
 

 

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” 

Craiova își dorește a fi un spațiu generos și totodată 

stimulativ, axat pe nevoile, stilul de învățare și aspirațiile 

individuale, în care elevii să participe cu interes și plăcere la 

propria formare, atât la formarea inițială cât și la învățarea pe 

tot parcursul vieții. 

 Misiunea școlii este aceea de a deveni o școală a noilor 

tehnologii de informare și dezvoltare a potențialului elevilor, 

al capacității de analiză și sinteză, astfel încât să se poată 

integra optim în societate. 

 Școala urmărește promovarea unui învățământ 

formativ prin aplicarea în munca la clasă a unor metode de 

predare-învățare activ- participative prin care să se satisfacă 

nevoile fiecărui elev de a se simți competent în a deține și a 

utiliza informația, de a accepta noul, de a respecta tradițiile și 

obiceiurile, valorile unei societăți democratice. 

 Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru 

înțelegerea și aplicarea principiilor democratice, dezvoltării 

capacităților de comunicare și relaționare, aprecierea 

valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal. 

 Pornind de la o analiză competentă a mediului social, 

cultural și comunitar, considerăm că principala misiune a 

școlii noastre este să ofere șanse egale tuturor celor care se 

instruiesc și să realizeze o orientare școlară și profesională în 

concordanță cu aptitudinile și opțiunile fiecărui elev. 
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OFERTĂ ȘCOLARĂ 2022-2023 



Numărul de elevi care urmează cursurile la Colegiul 

Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” Craiova se regăsește 

anual în jurul cifrei de 1900 elevi, aceasta fiind și capacitatea 

pe care o poate cuprinde școala ca locație. 
 În anul școlar 2021-2022,  frecventează școala un 

număr de 1841 de preșcolari și elevi, după cum urmează: 

 

 Învățământul preșcolar are 3 grupe cu 59 preșcolari 

 Învățământul primar are 20 clase cu 542 elevi 

 Învățământul gimnazial are 15 clase cu 405 elevi 

 Învățământul liceal are 28 de clase cu 835 elevi 

 

Mediile de admitere pentru anul școlar 2021-2022 au fost: 

 filiera teoretică – profil real: 

      specializarea matematică-informatică – 8,62 

      specializarea științe ale naturii – 8.53 

 filiera teoretică – profil umanist: 

      specializarea filologie – 8.58 

 filiera vocațională – profil pedagogic 

      specializarea învățător – educatoare 8,53 

      specializarea educator – puericultor 8,30 

 

Numărul de locuri pentru anul școlar 2022-2023 sunt: 

 filiera teoretică – profil real: 

                 specializarea matematică-informatică 2 clase: 52 de 

locuri 

      specializarea științe ale naturii 2 clase: 52 de locuri 

 filiera teoretică – profil umanist 

    specializarea filologie 1 clasă : 26 de locuri 

 filiera vocațională – profil pedagogic 

          specializarea învățător – educatoare  2 clase: 48 de 

locuri 

         specializarea educator – puericultor 1 clasă: 24 de locuri 

RESURSELE MATERIALE ALE 

UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

Colegiul dispune de o bază materială adecvată 

profilului său vocațional, dar răspunde și exigențelor 

pregătirii la nivel competitiv pe linia culturii generale. 

 

Baza materială: 

 1 bibliotecă cu 26047 de volume 

 muzeul școlii 

 cabinet medicină general:1 

 cabinet stomatologic:1 

 cantină:150 de locuri 

 internat:150 de locuri 

 spălătorie:1 

 sală sport : 1 

 sală fitness 

 2 terenuri de sport 

 număr săli de clasă: 46 

 număr de laboratoare: Informatică: 3, geografie: 1, 

biologie: 1, fizică: 1, chimie: 1 

              


