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SERVICII OFERITE ELEVILOR DE 
COLEGIUL NAȚIONAL  
“MIHAI VITEAZUL” 

 

Internat  de fete și băieți– capacitate  
200 locuri; 
Cantină– 300 locuri; 
Cabinet medical pediatrie; 
Cabinet stomatologic; 
Cabinet de  consiliere școlară 
(Clădirile se află în incinta școlii.) 
 

 
 

BAZA MATERIALĂ PENTRU 
STUDIU 

 
 
Bibliotecă 
Centrul de Informare și Documentare—
dispune de  calculatoare cu posibilități de  
accesare a internet-ului 
Săli de studiu 
 

 
 
 

PETRECEREA TIMPULUI LIBER 
 

Centrul de Tineret “Mihai Viteazul” 
Sală de calculatoare cu internet 
Săli de sport, terenuri de sport 
School cinema 
Seri culturale 
 

  
 

 



 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE 
PENTRU   

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 
 

 Profil real 
        Matematică-Informatică, 
        bilingv lb. engleză: 13 locuri 
   
 Matematică-Informatică: 15 locuri 
    intensiv informatică: 13 locuri 
   Românii de pretutindeni: 2 locuri 
 
Științe ale naturii: 28 locuri 
   1 clasă x 26 locuri = 26 locuri 
  Locuri pentru Rromi: 1 loc 
Românii de pretutindeni: 1 loc 
  
Profil umanist: 28 locuri 
Filologie, intensiv limba engleză: 
         13 locuri; CES: 1 loc 
Românii de pretutindeni: 1 loc 
Filologie, bilingv  engleză: 13 locuri 
 
Științe sociale: 28 locuri 
    1 clasă x 26 locuri = 26 locuri 
  Românii de pretutindeni: 2 locuri 
 
      FILIERĂ VOCAȚIONALĂ 
 
Profil pedagogic: 26 locuri 
Calificarea profesională 
   Învățători - educatoare: 13 locuri 
                    12 locuri 
       Locuri pentru Rromi: 1 loc 
    Educator - puericultor: 13 locuri 
         12 locuri; CES: 1 loc 

          
            Profilul pedagogic pregătește, în 
tradiția învățământului românesc, învățătoare, 
educatoare și  educatori-puericultori. 
 
          Disciplinele de specialitate: 

pedagogie, didactică, psihologie generală, 

psihologia copilului și practica pedagogică, 

asigură dobândirea unor competențe 

psihopedagogice și competențe profesional-

științifice necesare unui educator. 

             

        Pregătirea elevilor, viitoare educatoare, 

învățătoare, este realizată de către profesori, 

profesori metodiști și educatoare metodiste cu 

o îndelungată experiență didactică. 

         La terminarea liceului, absolvenții obțin 

Certificat de calificare profesională nivel 3 cu 

supliment Europass în urma susținerii unei 

probe teoretice și a unei probe practice la 

grădiniță și la școală. 

 

PROBELE DE APTITUDINI 
PROFIL PEDAGOGIC 

 
Proba de aptitudini muzicale 
 
 Intonarea unui cântec dintr-un 

repertoriu de cântece învățate în 
clasele I - VIII; 

 Reproducerea unor scurte motive 
ritmico-melodice, desprinse din 
cântece pentru copii. 

 
Proba de aptitudini fizice 
 Reproducerea după model a 2 - 3 

exerciții de influențare selectivă a 
aparatului locomotor; 

 3 - 4 elemente de gimnastică 
acrobatică din programul 
claselor a V-a și a VI -a, 
executate izolat; 

 Alergare 600 m– fără cerință de 
timp. 

 
Proba de aptitudini artistice 
 Realizarea unei naturi statice cu 

2 sau 3 obiecte. 
 
Interviu 
 Recitarea a 2 -3  strofe dintr-o 

poezie; 
 Lectură la prima vedere; 
 Participarea la o conversație cu 

comisia. 


