




Scurt istoric

 La data de 01.09.1971 în
strada Peştera Scărişoara
nr.1, sector 6, Bucureşti
se înfiinţează Liceul
Pedagogic de Educatoare.
În anul 1981 se comasează
cu Liceul Pedagogic de
Invăţători Bucureşti şi
funcţionează sub
denumirea Liceul
Pedagogic Bucureşti până
în anul 1991. În perioada
1991-1994 funcţionează
cu denumirea Scoala
Normală, iar până în 1999
cu denumirea Scoala
Normală “Elena Cuza”.

 Din 1999 şi până în
prezent funcţionează cu
denumirea Colegiul
Naţional “Elena Cuza”.

Obiectivele colegiului

 consolidarea pregătirii şcolare a elevilor la nivelul liceului

 întărirea competitivităţii calificărilor obţinute prin profilurile:

pedagogic, matematică-informatică intensiv şi filologie (pregătirea

elevilor în clase cu predare bilingvă –engleză, în vederea obţinerii

atestatelor de limbi străine);

 modernizarea reală a procesului de predare – învăţare, prin trecerea

de la învăţămîntul reproductiv la învăţarea ca rezolvare de probleme;

 formarea de individualităţi cu o bună pregătire profesională, apte să

judece autonom, să elaboreze proiecte de schimbare, să coopereze

argumentativ în medii diferite;

 readucerea învăţării în clasă şi reducerea dependenţei şcolare de

învăţământul paralel;

 adoptarea unor strategii educaţionale prin contactul permanent cu

diferiţi parteneri sociali care facilitează racordarea efectivă a şcolii la

realitate;

 atragerea şi implicarea în viaţa şcolii a unor parteneri comunitari;

 proiectarea unor demersuri în vederea formării deprinderilor şi

atitudinilor necesare unui bun cetăţean.



Corp profesoral

Cuprinde cadre didactice cu înaltă

calificare ştiinţifică şi metodică, 

dintre care:

 12   profesori au titlul de doctor în

ştiinţe;

35  profesori cu gradul didactic I

 6   profesori cu gradul didactic II

 4    profesori cu definitivat în

învăţămant

 2    profesori debutanti

Oferta  educațională CDS

•Strategii de comunicare

•Literatură universală

•Limba spaniolă

•Geografia Marii Britanii şi a SUA

•Pregatire pentru examene Cambridge – FCE

•The Literature of Adolescence

•Studii Culturale

•Pregatire pentru examene Cambridge – CAE

•Geografia turismului

•Hazarduri naturale şi antropice

•Istoria culturii şi civilizaţiei universale

•Istoria culturii şi civilizatiei româneşti

•Istoria comunismului din România



 Unitate de învăţământ reprezentativă a
sectorului 6 si a municipiului Bucureşti,

 Certificat “Scoala Europeana” 2011, 2014,

 Deruleză Programul Strategia Națională de
Acţiune Comunitară;

 Centru de testare ECDL, Equal Skills;

 Centru de testare Cambridge Gold;

 Centru de testare Certiport;

 Promoveză un învăţământ de calitate
orientat spre pragmatism;



Pedagogic – 2 clase
specializarea învăţător – educatoare
(2 
Absolvenții obțin certificat de competențe 
profesionale.

FILOLOGIE - 1 clasă

FILOLOGIE bilingv engleză - 1 clasă
Absolvenţii obţin atestat profesional care certifică
competenţe lingvistice de nivel avansat în limba engleză.

În anul şcolar 2020-2021 
Colegiul Naţional “Elena Cuza”
va pregăti elevi în următoarele profiluri:

MATEMATICĂ - INFORMATICĂ 
intensiv informatică – 2 clase 
Absolvenţii obţin atestat profesional care certifică
competenţele de operare pe calculator şi competenţe de 
nivel mediu de programare.



Repere admitere an şcolar 2020-2021

Profil - Specializare
Media minima Promovabilitate

BAC promoția 20192018-2019 2019-2020

Pedagogic  - specializarea
învăţător – educatoare - 2 clase

8,40 8.12 31 din 32

Uman - Filologie bilingv engleză - 1 clasă 8,44 8.63 26 din 26

Uman – Filologie - 1 clasă 8.55 8.69 30 din 31

Real - Matematica-informatică,
Intensiv –Informatica  - 2 clase

8,88 8.94 62 din 62
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