
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Informaţii pentru părinţi: 
Director: Prof. Stroe Adrian Ion 

Directori adjuncti: - Prof.Ciorecan Gilda 
- Prof.Călugăru Carmen 
 

Date de contact, secretariat: 
tel. 0251552663, 0351412004 

fax. 0251553381 
Clase pregătitoare aprobate pentru 

anul școlar 2021-2022: 4 clase 
 

 
 

Motto: 

 

” Voi forma învățători buni 

și-i voi trimite în popor, să 

propovăduiască cultura și iubirea de 

patrie.” 

 

 
Ștefan Velovan 

 
 
 
 
 

 
 

 
Colegiul Național Pedagogic  

”Ștefan Velovan ” 
Str. Amaradia, nr 72   

Craiova  
Judetul Dolj   

Telefon/fax : 0251552663/0251553381 
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Muzeu cu o casă oltenească din 1890-1895 

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIONALA 

  COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC  
“ŞTEFAN VELOVAN” 

    Craiova este unul  dintre cele mai mari colegii  
din judeţ,  care  dispune de o bază materială 
modernă, capabilă să răspundă exigenţelor 
impuse de comunitate în ceea  ce 
priveşte desfăşurarea procesului de predare-
învăţare-evaluare. 

Baza materială a Colegiului Național 
Pedagogic”Ștefan Velovan” 
            • 39 săli de clasă, 1 cabinet ecologic, o sala 
de sport , o sala de fitness cu aparatură modernă, 6 
 laboratoare (1 laborator modern de chimie, 1 
laborator de fizică, 1 laborator biologie, 3 
laboratoare de informatică,  conectate la internet); 
         • o bază sportivă cu 3 terenuri :de fotbal ,tenis 
de camp si volei, 1 teren handbal, 1 teren de 
baschet, 2 gropi de sărituri în  lungime, o pistă de 
alergări;  
            • o bibliotecă cu peste 27.569 de  volume 
dotată permanent cu fond de carte; 
            • 2 cabinete medicale (medicină generală şi 
stomatologie);  
            • reţea de alimentare cu apă bine întreţinută; 
            • reţeaua termică schimbată; 
            • camere de luat vederi în toată şcoala 
pentru siguranţa elevilor şi a personalului din 
unitate. 
 Unitatea școlară oferă elevilor: 
             • Cursuri opţionale de limba engleză 
începând cu clasa pregatitoare ; 
             • Începând cu clasa a V-a, prima limba 
străină (Lb. Engleză) se predă în regim intensiv,  
cu  o clasă pe nivel; 

             • Pachete de opţionale atractive cu: 
Informatică, Teatru, Educaţie pentru sănătate, 
Drepturile omului,  Matematică distractivă ,  
Natura-prietena mea , Micul cetăţean european, 
,Scrisul ca o artă şi altele. 
             • Şcoala dispune de cadre didactice foarte 
bine pregătite profesional şi metodic, preocupate 
permanent  pentru perfecţionare şi formare 
continuă,multe dintre ele fiind si metodisti ISJ. 

        • Desfăşurăm un parteneriat foarte bun cu 
familiile elevilor, cu comunitatea locală; 
         • Antrenăm elevii şi participăm la activităţi 
extracurriculare diverse, participăm cu elevii la 
concursuri şi  olimpiade unde elevii au obţinut 
numeroase premii şi menţiuni la faze judeţene, 
interjudeţene şi naţionale. 
          • Personalul unităţii - deosebit de receptiv, 
cadre didactice cu gradul I (83%), dornic de 
autodepăşire  depune eforturi pentru susţinute 
pentru ridicarea calitătii procesului instructiv- 
educativ. 

Cadre didactice care vor preda la 
clasa pregatitoare în anul şcolar 
2021-2022 

 Aranghel Maria Adelina 
 Lăcătușu Corina Mirela 
 Petrică Carmen Diana 
 Șoarece-Sindile Mihaela 

 
 


