Sala de festivități permite organizarea
evenimentelor de tipul festivităților tematice (Balul
Bobocilor, Crăciun, etc.), organizarea întâlnirilor
cu personalități de renume din diverse domenii,
organizarea de sesiuni de informare, etc. Liceul
nostru este beneﬁciar în cadrul Rundei a doua a
Schemei de Granduri pentru Licee (SGL) a
Proiectului privind Învățământul Secundar-ROSE

Pentru a facilita desfășurarea orelor folosind
tehnologii moderne, toate spațiile școlare au
conexiune la Internet.

Avantajele elevilor ce optează
pentru liceul nostru:
•

•

•

•

•

Toți elevii înscriși la școala profesională au o
bursă lunară de 200 RON, pe tot parcursul
celor 3 ani de studii. Bursa se acordă indiferent
de situația ﬁnanciară a familiei elevului.
Elevii care nu vor avea absențe și obțin cel
puțin media generală 8,00 pe ﬁecare semestru
vor beneﬁcia suplimentar de o bursă din partea
liceului nostru ce le va permite cazarea la
internat și servirea mesei gratuit la cantină.
Transportul elevilor din Urziceni și din
comunele învecinate ale Liceului Tehnologic
„Iordache Zossima” Armășești se realizează
printr-o cursă specială. Contravaloarea
abonamentului este decontată.
Elevii vor efectua practică în spațiile școlii și la
ﬁrmele de proﬁl din județ cu care școala noastră
are contract de efectuare a practicii. Cei mai
buni dintre elevi pot primi burse acordate de
aceste ﬁrme și pot ﬁ selectați din timpul școlii în
vederea angajării.
Elevii liceului nostru au beneﬁciat de mobilitate
Erasmus de 21 de zile în țări ca
PORTUGALIA, CIPRU, SPANIA pentru a-și
efectua practica de specialitate, alături de vizite
culturale în aceste țări.

Informații suplimentare la telefon 0243.288.562
Vă așteptăm alături de noi pe toți cei care doriți să
deveniți elevi ai liceului nostru!

Biblioteca Liceul Tehnologic ,,Iordache
Zossima” Armăşeşti este una dintre cele mai vechi
biblioteci școlare din zonă. Aceasta are în
compunere o sală de lectură și o sală de proiecție.
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Biblioteca conține peste 3000 de titluri, acoperind
toate domeniile de interes: de la literatura română
și literatura universală, clasică și contemporană,
până la apariții în domeniul științelor.

ISTORICUL LICEULUI

A

ceastă școală a fost ctitorită între anii
1883 - 1885 de ﬁlantropul IORDACHE
ZOSSIMA, coborâtor dintr-o familie de boieri
fanarioţi cu mari rosturi în istoria Ţării Româneşti,
el însuşi ajungând în 1848 secretar al mitropolitului
Neoﬁt, preşedintele guvernului revoluţionar
provizoriu. După terminarea construcţiei, localul a
fost donat Ministerului Agriculturii, Comerţului,
Industriei şi Domeniilor în 1885, pentru care s-a
emis Decret Regal la 23.07.1887.
Vreme de peste 133 de ani pe porţile acestui
prestigios lăcaş de cultură au trecut mii şi mii de
absolvenţi, purtând cu ei nu doar suma
cunoştinţelor însuşite aici, ci mai ales un evantai de
deprinderi de muncă şi viaţă, sădite prin truda a
numeroase generaţii de dascăli.
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Personalități care au învățat în liceul nostru:
Iulian Drăcea - genetician, fost decan al
Facultății de Agronomie Timișoara;
Ion Fazekas - profesor la Facultatea de
Agronomie Timișoara;
Drăghicescu Gheorghe - profesor la Institutul
Agronomic București;
Ioan Gh.. Botezatu - director general, în
Ministerul Agriculturii;
Licsandru Gheorghe - profesor la Institutul
Agronomic Iași;
Mihai Ion - profesor la Institutul Politehnic
Iași.
Cu diferite prilejuri au poposit în şcoală:
Calistrat Hogaș - fost profesor al școlii între
anii 1915 - 1916.
George Topârceanu -a locuit în incinta şcolii
împreună cu mama sa care era maistră
ţesătoare.
George Genoiu - dramaturg contemporan,
născut în comună şi care a locuit o perioadă
de timp în incinta şcolii.
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L

iceul Tehnologic ,,Iordache
Zossima” Armăşeşti vă oferă în
anul şcolar 2021-2022:

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL cursuri de ZI
1 clasă a IX-a - 24 locuri, Filiera
Tehnologică / proﬁl AGRICULTURĂ/
specializarea TEHNICIAN VETERINAR

ncepând cu anul școlar 2019-2020,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, susține ﬁnanciar investițiile speciﬁce în
agricultură și cheltuielile materiale necesare
funcționării liceelor tehnologice cu proﬁl
preponderent agricol, conform legii nr. 57/1 aprilie
2019.
Liceul nostru se enumeră printre cele 57 de
licee agricole din țară ﬁnanțate de MADR, ﬁind
singurul liceu cu dublă ﬁnanțare atât de Ministerul
Educației cât și de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.

Î

ÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL de 3 ani cursuri
de ZI
I. Domeniul AGRICULTURĂ:
1 clasă a IX-a - 24 locuri, din care
caliﬁcarea profesională
→ ZOOTEHNIST - 12 locuri
→ HORTICULTOR - 12 locuri

II. Domeniul TURISM ȘI
ALIMENTAȚIE
1 clasă a IX-a - 24 locuri, din care
caliﬁcarea profesională
→ OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR
în unități de alimentație - 12 locuri
→ BUCĂTAR - 12 locuri

Liceul este amplasat într-un cadru natural
deosebit, cu multă verdeață și mulți brazi, ﬁind o
adevărată oază de liniște. Acesta dispune de un
număr suﬁcient de săli de curs și laboratoare, un
teren de sport, o sală de festivități, bibliotecă,
cantină, internat, ferma de animale, parc auto
dotat cu 2 autoturisme, 2 tractoare și utilaje
agricole.
Sălile de curs asigură realizarea de ore
interactive, ﬁind dotate cu videoproiectoare și table
smart.

