemotivat  

de la cursuri. 

Argumente pentru Liceul Tehnologic Amăşeşti: 
Dezvoltarea afacerilor cu fonduri europene face 

din agricultura ecologică una dintre cele mai căutate 

specializări la liceele cu profil agricol din România. 

Tinerii care obţin atestat de absolvire se pot înscrie 

pentru proiecte cu finanţări de zeci de mii de euro şi îşi 

pot dezvolta ferme proprii. 

ISTORICUL  ŞCOLII 
Înfiinţarea şcolii noastre la 15.09.1889 s-a realizat  

pe baza Legii Învăţământului din martie 1882 şi a donaţiei  

filantropului  IORDACHE  ZOSSIMA,  care  urma  să  

pregătească ,,maeştri şi maestre pentru şcolile agricole de  

gradul I”. 

Cu diferite prilejuri au poposit în şcoală:  
Calistrat Hogaş care a fost profesor al şcolii între anii 

1915 - 1916; 

George Topârceanu, a locuit în incinta şcolii împreună cu  

mama  sa  care  era  maistră  ţesătoare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE  DERULATE  ÎN  LICEU 
Din  anul 1995,  Liceul  Tehnologic  ,,Iordache 

Zossima”  Armăşeşti  a  fost  cuprins  în  Programul  de 

Reformă a Învăţământului Profesional şi Tehnic PHARE- 

VET  RO  9405. bazele pregătirii în domeniu  conform  

cerinţelor U.E.  Din 2005 se derulează Proiectul de 

Dezvoltare Comunitară realizat de organizaţia   

nonguvernamentală Word Vision, iar din  2007 revista 

şcolară ,,Aripi peste Bărăgan” şi-a început activitatea prin 

Proiectul finanţat de către  M.Ed.C.T.  prin  Programul  de  

Granduri pentru Educaţie. 

Între 2012-2013 s-a derulat Proiectul Leonardo da 

Vinci ,,Competenţe înalte pentru o agricultură durabilă” 

ce a cuprins un grup de 28 de persoane , elevi ai claselor a 

XI-a calificarea ,,Tehnician veterinar” care s-au deplasat în 

Portugalia pe parcursul a 17 zile. 

Din acest an școlar se derulează proiectul 

ERASMUS+ ”Aripi peste Bărăgan- euroșanse pt succes” in 

care liceul nostru cu liceele partenere Colegiul Agricol 

Sandu  Aldea Călărași si Liceul Tehnologic Smeeni deja a 

trimis un grup de elevi pt efectuarea practicii in Portugalia. 



 

DOTĂRI 

Liceul  Tehnologic  ,,Iordache  Zossima” 

este dotat cu: 

-21 săli de clasă 

-Centru de Documentare şi Informare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul de Documentare şi Informare 
 

- laboratoare (fizică, chimie, biologie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorul de chimie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorul de biologie 

R  11  cabinete:  limba  şi  literatura  română, 

matematică,  istorie, 3  informatică (cu 65 

calculatoare numai pentru procesul educaţional, 

imprimante, scannere, plotter), desen, agronomie, 

horticultură, patologie veterinară, mecanică. 

Liceul nostru are în dotare   cantină şi internat cu o 

capacitate de 120 de locuri pentru   elevii care nu 

sunt din localitate sau nu pot face naveta. 
 
 
 

Cantina 

 

 

 

 

 

De asemenea, Liceul Tehnologic ,,Iordache 

Zossima” Armăşeşti mai are în dotare: atelier de 

lăcătuşerie, sală de sport, sală de festivităţi,  fermă 

didactică, fermă zootehnică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala deţine o suprafaţă de teren arabil de 

aproximativ 70 ha şi pădure de aproximativ 7 ha. 

RESURSE  UMANE 

Şcoala are personal didactic calificat cu o  

bogată experienţă ce cuprinde un număr de 29  

cadre didactice, din care 18 titulari,   după cum  

urmează: 

17 gradul didactic I;            3  definitivat;  

 6 gradul didactic II;            3 debutanţi 

 
 

STRUCTURA LICEULUI 
Învăţământ preşcolar:   - 2 grupe; 

Învăţământ primar:  - 5 clase; 

Învăţământ gimnazial: - 4 clase; 

Învăţământ  liceal - curs zi: 

- a IX-a - 2 clase; 

- a X-a - 2 clase; 

- a XI-a - 2 clase; 

- a XII-a - 2 clase. 

Învăţământ profesional: 

- a IX-a - 1 clasă; 

- a XI-a – 1 clasă 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Liceul     Tehnologic ,,  Iordache  Zossima” 

Armăşeşti    este unic în zona Bărăganului datorită 

încărcăturii istorice, a traditiei   în privinţa formării 

elevilor în domeniile creşterii animalelor şi cultivării 

pământului pe baze ecologice!  
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