Facilități
Asigurarea unor standarde înalte de pregătire și
obținerea rezultatelor de performanță
Posibilitatea activării în cadrul grupelor de
excelență la numeroase discipine, în școală,
sub îndrumarea profesorilor din liceul nostru
Desfășurarea a numeroase activități școlare și
extrașcolare
îmbogatirea cunostințelor din anumite domenii,
lărgirea orizontului cultural
participarea la Proiectul Erasmus+ ”Filming
Together To Be Closer”

Oferta educatională
pentru anul școlar

2019-2020

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” este o
școală cu tradiție, care timp de peste 100 ani a
fost spațiul formării unor personalități de
renume ale culturii naționale și universale.

GIMNAZIU
Clasa a V-a
1 clasă/
intensiv limba engleză 30 locuri
LICEU – clasa a IX-a
Matematică –
1 clasă/
informatică
28 locuri
intensiv informatică
1 clasă/
Științe ale naturii
intensiv limba engleză 28 locuri
1 clasă/
Științe ale naturii
28 locuri
1 clasă/
Științe sociale
intensiv limba engleză 28 locuri

Resurse umane
Sub aspectul pregătirii profesionale şi a
calităţii prestaţiei didactice, la nivelul
personalului se remarcă ponderea ridicată a
cadrelor didactice cu gradul didactic I şi a
cadrelor didactice cu gradaţie de merit.

Resurse materiale












3 Laboratoare de informatică
4 Laboratoare de ştiinţe ale naturii (fizică,
chimie, biologie)
Cabinet limba engleză
Cabinet religie
Cabinet ştiinţe sociale
Bibliotecă
Sală de sport
Sală de festivităţi
Cabinet de asistenţă psihopedagogică
Cabinet stomatologic
CANTINĂ ȘCOLARĂ

COLEGIUL NAȚIONAL
”MIHAI VITEAZUL”

Rezultate ale elevilor pentru anul școlar 20172018

-

-

-

numeroase premii și mențiuni la olimipade și
concursuri școlare:
Etapa județeană: 182 calificări, 7 premii I, 8
premii II, 15 premii III, 28 Mențiuni, 6 Premii
speciale
Etapa națională: 17 calificări, 1 Premiu I, 1
Premiu III, 3 Mențiuni, 1 Medalie de Argint, 1
Medalie de Bronz, 1 Premiu special
Etapa Internațională: 1 calificare, 1
Mențiune
Rezultate foarte bune la Simularea
Examenelor Naționale – 2018
Peste 80% dintre elevi au media generală
peste 9.00
Promovabilitate de 100% la Bacalaureat
2018
Peste 50% din elevi au obținut medii peste
9.00 la Bacalaureat 2018
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2019-2020

Str. Dr. Ioan RAŢIU, nr. 111, Turda, 401151
Tel. & Fax: (+40) 264316437,
E-mail: cnmvturda@gmail.com
office@cnmvturda.ro

https://cnmvturda.ro

TRADIȚIE
ȘI
CALITATE

