
Liceul Teoretic “Henri Coandă” Craiova dispune de:                                                
școală corp A – pentru clasele Pregătitoare și clasele I – IV;                               

școală corp B – pentru elevii de liceu;                                                                         
corp C – pentru elevii de gimnaziu. 

Unitate şcolară complexă, cu 
următoarea structură, în 
anul școlar 2018/2019:    

clase pregătitoare 
– 2 (tradițional și 
Step by Step) ,                                                
clase I-IV – 9 
(învățământ 
tradițional și Step by 
Step) ;                                       
clase gimnaziale – 10;  
clase de liceu – 23 ;                                                                                                total elevi 
școlarizați 1210, total clase 44. 
 
Elevii noștri, prin rezultatele obținute la examenele de Bacalaureat și 
Evaluare Națională, precum și la concursurile școlare și extrașcolare 
organizate la nivel local, județean național și internațional, fac cinste, an de 
an, dascălilor care i-au pregătit, școlii, dar și părinților.                                                 
Activitățile extracurriculare oferă de asemenea momente de satisfacție, 
întrucât elevii dovedesc că își îmbogățesc orizontul cunoașterii și abilitățile 
de comunicare și de relaționare la nivelul grupurilor, că își exersează 
spiritul de solidaritate, creativitatea, ingeniozitatea, aspecte esențiale 
pentru evoluția lor către etapele superioare de vârstă. Dintre tipurile de 
activități extrașcolare la care participă elevii menționăm: Serbarea celor 
100 de zile de la începerea școlii (pentru elevii claselor I – step by step), 
vizionări de filme, spectacole, concerte-lecție, excursii tematice, scenete, 
serbări,  competiții sportive, campanii umanitare, activități pentru micii 
antreprenori, clubul de dans, clubul de informatică. 
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Oferta educațională 

pentru Clasa Pregătitoare 

în anul școlar 2019-2020 



Liceul Teoretic “Henri Coandă” 
Craiova beneficiază de: 

Cadre didactice competente 
Calitate în procesul de învățământ 
Clădire și sală de sport pentru clasele 
primare 
Condiții corespunzătoare pentru clasele 
pregătitoare 
Limbi străine studiate la clasele primare: engleză 
Activități extrașcolare (colaborare cu Filarmonica Oltenia, Biblioteca 
Județeană Alexandru și Aristia Aman, Muzeul Olteniei, etc.) 
Consultații logopedice și psihologice 
Statut de Şcoală Europeană, L.T. Henri Coandă fiind înscris în 
programul Parlamentului României şi al Parlamentului Europei 
Şcoală inclusă în Strategia Naţională de Acţiuni Comunitare – SNAC 
O implicare activă a conducerii unităţii în viaţa şcolii 
În unitatea noastră, elevul şi părintele sunt partenerii noştri 
Activităţi, programe şi proiecte la nivel judeţean, naţional şi internaţional 
Bază sportivă  exterioară modernizată, S=4000 m2, teren handbal, 3 
terenuri baschet, 2 săli gimnastică cu aparatură și materiale sportive 
moderne)  
Asigurarea 
securităţii accesului în 
incinta unităţii prin 
camere video  
Învățământ într-o 
singură tură: 08.00 – 
14.00  
Spaţiu didactic 
individualizat pentru 
elevii din ciclul liceal 
/  primar / gimnazial  
Cabinet medical 

Cabinet stomatologic  
Cantină la cele mai înalte 
standarde de igienă şi dotare 
unde toţi elevii pot servi masa 
 
 
 
 
 
 
 
Conducerea liceului vizează următoarele ținte strategice: 
Crearea unui cadru educațional care să motiveze frecventarea cursurilor 
de către cât mai mulți elevi într-un climat de securitate și armonie. 
Dezvoltarea abilităților de comunicare prin utilizarea metodelor                  
activ-participative și prin optimizarea dialogului elev-școală-familie. 
Atragerea comunității locale într-un parteneriat activ și eficient cu 
școala. 
Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin implicarea elevilor în 
multiple și diverse activități extrașcolare. 
Creșterea prestigiului unității de învățământ 
 
 
 
 
 
 


