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ZIUA PORŢILOR DESCHISE
ÎNDRĂZNIŢI, VISAŢI ŞI
EVOLUAŢI ALĂTURI
ÎMPREUNĂ PENTRU
DE NOI !
VIITOR!
ANUL ŞCOLAR
2022- 2023
Stimaţi profesori,
dragi elevi, viitori „unirişti”
Nu există edificare spirituală, dezvoltare umană și socială, evoluție la nivelul civilizației fără
educație. Educația este calea către Cunoaștere, iar școala este cea care mediază acest proces cu
multiple valențe cognitive.
Pregătit să întâmpine o nouă generaţie de absolvenţi ai claselor a VIII-a, Colegiul Naţional
„Unirea”, Târgu Mureș, vă aşteaptă, cu „porţile deschise” să păşiţi în toposul şcolii, să ne cunoaşteţi
preocupările, activităţile, performanţele.
Cu fiecare generație care se pregătește să deschidă un nou ciclu de învățământ consolidăm
traseul educațional al Colegiului Național „Unirea”, asigurând continuitatea şi pregătind viitorul.
Suntem conştienţi că şcoala dăinuie în primul rând prin elevii săi şi, de aceea, dragi elevi ai claselor
a VIII-a, sperăm să vă proiectaţi viitorul în mijlocul şcolii noastre, să aveţi încredere în valoarea şi
calitatea educaţiei oferite în unitatea noastră de învăţământ. Acum, înaintea momentului examenului
de Evaluare Naţională, nutrim speranţa ca aspiraţiile voastre să fie în concordanţă cu oferta noastră
educaţională.
Dragi elevi, veţi păşi într-un nou ciclu de învăţământ, în care veţi descoperi noi taine ale lumii
sprijiniţi şi îndrumaţi de dascălii noştri, iar satisfacţiile şcolare vor veni prin tot ceea ce veţi dobândi
bun, frumos şi folositor pentru mintea şi inima voastră.
Vă aşteptăm JOI, 19 mai 2022, ora 12,00, în Sala festivă, la o întâlnire în cadrul Zilei „Porţilor
deschise”, pentru a descoperi împreună universul „unirist” prin preocupările, activitățile, proiectele
Colegiului Național „Unirea”! În intervalul orar 12,30-15,00 vă așteptăm să descoperiți fiecare profil
din oferta noastră educațională!
Vă rugăm să confirmaţi participarea la secretariatul Colegiului Naţional „Unirea”, tel. 0365.
882.779 sau pe adresa de mail a colegiului: colegiul_unirea@yahoo.com .
Colectivul de cadre didactice şi
conducerea Colegiului Naţional „Unirea”
Director,
Prof.dr.Aurora Stănescu

COLEGIUL NAȚIONAL ”UNIREA”,
ETALON AL EXCELENŢEI ÎN EDUCAŢIE
C – Calitatea actului educaţional
Competenţe de lucru care să
conducă la performanţe
N – Nobleţe prin respectul
valorilor reale de tip etic,
cultural, civic
U – Unitate
OFERTA EDUCAȚIONALĂ

U – Unitate
N - Năzuinţă spre împlinirea de
sine
I – Iniţiativă şi spirit inovator
R – Reuşită
E- Elan
A - Afirmare
Altruism prin cultivarea respectului
pentru ceilalţi
TITLUL DE COLEGIU

❖ Învățământ primar - Clasa pregătitoare – clasele I-IV
❖ Învățământ gimnazial - Clasa a V-a A – Învățământ tradițional
- Clasa a V-a B – Învățământ tradițional
❖ Învățământ liceal
➢ Clasa a IX-a A Matematică-informatică – Intensiv informatică
➢ Clasa a IX-a B Matematică-informatică
➢ Clasa a IX-a C Științe ale naturii – Intensiv limba engleză
➢ Clasa a IX-a D Științe ale naturii – Intensiv limba germană/franceză
➢ Clasa a IX-a E Științe sociale – Intensiv limba engleză
➢ Clasa a IX-a F Filologie – bilingv limba engleză

NAȚIONAL: data de 25 mai
2000
este
semnificativă
pentru
devenirea
şcolii,
deoarece
marchează
momentul
obţinereii
titulaturii de „Unitate şcolară
reprezentativă a judeţului
Mureş”.
CERTIFICATUL
DE
ȘCOALĂ EUROPEANĂ În
anul școlar 2018, Colegiului
Național Unirea i-a fost
decernat pentru a doua oară
certificatul
de
Școală
Europeană.
DIPLOMA
ȘI
PLACHETA NICOLAE IORGA
Prin Ordinul de Ministru cu
nr. 4059/28.05.2019 s-au
acordat Colegiului Național
Unirea Placheta și Diploma
aniversară Nicolae Iorga.

COLEGIUL NAŢIONAL ”UNIREA” ESTE ȘCOALA MULTICULTURALITĂȚII, A PROIECTELOR ȘI
PARTENERIATELOR EUROPENE, PRECUM ȘI A VALORILOR ȘI MODELELOR EUROPENE.

• Proiecte Erasmus+, parteneriate strategice:
✓ “Recover outdated machines using Arduino for scaling up ESTEAM and green skills in VET students (ROMUAS)”
2021-1-RO01-KA220-VET-000033036;
✓ „Digital Skills 4 All” 2020-1-IT01-KA226-VET-008931;
✓ „EU HACKATHON” 2020-1-ES01-KA202-028752;
✓ „Coaching InterPairs for Employment” 2019-1-ES01-KA202-064294.

• Proiecte eTwinning
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

„American Elections in The News”;
„Web2.0 Tools im DaF- Unterricht”;
„Die Welt der Jugendlichen”;
„N.A.T.U.R -Natur, Abfall, Tiere, Umwelt, Regenerierung”;
„Let*s get connected”;
„Sprach und Kulturaustausch beim Deutschlernen”;
„Le FLE c'est une opportunité”.

• Alte proiecte:
✓
✓
✓
✓

DIP in SOE –în parteneriat cu Goethe Institut Grecia şi România;
Youth Parlament;
Arduino şi Raspberry Pi – proiect finanţat prin Fondul Ştiinţescu;
ECDL 3D Printing – proiect finanţat prin Fondul Ştiinţescu;

✓ Chim ECo– proiect finanţat prin Fondul Ştiinţescu.
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