
Spicuiri din gândurile elevilor mai mari 
adresate viitorilor elevi de clasa I 

 
▪ Nici nu știu când au trecut aproape patru ani de 
când am pășit pentru prima dată în această 
școală. A fost frumos, am învățat multe… Dragi 
copii, viitori boboci, vă așteptăm cu drag la școala 
noastră! 

(Maria Bejan – clasa a IV-a A) 
 
▪ Dragi preșcolari! Vă invit la școala noastră să 
învățați lucruri uimitoare în sălile noastre de 
clasă frumoase, să vă jucați în curtea noastră 
mare și în sălile de sport și să faceți spectacole în 
sala noastră de festivități. Vă garantez că o să vă 
placă! 

(Rareș-Oliver Riti - clasa a IV-a B Step by Step ) 
 
▪ Sunt elev la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. 
E o școală minunată cu învățători și profesori 
excepționali. Dacă doriți să descoperiți drumul 
minunat spre cunoaștere, aici găsiți locul potrivit. 
Școala noastră a primit  „steagul verde” care este 
simbolul unei școli curate. Vă sfătuiesc să vă 
înscrieți la această școală și nu veți fi 
dezamăgiți.” 

(Mihnea Stoica – clasa a IV-a C) 
 
▪ Când am venit în prima zi de școală din clasa I, 
nu știam câte lucruri noi și interesante voi învăța. 
Am trăit clipe minunate alături de colegii de clasă 
și de doamna învățătoare. Îmi pare rău că în 
curând ne vom despărți de ea... 

(Claudia Pistol - clasa a IV-a A ) 

 
 

▪ Veniți la școala noastră, dragi copii! Avem spații 
verzi cu mulți copaci, locuri de joacă și o 
bibliotecă mare unde o doamnă bibliotecară 
drăguță îți va da toate indicațiile de care vei avea 
nevoie. Trebuie să vă înscrieți aici, în cea mai 
mare și mai frumoasă școală! 
(Andrei Bularca - clasa a IV-a B Step by Step ) 
 
▪ Acest „laborator de copii” numit Colegiul 
Național „Mihai Viteazul” va transforma chinul 
de a merge la școală în dorința de a merge spre 
învățătură. 

(Tudor Goicea – clasa a IV-a C) 
 
▪ Acum patru ani, când am intrat pentru prima 
dată pe porțile școlii, am știut că aici, la această 
școală, mă voi simți foarte bine și că tot aici voi 
învăța multe lucruri care mai târziu îmi vor folosi 
în viață. Vă așteptăm la școala noastră. Mult 
succes în clasa I. 

(Rosenauer Anne - Sophie – clasa a IV-a A)  
 
▪ Hai! Vino și tu aici! Te pregătești pentru un pas 
în viață! Știai că învățăm lucruri minunate, 
plantăm flori și copaci, mergem în excursii și 
bucurăm inimile altor copii de sărbători? Vino și 
tu la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” să facem 
toate acestea împreună! 

(Daria Cojocaru – clasa a IV-a B Step by Step) 
  
▪ Vă invităm cu drag să vă alăturați colectivului de 
elevi de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. 
Distracția și învățătura sunt îmbinate cu mult 
talent de cadrele didactice ale acestei școli. 

(Andreea Zală – clasa a IV-a C) 
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ANUL ȘCOLAR 2010-2011 

ÎNVĂȚĂTORI 
 

1. Banciu Melania 

2. Banciu Mihai – Sebastian 

3. Coznean Alina – Ramona 

4. Dobrilă Mioara 

5. Floroian Rodica 

6. Gavrilă Marcela 

7. Gheorghincă Doina 

8. Ilyes Ibolya 

9. Laurențiu Liliana 

10.  Macovei Mona 

11. Matei Stela 

12. Onofrei Camelia 

13. Păcală Valeria 

 

 
 

ANUL ȘCOLAR 2011  - 2012 
 

● Clasa I A 
Prof. Ilyes Ibolya 

 

● Clasa I B Step by Step 
Prof. Melania Banciu 

Mihai-Sebastian Banciu 
 

● Clasa I C 
Înv. Valeria Păcală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MOTIVE 
pentru a vă înscrie copilul în clasa I la 

Colegiul Național „Mihai Viteazul” 
 

1. Toți învățătorii sunt cadre didactice 

calificate, cu bogată experiență didactică și 

dăruire pentru nobila menire de dascăl; 

 

2. Ofertă bogată de discipline opționale: limba 

engleză, matematică distractivă, informatică 

pentru cei mici, educație pentru sănătate, ghid 

de comportare civilizată etc.; 

 

3. Rezultatele obținute de elevii noștri la 

concursurile pe discipline și de cultură 

generală, WINNERS și SMART au dovedit o 

temeinică pregătire a acestora; 

 

4. Activitate extrașcolară vastă și diversificată: 

dans modern, dansuri populare, blockflöte, 

fotbal, handbal etc.; 

 

5. Copiii noștri beneficiază de bibliotecă 

modernă cu sală de lectură și calculatoare 

conectate la rețeaua de internet, două săli de 

sport, cabinete de informatică, sală multimedia, 

sală de festivități, amfiteatru, capelă, internat, 

cantină, magazin în incinta școlii, terenuri de 

sport, săli de clase călduroase și spațioase, 

centru de tineret, cabinete de logopedie și 

psihologic, cabinet medical, cabinet 

stomatologic etc.; 

 

6. Suntem singura școală din municipiul Sfântu 

Gheorghe unde există alternativa educațională 

de 14 ani; 

 

7. Programul de studiu se desfășoară într-un 

singur schimb, înainte de masă, cu posibilitatea 

prelungirii acestuia până la ora 15.00, sub 

supravegherea și îndrumarea învățătorului, 

pentru fixarea cunoștințelor. 

„Nu-ți lăsa copiii să se limiteze la ceea 

ce știi tu, pentru că ei s-au născut în 

alte vremuri”. 

(Îndemnul Step by Step) 

ALTERNATIVA EDUCAȚIONALĂ 
„STEP BY STEP” 

 
- pune în valoare respectul reciproc, 

responsabilitatea, onestitatea și 
seriozitatea; 

- clasele „Step by Step” sunt îndrumate 
de doi învățători calificați, ceea ce 

oferă copilului un program prelungit 
sub supraveghere de specialitate. 


