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LICEUL TEHNOLOGIC 

TOPOLOG 

        Înfiinţat în anul 1961, a dovedit, de-a 

lungul existenţei sale, ca este un pilon 

important al comunităţii noastre, 

şcolarizând elevi de pe raza comunei 

Topolog , dar şi din comunele învecinate.  

 . 

   



Liceul Tehnologic Topolog 



OFERTA 2021- 2022 

 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 
 TEHNICIAN AGRICOL- 1 CLASĂ 

 TEHNICIAN ECOLOG RESURSE NATURALE ȘI 

PROTECȚIA MEDIULUI- 1 CLASĂ 

 ÎMNVÂȚÎMÂNT PROFESIONAL 
 COMERCIANT VÂNZĂTOR-0,5 CLASĂ 

 MECANIC AGRICOL- 0,5 CLASĂ 

 



 

 

 



Mecanic agricol – ATELIERUL ȘCOLII 



ATELIERUL 

ȘCOLII 

 





Elevii Liceului Tehnologic Topolog în practică la solarul sectorului 

agricol al școlii. 



FORMAREA ABILITĂȚILOR ÎN SERA 

ȘCOLII 



SIMPOZIOANE ȘI EXPOZIȚII 



Fotografie realizată în timpul stagiului de practică, desfășurată pe Vârful 

Secaru&Centrul de informare Greci, ce a avut ca temă identificarea speciilor de 

plante. 



Tehnicienii ecologi în stagii de practică 





ATELIERUL DE 

MECANICA 

     Elevii care studiaza mecanica 

sunt instruiti de un maistru 

instructor calificat ; ei au 

participat la olimpiade si 

concursuri pe meserii , locul al II-

lea si al III-lea la faza judeteana  



     Atelierele școlii 

noastre sunt dotate cu 

toate echipamentele 

specifice meseriei  







 

 

SERVICII- COMERȚ  

 



Elevii Liceului Tehnologic Topolog în practică la agentul economic zonal 



Elevii în practica de specialitate  



ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL- SPORT 

    La dispoziția copiilor se află 
două  săli de sport dotatate 
complet , în vecinătatea 
acestora găsindu-se terenuri 
amenajate în aer liber  

      



ÎNVĂȚĂMÂNTUL VOCAȚIONAL- SPORTIV 





Resurse naturale și protecția 

mediului 



TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI 
 

 
 Activitățile de învățare în domeniul 

protecției mediului însumează acțiuni și 

strategii  centrate pe formarea 

competențelor profesionale pe piața 

muncii: laboranți, tehnicieni dar și o bază 

pentru specializările pentru nivelurile 

superioare. 



FOTOGRAFII DIN 
ACTIVITATEA DE 
LABORATOR 



Fotografie realizata in cadrul stagiului de practica in laborator. 



•Fotografie realizată în cadrul lucrării de laborator 

privind determinarea acidității apei. 



•Fotografii realizate în timpul formării competențelor ale elevilor în laborator  



FOTOGRAFII DIN CADRUL 

STAGIULUI DE PRACTICA 



•Fotografie realizată în timpul unei ecologizări locale 



•Stagiu de practică într-o locație viticolă. 



•Aplicații cu tema,, Ziua Mondială a Zonelor Umede’’ 



TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI 

A COMUNICĂRII (TIC) 



BIBLIOTECA SCOLARA  

       Elevii nostri au la dispozitie 
peste 15.000 de volume de carti din 
diferite domenii ale stiintei   

 La dispozitia elevilor sta 
intotdeauna un bibliotecar cu studii 
superioare , mereu dispus sa indrume si 
sa-i lamureasca pe cei care vin sa 
studieze 

 



CABINETUL DE LIMBA SI 

LITERATURA ROMANA 

    De aproape zece ani scoala se 

mandreste cu realizarea revistei 

,,LUMINA SATULUI ’’, aceasta 

castigand locul al II-lea sau al III-lea pe 

judet la  fiecare participare. 



CAMPUSUL ȘCOLAR 
Campusul dispune de un internat cu 100 de locuri 

și o cantină modernă cu o sală de mese spațioasă. 

Profesorii pot fi cazați în 10 garsoniere modern 

utilate și dotate. 



Parteneriate/proiecte 

Erasmus+, ROSE/ Mă pregătesc 

pentru succes, Plan comun de 

acțiune Poliție-LTT etc. 

Stop BULLYING, Copacul meu-

Pădurea noastră, Natura, 

prietena mea, ACCED etc. 



Activități extrașcolare 



Când meseria atinge arta, e una. Dar când arta devine meserie, e cu 

totul altceva 

Tudor Mușatescu 

 


