LICEUL TEORETIC
ALEXANDRU IOAN CUZA
Liceul nostru se situează printre cele mai bune școli din
București. Inaugurat la 1 septembrie 1967, denumit inițial „Liceul
de matematică-fizică numărul 3”, până în 1990, s-a impus constant ca liceu de elită, deși a concurat cu multe alte licee renumite
din oraș.
Tradiția și rezultatele deosebite obținute de elevii noștri au făcut
ca liceul să fie foarte apreciat în această zonă a orașului, pentru
toți elevii care doresc să urmeze studii superioare cu profil tehnic,
economic sau medical. În ultimii ani s-a observat un interes mai
mare pentru Facultățile de Arhitectură, Științe Politice, Comunicări și Relații Publice, precum și pentru Jurnalism.
Rezultatele bune obținute de elevii noștri la examenele de bacalaureat (rata de promovare de 100% în ultimii ani) dovedesc interesul constant al profesorilor noștri, nu numai în îmbunătățirea
metodelor de predare, ci și în implementarea de noi instrumente
de evaluare pe tot parcursul anului școlar.
Liceul își păstrează profilul Matematică-Informatică, dar fiecare
nivel are și specializările Științele naturii și Științe sociale pentru
a satisface nevoile elevilor care doresc să participe la cursurile
noastre.

www.laicuza.ro
E-mail : laicuza@gmail.com
Telefon: +4021.340.48.11

Motto-ul nostru
„ N u e dest ul să șt ii ,
t r ebui e să și apli ci , nu
e des t ul s ă v r ei,
t r ebui e să și f aci . ”

10 Argumente Pro LAIC
1.

Calitate și seriozitate în procesul
educațional;

2.

Ofertă educațională completă
(profil real și uman);

3.

Clase cu predare intensivă a
limbii engleze;

4.

Clase cu predare intensivă a
informaticii;

5.

100% rata de promovare a Examenului de Bacalaureat

6.

Rezultate foarte bune la concursuri și Olimpiade școlare

7.

Cadre didactice bine pregătite

8.

Ofertă variată și atractivă de
activități extracurriculare și
extrașcolare

9.

Asigurarea securității elevilor și
menținerea disciplinei

10. Proiecte de orientare școlară și
profesională

SMART LAB 4.0.

ȘCOALĂ
ANTREPRENORIALĂ

Noul Smart Lab a fost inaugurat vara
trecută.
Laboratorul este dotat cu 5 imprimante 3D, una color și patru albnegru, 2 roboți, 2 calculatoare performante, 24 laptopuri, 2 Occulus și
15 ochelari VR.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Începând din anul școlar 2014-2015
liceul nostru are o strânsă colaborare cu Junior Achievement, România.
Profesorii implică anual un număr
mare de elevi în diverse proiecte
coordonate de J.A.R



În vederea predării și învățării moderne, profesorii și elevii au acces
permanent la conexiune la internet,
la table interactive, videoproiectoare
și difuzoare în fiecare sală de clasă,




Proiectul strategic ,,De la Firma de Exercițiu la Firma Reală.
Prin antreprenoriat aduci
valoare și locuri de muncă în
comunitatea ta",
POSDRU/175/2.1/S/151926

7 clase a IX-a din care:
1 matematică-informată, intensiv informatică
1 matematică-informatică, intensiv limba
engleză
2 matematică-informatică
1 științe ale naturii
1 științe sociale, intensiv limba engleză
1 științe sociale

ADMITERE 2019

Programul Internațional
”Compania anului”

Ultima medie:

Programul ”Innovation Camp”

Matematică-informatică: 8,96
Științe ale naturii: 9,00
Științe sociale: 8,78

Lecție de biologie cu occulus

Activități extracurriculare
Club de robotică
Trupa de Teatru Okaua
Cluburi redacționale (4 reviste)
Corala Cuza
Concurs Transdisciplinar Cuza SMART
Echipe sportive (volei, baschet, fotbal, handbal)
Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza
Aleea Barajul Dunării nr.5
Sectorul 3, București,
Romania

