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VIZIUNEA  NOASTRĂ 

   Liceul nostru este singurul liceu teoretic din sudul 

judeţului Olt. Este factor de instrucţie şi cultură în 

această zonă de mai bine 

de 100 de ani Având o arie 

de selecţie atât de largă și 

un grad de succes în 

carieră al absolvenților 

noștri atât de mare, 

numărul elevi care 

optează pentru a studia 

naici este pe măsură. 

Profesorii sunt  deschiși la 

nevoile elevilor noștri şi preocupați atât de învățarea 

elevilor, cât și de propria lor învățare. Absolvenții 

liceului nostru sunt astăzi profesioniști recunoscuți 

în domeniile lor de activitate sau studenți la facultăți 

de prestigiu, care să le deschidă drumul spre alte 

succese. 

Liceul nostru îți oferă posibilitatea de a-ți explora 

limitele de cunoaștere și de exprimare, astfel încât 

să fie școala în care vrei să fii. 

PUNCTE  TARI 

1. Tradiţia şcolii  

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Corabia își 

continuă tradiția de peste un secol și își diversifică 

permanent oferta de învățare și de dezvoltare 

personală. 

Poziționarea în centrul orașului asigură un climat de 

securitate pentru elevii săi. 

Baza materială este continuu îmbunătățită și 

adaptată la exigențele tehnologice actuale. 

2. Resurse umane  

Personal didactic de înaltă calificare, cu o pregătire 

științifico-metodică recunoscută și demonstrată prin 

reușitele elevilor. 

Elevii au o bună reprezentare prin intermediul 

Consiliului Școlar al Elevilor, iar vocea lor nu trece 

niciodată neascultată. 

3. Implementarea programelor europene  în liceul 

nostru a fost tot timpul prioritară, deseori fiind 

parteneri în programe de tip Erasmus+, ceea ce 

oferă elevilor noi experiențe de învățare în școli din 

țările partenere. 

5. Proiecte și parteneriate: 

- implicarea cadrelor didactice în programe și 

proiecte extracurriculare creează elevilor 

oportunități de exprimare în cele mai diverse 

domenii: știință, literatură, muzică, teatru, dezbatere 

etc. 

     ALEGE UN DRUM CĂTRE SUCCES!  
     ALEGE SĂ TE DEZVOLȚI!  

    ALEGE O ȘCOALĂ DESCHISĂ 
    PENTRU O SOCIETATE DESCHISĂ, ÎNTR-O   
    COMUNITATE DINAMICĂ ŞI CREATIVĂ!    
  

    
         

   RESURSE MATERIALE 

Liceul are internat cu 57 de camere, cantină 

proprie, sală de mese, cabinet medical şi 

cabinet stomatologic. 

Liceul dispune de bibliotecă cu numeroase 

volume, două laboratoare de informatică 

prevăzute cu aer condiţionat, aparatură de 

laborator pentru fizică și chimie, cabinet de 

științe, cabinet de limba engleză dotat cu internet 

şi echipamente multimedia. 

Incinta și spațiile exterioare ale școlii și ale 

internatului sunt supravegheate video.  

Cadrele didactice şi elevii au la dispoziţie 

acces nelimitat la internet atât în incinta liceului 

cât şi în internat. 

Liceul dispune de cabinet psiho-pedagogic 

cu psiholog calificat. 

- site web www.cuzacorabia.ro 
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   GIMNAZIU 
   Clasa a V-a – 26 de locuri     
    
   LICEU 
              Clasa a IX-a – 182 de locuri 

Matematică – Informatică  - 26 de locuri 
 
Ştiinţe ale naturii - 52 de locuri 
2 clase de 26 de locuri 
   
 

Filologie - 52 de locuri 
2 clase de 26 de locuri 
    *cu regim intensiv limba engleză, în funcție de cereri 

 

Ştiinţe Sociale - 52 de locuri 
2 clase de 26 de locuri 
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