PROIECTE INTERNAŢIONALE
Liceul Agricol “Nicolae Cornăţeanu”a derulat şi
derulează anual diferite proiecte internaţionale
sub egida SEMEP (South East Mediteranean
Seas Project şi ACES - Academia Şcolilor
Central si Est Europene ):
 Life- Link Friendship Schools din Uppsala –
Suedia.
 „Plante miraculoase între Orient şi Occident”
în parteneriat cu Darussafaka High School din
Istanbul.
 „The Great Volga Route” în parteneriat cu
Utenos „Saules” Gimnzija din Lituania.
 Proiectul Comenius REACHOUT –
„Responsabilizarea europenilor împotriva
abuzului copiilor şi traficului de fiinţe umane”
în parteneriat cu şcoli din Turcia, Italia, Franţa
şi Cehia.
 Proiectul ACES- „Valori europene în
comunităţile multietnice” în parteneriat cu o
şcoala din Klostneuburg – Austria.
 Mondialogo School Contest - Intercultural
Dialog and Exchange – UNESCO
 ,,Agentii energiei in actiune’’- IGS
HannoverMuhlenberg (Germania).

MISIUNEA ŞCOLII
Liceul Agricol “Nicolae Cornăţeanu”
Tulcea promovează dezvoltarea unui învățământ
agricol modern, de calitate, axat pe respectarea
valorilor democraţiei europene.
Unitatea noastră şcolară oferă şanse
egale elevilor pentru dezvoltarea competenţelor
profesionale şi de cultură generală în profilele:
Resurse naturale şi protecţia mediului, Servicii,
Tehnic şi în domeniul Agricultură asigurând
însuşirea limbajelor necesare integrării sociale şi
comunitare.
Şcoala noastră
asigură continuarea
învăţării de-a lungul întregii vieţi, pentru
adaptarea la schimbările tehnologice specifice
economiei bazate pe dezvoltare.
În toate activităţile, Liceul Agricol
promovează calitatea, dezvoltarea creativităţii,
responsabilitatea, încrederea în sine, toleranţa şi
respectul pentru personalitatea fiecărui individ.

CAMPUS ȘCOLAR

 Baza socială:
Liceul Agricol „Nicolae Cornăţeanu” Tulcea dispune
de un campus școlar modern, format din:
 2 internate recent renovate și dotate cu mobilier nou;
 cantina cu o capacitate de 100 locuri /serie;
 club pentru activitățile școlare și extrașcolare;
 10 garsoniere pentru profesori;
 cabinet medical pentru asistenţă medicală;
 cabinet de consiliere psihologică;
Școala are autonomie în livrarea agentului termic şi a
apei calde;
Percepe cea mai mică taxă pentru cazare şi masă
comparativ cu liceele din municipiu.
Legătura cu oraşul se asigura cu 5 linii de autobuze
pentru transport în comun :1B, 14B, 3, 53, 5 şi 8
La învățământul primar și preșcolar transportul este
asigurat cu microbuzul școlii.


















 Resurse didactico - materiale:
20 săli de clasă spațioase și moderne
8 cabinete şi laboratoare de specialitate
2 cabinete de Informatică dotate profesional
1 cabinet AEL.
Centru de documentare și informare
Parc de tractoare, maşini agricole, echipamente şi
instalaţii folosite în agricultură şi zootehnie.
Sală de sport modernă , cu o capacitate de 100 locuri;
Fermă zootehnică pentru : porcine, ovine și păsări.
Fermă vegetală - didactică şi de producţie - 10 ha.
Solarii pentru producerea legumelor şi materialului
săditor.
Parc dendrologic cu specii rare – 1ha
Poligon pentru conducere auto
2 autoturisme pentru conducere auto

 Resurse umane:
46 cadre didactice, din care:
o 25 cadre didactice titulare
o 22 cadre didactice cu gradul didactic I
o 11 cadre didactice cu gradul didactic II
o 13 cadre didactice cu definitivat
10 cadre didactice auxiliare
25 personal nedidactic.

OFERTA DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2020 – 2021
I. ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR – 3 grupe
3 grupe cu program prelungit-30 locuri
Program: 7,30 -17,30
Personal didactic calificat
Bază didactico-materială nouă
II. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR – 5 clase
clasa pregătitoare
clasa I
clasa a II- a
clasa a III-a
clasa a IV- a
III. ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL/CURS DE ZI
FILIERA TEHNOLOGICĂ
CLASA a IX -a
2 clase x 28 elevi = 56 locuri

V. ÎNVATAMANT LICEAL - CURS SERAL
FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL- RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI
 Calificarea profesională:

 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului:
 Clasa a IX-a - (28 locuri)
 Tehnician în agroturism
 Clasa a XI- a - (28 locuri)
CALIFICĂRI COLATERALE
 Posibilitatea
de
şcolarizare
pentru
obţinerea
permisului
de
conducere
categoriile B şi tractor rutier.

OPORTUNITĂȚI:
 PROFIL - RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI

Calificari profesionale:
 Tehnician agronom - (28 locuri)
 Tehnician veterinar - (28 locuri)
IV. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL CU
DURATA DE 3 ANI / CURS DE ZI
CLASA a IX -a

1 clasă x 28 elevi = 28 locuri
Calificarea profesională:

 Lucrător în agroturism - (28 locuri)

 participarea
la
olimpiadele
interdisciplinare tehnice;
 participare la proiecte locale/județene și
internaționale;
 desfășurarea stagiilor de pregătire
practică la agenții economici din
domeniu;
 obținerea certificatului de calificare
profesională - nivelul 4;
 posibilitatea continuării studiilor în
domeniu sau angajarea în domeniul
privat;
 posibilitatea
accesării
fondurilor
europene pentru dezvoltarea unei afaceri
proprii.

