
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Şcoala trebuie să dea aripi de zbor 

tuturor copiilor, chiar dacă    aceştia se 
pot ridica la înălţimi diferite. Slujitorii 
şcolii sunt alături de copii şi îi aşteaptă 

chiar şi pe aceia care descoperă mai 
târziu plăcerea zborului”. 

 
 

Şcoala este şi trebuie să rămână, un 
spaţiu al transparenţei şi al 
comunicării! 

Şcoala conectează minţile şi sufletele 
la valorile spirituale şi morale ale 
timpului, ancorându-le în viitor şi 
mizând pe calitate! 

Cadrele didactice încurajează copilul 
să atingă performanţele maxime de 
care este capabil! 

Educaţia este pilonul principal pe care 
clădim instruirea! 

Părinţii au încredere în şcoală şi 
înţeleg că suntem partenerii lor în 
educaţia şi formarea copiilor! 
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VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG 

ÎN COLECTIVUL NOSTRU, AVÂND 

AVANTAJUL PARCURGERII A 13 ANI 

ÎN ACEEAŞI UNITATE ŞCOLARĂ, 

ASIGURÂND ASTFEL SUCCESUL 

COPILULUI DUMNEAVOASTRĂ! 
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COLEGIUL NAŢIONAL 

„MIRCEA ELIADE” 

REŞIŢA  
 

vă aşteaptă  
 

la înscrierea copiilor pentru  
clasa pregătitoare. 

 
Prima etapă de înscriere  
va avea loc în perioada  

29 februarie-18 martie 2016. 
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O ŞCOALĂ MODEL! 
Aici, elevul este partener al 

procesului de învăţământ. 

 

Instituţia dispune de: 

 săli de clasă multifuncţionale  

dotate cu geamuri termopan, covor 

pentru trafic intens, mobilier nou 

adaptat pentru lucrul individual, în 

perechi; 

 materiale didactice diverse,  

atractive, ce stimulează creativitatea şi 

inteligenţa copiilor; 

 holuri pardosite cu gresie; 

 grupuri sanitare dotate cu toate 

utilităţile; 

 cabinete de limba română, limbi 

moderne, istorie, geografie, informatică 

şi video-conferinţă pe Internet; 

 laboratoare de fizică, chimie, 

biologie; 

 săli şi terenuri de sport; 

 studio de radio propriu; 

 centru de recreere şi activităţi de 

loisir (AFTER SCHOOL); 

 săli dotate pentru alternativa  

STEP BY STEP; 

 sistem de supraveghere video. 
 

 
 
 

 

În anul şcolar 2016-2017, 

colectivele claselor pregătitoare/ 

claselor I vor fi preluate de învăţătorii: 
 

▪ Viorica GALBEN (corp B);  

▪ Cornelia-Mirela BRIBETE (corp C); 

▪ Camelia BRAȘOVEANU     Step 

▪ Beatrice MIHĂILESCU         by step; 

▪ Liliana NICOLCESCU (cls.I,corp B); 

▪ Sorina ANDRONIE (cls. I, corp C); 

▪ Ana Adela ROȘU;               Step 

▪ Ileana ZABLATOSCHI.     by step 

                                        (cls. I, corp C) 
 

Elevii şcolii noastre, sub 

îndrumarea atentă a dascălilor, au 

obţinut în anii şcolari trecuţi rezultate 

meritorii (locuri fruntaşe la olimpiade 

şi la alte concursuri şcolare). 
 

Şcoala oferă pentru disciplinele 

opţionale: 

•  educaţie financiară; 

•  educaţie pentru sănătate; 

•  literatură pentru copii; 

•  matematică distractivă; 

•  dans modern. 
 

 Se derulează, în anul în curs, 

proiecte la nivel local, judeţean şi 

naţional. Se lucrează în parteneriat la     

                Programul ERASMUS+ 

cu ţări europene. 
 

Avem tradiţie în organizarea 

activităţilor extra-şcolare la care elevii 

îşi completează cunoştinţele generale şi 

îşi petrec în mod plăcut  şi util timpul 

liber: 

 excursii; 

 vizionări de spectacole ( teatru, 

film); 

  programe de divertisment; 

 sărbătorirea zilei onomastice şi  a 

zilei de naştere în colectivul 

clasei; 

 colaborare cu Clubul  Sportiv 

Şcolar; 

 colaborare cu cluburi de dans. 

        
 Şcoala este preocupată de analiza şi 

îmbunătăţirea formelor de cooperare cu 

familia şi cu instituţii ale comunităţii 

locale:  

 şedinţe lunare cu părinţii; 

 consultaţii bilunare; 

 vizite la domiciliu; 

 corespondenţe cu părinţii; 

 lectorate pedagogice organizate pe 

cicluri de învăţământ sau pe serii de 

clase; 

 Ziua Porţilor Deschise în parteneriat 

cu părinţii; 

 întâlniri cu psihologi, logopezi şi 

reprezentanţi ai instituţiilor 

comunităţii locale. 
  


