
Elevii, cadrele didactice și familia au un scop unitar 

CONSTRUIREA UNUI MODEL EDUCAȚIONAL 

Model ce va rodi în timp, în raport cu gradul 

de formare, educare și profesionalism. 

Școala noastră se dorește o instituție 

flexibilă, modernă, adaptată cerințelor 

societății în care trăim, gata să 

pregătească o nouă generație. 

Cei care sunt dornici de a beneficia de 

această oportunitate sunt chemați să se 

alăture celor care învată deja în 

această prestigioasă scoală. 

O educație bună  

este izvorul  

întregului bine în lume! 

ELEMENTE DE PROFUNZIME 

 norme—reprezentate prin reguli și regulamente interne 

 valori– morale, culturale, istorice, religioase, tradiții păstrate care dau 
ținuta școlii 

 reprezentări ale profesorului modern ( opus profesorului funcționar) 

 Credințe—CUprinde ZArea—deviza instituției semnifică deschiderea 
școlii noastre spre cunoaștere, descoperirea a noi orizonturi, creșterea 
valorii școlii și a învățământului de la noi. 

SIMBOLURI 

 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza                      
(simbol al trecutului, reprezintă pentru noi înșine un semn al încrederii în viitor, 
în generațiile viitoare de absolvenți). 

 Imnul Colegiului IMNUL CUZIȘTILOR 

 Uniforma Colegiului 

  

Există numeroase exemple de profesori care pot constitui modele pozitive și elevi care 
au ridicat prestigiul școlii. 

Absolvenți ai școlii sunt astăzi profesori în școala care i-a format, iar alții au depășit 
granițele țării pentru renumele lor. 

LICEU—ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI 

CLASA a IX-a— FILIERA TEORETICĂ—7 CLASE  

PROFIL REAL 

1clasă -  MATEMATICĂ INFORMATICĂ INTENSIV INFORMATICĂ—26locuri 

1clasă -  MATEMATICĂ INFORMATICĂ ENGLEZĂ BILINGV —26 locuri 

2 clase—ȘTIINȚE ALE NATURII—52 locuri 

PROFIL UMANIST 

1clasă -  FILOLOGIE  BILINGV ENGLEZĂ—26 locuri 

1clasă -  FILOLOGIE BILINGV FRANCEZĂ —26 locuri 

1 clasă—ȘTIINȚE SOCIALE—26 locuri 

GIMNAZIU—ÎNVĂȚĂMÂNT DE ZI 

CLASA a V-a— 2 CLASE  

1 clasă—    locuri 

1 clasă—CU SELECȚIE DE LIMBA ENGLEZĂ—    locuri 

DREPTURILE SPECIFICE ALE 

creativ 

talentat 

riguros 

 

liber 

inovator 

PROFESORII    

ȘCOLII 

 DREPTUL DE A FI:                         

DREPTUL DE A: 

ELEVULUI ȘCOLII 

alege 

gândi 

se autodepăși ju
ca

  în
  e

ch
ipă 

“ Valoarea unui om rezidă în ceea ce dă și nu 
în ceea ce el este capabil să primească “ 

                 Albert Einstein 

MOTIVE… 

...pentru care PROFESORII recomandă școala noastră 

 un elev de la CUZA  beneficiază de metode moderne 
de predare,  cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră 

 Calculatorul, o prezență cotidiană în instruire 

 Elevii interesați pot participa la realizarea de softuri educaționale 

 Toți elevii pot  aspira la dobândirea  certificatelor Cambridge 
la limba engleză sau a unui atestat de limba franceză din 
Cadrul European Comun de Referință 

 Elevii claselor cu predare intensivă sau bilingvă își pot 
finaliza studiile cu un atestat profesional 

 Elevii pasionați de studiul interdisciplinar al științelor 
sunt antrenați în pregătirea și participarea la       
concursuri tematice 

 Elevii beneficiază de condiții unice în județ pentru studiu 

 Iubitorii de natură, de plante și de animale pot 
participa la expoziții tematice sau își pot   
descoperi abilitățile luând parte la             
concursurile despre protecția mediului,     
regulile unei vieți sănătoase sau primul ajutor 
în caz de accident 

 Cei care preferă geografia se pot 
înscrie în grupul ecologic, pot 
colabora cu asociații de profil sau 
pot participa la concursuri dedicate 
mediului   

 Toți elevii pot contribui la realizarea revistelor 
școlii “Anotimpuri “, ”Micii geografi”, “Fizica 
–formula 1 n știintă”,”Les francuzites” 

 Elevii cu aptitudini în domeniul  
        sportului pot activa în echipele 
        reprezentative ale școlii 

 Elevii talentați se pot exprima în cadrul        
formațiilor artistice din școală 

 Elevii dornici de performanță la disciplinele preferate sunt       
stimulați și antrenați să participe la olimpiade și concursuri școlare 

MESAJ de la liceeni 

 Și noi, asemeni vouă, am trecut prin emoțiile clasei a VIII-a, având 
aceleași vise despre perioada liceului, cea mai frumoasă parte a vieții, 
plină de libertate, distracție, în care ne maturizăm, acumulând cele 
mai multe informații și legând prietenii. 

 Este adevărat că știm să învățăm și să ne distrăm, participăm la   
olimpiade, dar și la distracție. 

 Nu este adevărat că avem fițe, că suntem tocilari sau că avem vicii 
irecuperabile. 

 Este adevărat că suntem în topul liceelor din județ. 

 Este adevărat că părerea voastră contează, consiliul elevilor este    
puternic și poate decide asupra activităților extrașcolare. 

 Este adevărat că învățăm la o școală care este unică în județ – confort 
sporit în sala de clasă și laboratoare, profesori puternici, protecție 
permanentă, disciplină și distracție. 

Suntem cuziști, 

Sprinteni, realiști, 
Cuza, tu exiști, 

Știu c-ai să reziști! 


