
Liceul teoretic Paul Georgescu, unitate de învăţământ preuniversitar 

de stat cu clasele I – XII

Adresa:

Ţăndărei, str. Ştefan cel Mare, nr. 31; tel/fax 0243/273250, e-mail: liceu_teoretic_tandarei@yahoo.com
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Traversând Bărăganul, mânat poate de dorul soarelui, de chemarea
orizonturilor largi, vei întâlni un orășel cochet, Țăndăreiul, în care te va
surprinde plăcut tinerețea și seninătatea locuitorilor săi. Dacă vei întreba pe
vreunul dintre locuitorii aceștia despre reperele orașului lor, cu siguranță îți
vor vorbi despre școli; despre Liceul Teoretic Paul Georgescu, în mod
special.

Având ca patron spiritual pe scriitorul Paul Georgescu, născut în Țăndărei,
liceul care îi poartă numele este o instituție cu 635 de elevi, organizați în 23
de colective: 4 clase de învățământ primar, 4 clase de învățământ gimnazial
și 15 clase de liceu. Pe calea cunoaşterii, elevii nostri sunt călăuziți de cele
36 de cadre didactice ale școlii.

Cinci laboratoare moderne (fizica, biologie, chimie, informatica si AEL), un
Punct de documentare și informare (PDI) cu 11 calculatoare, o bibliotecă
(11000 de volume), 2 retele locale conectate la internet, un cabinet de
consiliere psihopedagogica sunt repere ale dotarii materiale a şcolii noastre.

Unitatea noastră şcolară îşi propune , în esenţă, ca, printr-o îmbinare
echilibrată a tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă, să
formeze personalitate armonioasă, creativ – pragmatică de succes, ataşată
valorilor perene naţionale şi universale, un cetăţean european democratic,
performant.

Viziunea poate fi condensată în deviza asumată de instituţia noastră şcolară:

Educatie de calitate pentru un oras european

Dar mai bine lăsăm însă imaginile să vorbească !





Lucrare premiata la e-vacanta,

faza pe scoala

Trofee





Carmen, multipla campioana la carturi

Pe hol

Dreptul la joaca



Let’s do it, Romania!- 2010

Let’s do it, Romania!- 2010



Lectia despre democratie, cu deputat Cristina Pocora 

In excursie la Institutul de Fizica atomica

Lectia de istorie la Orasul de Floci

Mentiune la faza nationala a concursului 

Sanitarii priceputi

Lectia despre democratie si toleranta

cu deputat Cristina Pocora



Prezentand un proiect

la romana



În cabinetul de geografie

Romania prinde radacini

Umanistele


