Prezentarea drapelului de luptă
Printre activităţile cuprinse în programul elevilor de clasa a IX-a, care se desfăşoară în primele zile,
de colegiu militar, alături de pasul de defilare, îmbrăcarea şi aranjarea uniformei, aşezarea beretei, formulele
de salut etc, este prezentarea drapelului de luptă al unităţii. Acest moment solemn, de o mare încărcătură
emoţională, o adevărată lecţie de patriotism, s-a desfăşurat în dimineaţa zilei de duminică, 11 septembrie
a.c., în prezenţa locţiitorului comandantului colegiului, domnul colonel Gheorghe Urian.

Garda drapelului compusă din elevi ai claselor a XII-a, comandată de către plutonierul adjutant Adrian Radu

Drapelul, stema, imnul şi sigiliul sunt cele mai importante pentru o naţiune. Prin urmare, trebuie
respectate şi venerate.

Mă leg să învăţ carte….
La festivitatea de deschidere a anului şcolar 2016-2017, cei mai tineri elevi ai Colegiului Naţional
Militar ,,Mihai Viteazul" din Cetatea Marii Uniri au rostit la unison legământul de suflet: ,,Mă leg să-nvăţ
carte, să-mi oţelesc braţul şi inima, spre a sluji cu destoinicie Patria şi Armata României. Aşa să-mi ajute
Dumnezeu". Au împărtăşit emoţia începutului cu familiile lor, cu prietenii şi cu elevii din ceilalţi ani de
studiu.

Deschiderea anului şcolar 2016-1017 s-a desfăşurat în prezenţa locţiitorului comandantului
Componentei Operaţionale Terestre, domnul general de brigadă Mircea Mîndrescu, Înalt-Prea-Sfinţia Sa
Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, prefectul judeţului, doamna Mihaela-Maria Albu, viceprimarul
municipiului Alba Iulia, domnul Paul Voicu, inspector şcolar Ion Munteanu, din cadrul Inspectoratului
Şcolar Judeţean Alba, comandanţi ai unităţilor militare din garnizoană, alte oficialităţi şi, nu în ultimul rând,
familiile elevilor.
,,Despărţirea de familii, la o vârstă fragedă, este dificilă, suntem conştienţi de acest lucru, dar
împreună vom reuşi să trecem peste acest moment. Experienţa acumulată în cei 41 de ani de prezenţă a
colegiului în municipiul Alba Iulia ne îndreptăţeşte să afirmăm acest lucru. V-aţi angajat pe drumul greu, dar
frumos al vieţii militare, pe care vi-l doresc plin de succes şi realizări mari şi cât mai îndelungate. Voi puteţi
adăuga valoare vieţii de licean, stă în puterea voastră.” (colonel Marcel Domşa, comandantul colegiului).

În cadrul ceremonialului au fost trecute în revistă rezultatele de excepţie obţinute în anul şcolar trecut
şi reuşita absolvenţilor la examenele de admitere în învăţământul militar superior şi postliceal, fiind felicitate
cadrele militare şi profesorii diriginţi ai promoţie 2016 - ,,Andrei Mureşanu – 200"; în acelaşi context, s-a
înmânat distincţia ,,Robert Schuman", clasei a XI-a B pentru cea mai mare medie în anul şcolar trecut,
diplomă şi plachetă şefului promoţiei 2016, Paul Cîrje, în prezent student la Academia Naţională din
Informaţii. Un moment special a fost şi ceremonia militară de trecere în rezervă, la cerere, a cadrelor militare
care şi-au desfăşurat activitatea în colegiul militar: locotenent-colonel Daniel Albu, (din 2010), maistru
militar principal Ioan Goia, (din 2013) şi plutonier adjutant Marius Lupea, (din 2010).

Un moment emoţionant a fost prezenţa militarului Claudiu Butoi, rănit în Teatrul de Operaţii din
Afganistan, în 2008 care a venit, împreună cu soţia şi sora, să-şi susţină nepotul. ,,Nepotul meu este în clasa
a IX-a, am venit la deschidere să-l încurajez pentru că are nevoie, e prima dată când pleacă de acasă şi are
nevoie de toată susţinerea noastă.” De asemenea, de la microfon, le-a transmis elevilor succes în noul an
şcolar şi să fie mândri că portă uniformă de colegiul militar. El, dacă ar da timpul înapoi, ar alege acelaşi
drum şi ar sluji cu acelaşi devotament Patria şi Armata României.

După festivitatea deschiderii anului şcolar s-a desfăşurat, în sala de lectură a colegiului, analiza stării
structurii anului şcolar 2015-2016. Din partea eşaloanelor superioare au participat domnul general de
brigadă Mircea Mîndrescu, prezenţa locţiitorului comandantului Componentei Operaţionale Terestre,
domnul colonel Dragoş Haralambie, şeful secţiei Învăţământ din Statul Major al Forţelor Terestre, domnul
colonel dr. Petre Stoean, şeful Direcţie Doctrină şi Instrucţie din Statul Major General.
Elevii gradaţi din acest an şcolar
Acum, la început de an şcolar, urăm succes elevilor gradaţi, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
Potrivit regulamentului de ordine interioară al colegiului militar, gradele sunt onorifice şi se acordă elevilor
ce au dovedit, pe parcursul anilor anteriori (IX-XI), seriozitate, disciplină, perseverenţă, muncă susţinută,
medii foarte bune, spirit de camaraderie şi comportare exemplară. Ei sunt modele pentru elevii ai căror
gradaţi sunt.

El.plt.adj. Gabriel OPREA El.plt.maj. Dan BĂLAN El.plt. Bianca POP (la cls.IX)

El.plt.Sonia DELIMAN (cls.X)

El.plt. Mihai BĂBĂNEAŢĂ (cls.XI) El.plt. Flavius TOARGĂ (cls.XII)

Crosul Bobocilor
În data de 22 septembrie, pe baza sportivă a colegiului, s-a desfăşurat competiţia sportivă ,,Crosul
Bobocilor”, la care au aprticipat doar elevii claselor a IX-a. Intrată în tradiţia colegiului, această întrecere
sportivă are ca scop selecţionarea elevilor boboci pentru lotul de atletism al colegiului, antrenat de către
domnul profesor Sorin Secăreanu, dezvoltarea spiritului de competiţie, verificarea capacităţilor motrice şi
deprinderea practicării unui sport. Crosul s-a desfăşurat pe teren variat, pe o distanţă de 1000 m. În urma
parcurgerii acestei distanţe, primii 5 clasaţi/clasă la băieţi şi primele 3 fete vor participa la competiţia
sportivă ,,Crosul Toamnei” din 29 septembrie a.c.

Clasamentul final la băieţi:
Cioloca Bogdan – 9 C – 3`11``;
Staiec Alex – 9 D - 3`13``;
Leahu Adelin – 9 C - 3`17``.
Clasamentul final la fete:
Truşcă Cristina – 9 D - 4`08``;
Avrămuţ Mălina – 9 B - 4`11``;
Petruse Voichiţa – 9 C - 4`13``;
La clasamentul general pe clase s-a luat în calcul primii 5 clasaţi la băieâi şi primele 2 fete, astfel:
Locul I – clasa a 9 C cu 38 de puncte;
Locul II – clasa 9 B cu 47 de puncte;
Locul III – clasa 9 D cu 57 de puncte.
Competiţia s-a desfăşurat în condiţii bune, unde fiecare participant şi-a dovedit implicarea şi nivelul
de pregătire.

Crosul Europei
Vineri, 23 septembrie 2016, în şanturile Cetăţii Alba Carolina, pe un traseu de 6 km, s-a desfăşurat,
cea de a treia ediţie a competiţiei sportive, ,,Crosul Europei”. Evenimentul a fost organizat de către Fundaţia
PAEM, Primăria Municipiului Alba Iulia prin Centrul Europe Direct Alba Iulia şi Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Centru s-a adresat publicului pasionat de mişcare. Din Colegiul Naţional Militar
,,Mihai Viteazul” s-au aliniat la star 39 de atleţi, însoţiţi şi încurajaţi de către domnul profesor Sorin
Secăreanu şi antrenorul Florin Grozav. La această ediţie s-au remarcat elevul sergent Petru Corcheş, locul
IV şi elevul caporal Ţigănilă Răzvan, locul V. Aceştia au câştigat, pe lîngă tricouri, diplome şi câte un troler.

Şi tu poţi salva o viaţă
O măsură de curaj şi un gest de suflet pot salva o viaţă. În această săptămână, la Centrul de
Transfuzie Sangvină Alba Iulia, un număr de 40 de elevi ai Colegiului Naţional Militar ,,Mihai Viteazul”
Alba Iulia au dat curs unei campanii umanitare de donare de sânge. Plecând de la mesajul ,,Şi tu poţi salva o
viaţă”, cei 40 de voluntari din clasa a XII-a au răspuns acestui demers de susţinere a vieţii, alături de cadre
ale colegiului, începând cu domnul comandant, colonel Marcel Domşa.
Campania a fost mediatizată la nivel naţional, prezentând interes pentru mass-media.

Elevii care au implinit 18 ani au donat sange

Detaliile fac diferenţa
,,Detaliile fac diferenţa” – aceasta ne-a spus Andrei-Gino Toma, primul elev admis în colegiul
nostru, cu media 9,43, când l-am întrebat de ce a ales colegiul militar din Alba Iulia, ţinând cont că vine
tocmai din Galaţi. Numele Gino îi vine de la fotbalistul Gino Iorgulescu, admirat de tatăl său. Andrei a jucat
şi fotbal, dar pasiunea lui sunt artele marţiale , la care deţine centură maro, şi pe care le practică din şcoala
generală. Distanţa de casă şi de cei dragi nu i se pare nepotrivită, atîta timp cât are susţinerea familiei şi ştie
că a pornit pe un drum anevois, dar frumos, asemeni poveştilor pe care le asculta copil fiind, de la tatăl şi
unchiul său. Aşadar, visul lui Andrei a avut rădăcini în aceste poveşti cu şi despre Armată. Consideră că i se
potriveşte colegiul militar, are deja responsabilităţi, fiind şef de clasă. Vede în regulile şi rigorile cazone, un
atu pentru formare şi succces.

Andrei-Gino Toma
Fiecare zi în colegiul militar este o permanentă punere la încercare a nivelului nostru de implicare, de
seriozitate şi determinare. Nivelul de hotărâre de care dăm dovadă poate muta munții din loc, dar el trebuie
să fie puternic şi consecvent.
Suntem bucuroşi că avem astfel de elevi. Mult succes, Andrei! (material apărut şi în presa civilă şi
militară)

Un vis împlinit
Denisa – Bianca Anghel vine din judeţul Hunedoara şi este prima elevă admisă la examenul de
admitere în clasa a IX-a la Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” , cu media 9,94. Ne-a mărturisit, cu
bucurie şi entuziasm, că visul ei s-a materializat. Poate unii dintre noi am uitat să credem în forţa voinţei şi
în rolul perseverenţei în atingerea ţelului propus. Pentru Denisa, visul de a ajunge elevă a colegiului militar a
apărut în clasa a V-a, văzându-l pe un coleg de al ei, acum elev în clasa a XII-a, şi a urmărit-o în toţi aceşti
ani, muncind mult pentru îndeplinirea lui. A avut şi are toată susţinerea familie, chair dacă este unicul copil.
M-a impresionat maturitate, atitudinea pozitivă, optimismul şi curajul ei. Programul colegiului îi
convine foarte mult, trezirea de dimineaţă şi înviorare le îmbrăţişează întru totul. Colegii de an sunt o familie
numeroasă. De aceea, vrea ca toţi colegii să facă faţă acomodării, având preocupări în a-i sprijini, încuraja şi
motiva. Recompensele vin numai în urma unui efort susţinut şi necesită răbdare şi încredere.

Denisa – Bianca Anghel
Peste ani, se vede pilot, visul ei are deja aripi largi, zborul este frumos. Păstrându-şi încrederea,
zâmbetul şi ambiţia, cu siguranţă va reuşi. Suntem convinşi, că vom auzi de rezultatele ei, în cei patru ani de
colegiu. Felicitări, Denisa, şi mult succes!
,,Este suficient loc în vârf!” (Zig Ziglar) (material apărut şi în presa civilă şi militară)

Excelență în Educație
Marți, 27 septembrie, în Aula „Auditorium Maximum” a Universității „Babeş-Bolyai” din ClujNapoca, a avut loc Gala Excelenței în Educație, eveniment organizat de Inspectoratul Şcolar Județean Cluj,
cu sprijinul Consiliului Județean Cluj. În prezența prefectului județului Cluj, prof. dr. ing. Gheorghe-Ioan
Vuşcan, vicepreşedintelui Consiliului Județean, Marius Mînzat, ÎPS Andrei Andreicuț, mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a inspectorului şcolar general, Valentin Claudiu Cuibus, alături de
profesori şi părinți, aproximativ 220 de elevi clujeni, cu rezultate excepționale la concursurile şi olimpiadele
şcolare naționale şi internaționale, precum şi la evaluările naționale, au fost felicitaţi şi premiaţi.

Oana-Elena Vențel, elevă în clasa a IX-a E la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba
Iulia s-a numărat printre cei patru elevi clujeni care au obținut media 10 la Evaluarea națională din acest an
şi a primit distincția „Excelență în Educație”.
A ales să urmeze colegiul militar pentru disciplină, rigoare şi atitudine. A avut modele chiar în
familie, bunicul şi tatăl ei. Îşi doreşte o carieră militară. Are o voce minunată, cântă de mică şi crede că va
reuşi să îmbine cele două pasiuni. Felicitări şi mult succes, Oana!
Exerciţiu de simulare a evacuării personalului în caz de incendiu
Miercuri, 28 octombrie 2016, ora 14:45 la Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” s-a desfăşurat
exerciţiul de evacuare şi intervenţie în caz de incendiu. Activitatea s-a desfăşurat în conformitate cu Planul
comun de cooperare dintre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba şi Colegiul Naţional Militar ,,Mihai
Viteazul”.

În urma activităţii elevii şi personalul colegiului au fost receptivi la îndrumările specialiştilor în
domeniu, prezenţi la această simulare, fiind un bun prilej de instruire şi educare în prevenirea incendiilor.

Crosul Toamnei
Joi, 29 septembrie, pe baza sportivă a Colegiului Naţional Militar ,,Mihai Viteazul”, s-a desfăşurat
Crosul Toamnei, copetiţie sportivă internă ce a adunat la start cei mai buni atleţi ai colegiului. Băieţii au
parcurs 2000 m, în timp ce fete au alergat pe distanţa de 1500 m. Fiecare an de studiu a fost reprezentat de
10 băieţi şi 5 fete. Crosul Toamnei este activitatea sportivă cu tradiţie, menită să dezvolte spiritul de
competiţie şi atitudinea de fairplay.
Rezultate:
Fete:
Băieţi
Locul I – Pop Bianca, XII B;
Locul I – Corcheş Petru, XII D;
Locul II – Gherheş Irina, XI B;
Locul II – Ţigănilă Răzvan, XI E;
Locul III – Revnic Oana, X A
Locul III – Stoica Alexandru, IX D.

Atletii la start

Prima excursie a bobocilor
În perioada 01-02.10.2016, conform Planului cu principalele activităţi al colegiului pentru anul şcolar
curent, s-a desfăşurat excursia şcolară a elevilor din clasa a IX-a în garnizoana Sibiu. Elevii însoţiţi de
instructorii militari şi profesorii diriginţi, au descoperit frumuseţile oraşului Hermannstadt şi au vizitat
Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”. Cu siguranţă, în anii următori, elevii vor mai vizita
academiile categoriilor de forţe, în cadrul programului de consiliere socio-profesională desfăşurat la nivelul
colegiului.

Bobocii în vizită la Sibiu

Ziua mondială a educaţiei
Cu această ocazie, elevii Colegiului Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” au derulat alte activităţi decît
cele din progrmaul orar. Astfel, au avut loc întreceri sportive pe echipe, la volei şi baschet din cadrul Cupei
,,25 Octombrie” şi la fotbal, din cadrul Cupei ,,Mihai Viteazul”. Cei din clasa a IX-a au luat la pas Cetatea
Alba Carolina.

După activităţile sportive, elevii din clasa a XI-a şi a XII-a au participat la întîlnirea cu domnul
general de brigadă prof. univ.dr. ing. Ghiţă Bârsan, comandantul Academiei Forţelor Terestre ,,Nicolae
Bălcescu” Sibiu şi cu rezprezentanţi ai centrelor de instruire ale armelor din subordinea Şcolii de Aplicaţii
pentru Unităţi de Luptă ,,Mihai Viteazul” Piteşti, în cadrul activităţii de consiliere socio-profesională, o
activitate deosebit de reuşită.

Domnul general de brigadă şi elevii care au avut întrebări vis-a-vis de admiterea în Academia Forţelor Terestre

Bobocii la primele activităţi specifice
Bobocii, alături de ceilalţi elevi şi cadre din Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul”, au parcurs,
acum la începutul lui brumărel, câteva etape importante din noul lor drum. După excursia şcolară de la Sibiu
– primul impact cu mediul academic militar, a urmat revista de front şi sunt în plină desfăşurare competiţiile
interne: Cupa 25 Octombrie (fotbal, tir, aruncarea grenadelor, şah fete şi băieţi) şi Cupa Mihai Viteazul
(atletism, baschet, handbal, volei fete şi băieţi, tenis de masă fete şi băieţi).
În această dimineaţă s-a desfăşurat revista de front, activitate cu specific nou pentru elevii claselor a IX-a.
Cu paşi mărunţi, sfioşi şi deosebit de curioşi, reuşesc să se adapteze şi să se integreze în specificul
colegiului militar.

Inspectia de dimineata

Privind spre viitor
La o carieră militară visează fiecare elev al colegiului militar şi munceşte pentru realizarea acestui
vis. Odată admis în învăţământul liceal militar, elevul porneşte pe un drum al cunoaşterii universului frumos
al carierei în uniformă. Fie că este vorba de forţele navale, forţele aeriene sau cele terestre, este nevoie de
multă muncă, studiu aprofundat, abilităţi practice, şlefuirea caracterului, adoptarea unei atitudini de
camarad, de ofiţer/subofiţer, de membru al unei compenente sociale respectate, Armata, şi de cetăţean
frumos al acestei ţări, în slujba căreia slujesc.

În sprijinul acestui demers vine, pe lângă altele, şi activitatea de orientare şi consiliere socioprofesională, desfăşurată recent (04-06.10.2016) în Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” cu
participarea reprezentanţilor academiilor, ai şcolilor de maiştri şi subofiţeri, ai şcolilor de aplicaţii şi ai
centrelor de instruire din categoriilor de forţe ale armatei. Elevii claselor a XI-a şi a XII-a au avut ocazia să
cunoască de la sursă, povestea şi specificul fiecărei arme, posibilităţile de accedere în carieră şi de
aprofundare a studiului în instituţii de învăţământ academic în străinătate prin programele Erasmus +. Un
drum pavat cu reuşita predecesorilor, cu poveşti frumoase de viaţă şi carieră, care îi îndeamnă să îşi fixeze
ţinta şi să-şi urmeze visul. Poveştile le-au fost împărtăşite, cu emoţii, pasiune şi entuziasm, de cadrele
militare participante la activitatea de consiliere, unii dintre ei absolvenţi ai colegiului militar albaiulian. A
fost o bucurie mare să-i revezi în această postură: oameni realizaţi şi frumoşi. O atitudine demnă de toată
aprecierea şi admiraţia!

Consiliere profesionala

Pavel Bartos in colegiul nostru!
Să mergem la teatru!

"Povestile" pentru copii si oameni mari se spun la Alba Iulia, în perioada 10 - 16 octombrie în cadrul
Festivalului International de Teatru, ediţia XI-a. În cursul zilei de astăzi, in amfiteatrul colegiului, elevii au
avut parte de o scurta lectie cu si despre teatru. Despre arta si teatru le-a vorbit doamna Ioana Bogăţan –
director Festival, Silvan Stâncel – coordonator comunicare, doamna prof.univ.dr. Oana Leahu, decanul
facultăţii de arte din cadrul Universităţii de Arte din Târgu-Mureş şi cunoscutul actor şi prezentator TV,
Pavel Bartoş. Ca orice pasiune, cea de a merge la teatru se cultiva. Prin modul si maniera entuziasta de
prezentare, oaspetii le-au transmis elevilor interesul, mai ales in perioada aceasta cand, Alba Iulia gazduieste
atatea POVESTI la Festivalul International de Teatru.
A fost o surpriza pentru elevi si cadre, si o bucurie impartasita cu acesti oameni minunati, oaspetii
nostri.

Formare şi perfecţionare didactică
În urmă cu un an, 21de cadre didactice şi instructori militari de la Colegiul Naţional Militar „Mihai
Viteazul” din Alba Iulia au început activităţile de formare profesională în cadrul Proiectului Erasmus + KA1
„Împletind tradiţia cu inovaţia, implementăm calitatea europeană în şcoală”. În această lună, proiectul a
ajuns la final. Ultima mobilitate a cadrelor didactice a avut loc în perioada 2-10 octombrie 2016 în
Portugalia, prin participarea prof. Filipescu Dorina şi Mureşan Simona la un curs de formare în domeniul
utilizării noilor tehnologii în actul de predare-învăţare-evaluare, organizat de CREF Education la Sesimbra:
„Stimulating creativity and innovation/Mobile devices in education”.
Trăim în societatea postmodernă a secolului XXI în care tinerii utilizează noile tehnologii (laptop,
tabletă, notebook, smartphone) în diferite scopuri: socializare, comunicare rapidă, documentare, investigare,
relaxare. De aceea, pentru această generaţie, în cadrul procesului instructiv-educativ, devine imperativă
utilizarea noilor tehnologii, a platformelor educaţionale şi, implicit, a unor noi metode/instrumente de
predare-învăţare, împletind armonios tradiţia cu modernitatea. Acest curs ne-a demonstrat nouă,
profesorilor, cum accesul la internet în şcoală, elaborarea lecţiilor cu ajutorul unor aplicaţii on line precum
Mentimeter, Kahoot,Quiziz, Lino, Mobizen, Popplet, Tagxedo, Prezi, MyHistro, Wikispaces etc. vor putea
facilita instruirea tinerei generaţii, vor permite centrarea activităţii pe elev, dezvoltându-i imaginaţia şi
creativitatea, vor stimula munca în echipă şi evaluarea diferenţiată a elevilor. În acest sens, e nevoie de o
dotare în prealabil a sălilor de clasă sau a unor cabinete/laboratoare cu tablă interectivă, videoproiector,
tablete/laptopuri/smartphonurile elevilor şi, bineînţeles, acces la internet.

Cursurile teoretice au fost urmate de ateliere de lucru pentru profesori, în vederea dobândirii
competenţelor de elaborare a diferitelor activităţi de învăţare cu aceste mijloace didactice. Pentru ca
utilitatea acestui curs să fie înţeleasă şi, de ce nu, îmbrăţişată de cât mai mulţi dintre noi, organizatorii ne-au
pregătit vizite în şoli în care procesul de învăţământ se bazează pe noile tehnologii. Spre exemplu, în
Setubal, la Şcoala Gimnazială „Manuel Martins” am descoperit o „clasă a viitorului”: sala de clasă era
organizată pe domenii de activitate, pe grupe de interes: Prezentare/Planificare, Creaţie/Imaginaţie,
Descoperire/Investigaţie, Colaborare/Ajutor, Dezvoltare/Analiză, astfel încât elevii puteau fi împărţiţi în
echipe de lucru; fiecare centru de interes dispunea de un laptop, o tablă interactivă şi materialele necesare, în
funcţie de domeniul de cercetare.

Cursul de perfecţionare s-a finalizat cu realizarea şi prezentarea unei secvenţe didactice în care se
utilizează noile tehnologii şi cel puţin două dintre aplicaţiile descoperite pe parcursul formării.
În numai o săptămână, orăşelul primitor de pe malul Oceanului Atlantic, Sesimbra, ne-a transformat
şi ne-a îmbogăţit pe fiecare dintre noi: am cunoscut locuri pline de pitoresc, tradiţii şi obiceiuri, am legat noi
prietenii cu colegi profesori din alte colţuri ale lumii, am descoperit că simplitatea, naturaleţea şi modestia
sunt cheia fericirii, că în viaţă trebuie să-ţi învingi temerile şi să-ţi depăşeşti limitele pentru a fi mai bun şi,
nu în ultimul rând, am învăţat să fim „profesori ai viitorului”.

Alegeri pentru Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor
Miercuri 12 octombrie 2016, în cadrul orei de dirigenție, elevii colegiului nostru şi-au exercitat
dreptul de vot pentru alegerea Vicepreşedintelui şi Secretarului Consiliului Şcolar al Elevilor Colegiului.
Pentru aceste funcții şi-au depus candidatura cinci elevi caporali: Raluca AVRAM (11 A), Eugen
BOGOVICI (11 C), Teodora GRECU (11 D), Ioachim LIHOR (11 B) şi Răzvan SLUGOSCHI (11 C).

Urna mobilă

În urma votului liber exprimat, Consiliul Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional Militar ,,Mihai
Viteazul” are, pentru acest an şcolar, doi vicepreşedinţi: Ioachim LIHOR şi Eugen BOGOVICI. Funcţia de
secretar va fi exercitată de către Raluca AVRAM . Felicitări şi succes în îndeplinirea atribuţiilor specifice.
Voi sunteţi vocea colegilor voştri!

El.cap. Ioachim LIHOR

El.cap. Eugen BOGOVICI El.cap. Raluca AVRAM

Mobex AB - 16
Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” a găzduit, în această săptămână, o parte din activităţile
specifice exerciţiului de mobilizare ,MOBEX AB-16. Pe agenda de lucru s-au aflat: briefing de informare,
discuţii şi dezbateri, demonstraţii în caz de accident rutier şi incendiu, vizite de informare şi documentare,
analiza post-acţiune. La aceste activităţi au participat reprezentanţi ai tuturor structurilor cu atribuţii şi
responsabilităţi în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Demonstraţii ale celor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba

Ziua Armatei României
Cu ocazia Zilei de 25 Octombrie în Oraşul Marii Uniri, elevii în uniformă s-au implicat în activități
de comunicare, dezbatere, comemorare, sportive, patriotice şi ecologice.
Aşadar, Ziua Armatei României a fost celebrată de către elevii Colegiului Național Militar ,,Mihai
Viteazul” prin desfăşurarea unor activități specifice. Sub deviza „Cupa 25 Octombrie” s-au desfăşurat o
serie de competiţii sportive la şah, minifotbal, tir şi aruncarea grenadei la precizie.

Citirea mesajelor şi premierea sportivilor

În cadrul proiectului „Ziua Armatei României în Şcoli” din cadrul planului Ministerului Apărării
Naţionale, un număr de 20 de elevi au fost solicitaţi de către Birourile Informare Recrutare din ţară (Vâlcea,
Arad, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Sălaj, Satu Mare, Mureş, Maramureş şi Alba), să participe, în
perioada 17-25.10.2016, la activităţi de informare si promovare a ofertei educaţionale liceale. În seria
activităților dedicate Zilei Armatei Românie s-a înscris şi cea de îngrijire a mormintelor înaintaşilor noştri,
ce prin dăruirea şi sacrificiu suprem ne-au asigurat prezentul şi viitorul. Desfăşurată de către elevi de clasa a
IX-a activitatea a fost, în egală măsură, şi o lecție de educație patriotică şi de respect pentru ei, eroii noştri!
,,Sacrificiul impune respect!”

Elevi din clasele a XI-a au participat, în data de 24 şi 25 octombrie, la manifestările dedicate Zilei
Armatei României de la Carei şi Satu Mare, iar cei de clasa a X-a la cele desfăşurate în garnizoana Alba
Iulia.

Alba Iulia şi Carei
Elevii din clasa a XII-a au fost prezenţi la ceremonia de depunere a Jurământului militar de către
studenţii anului I ai Academiei Forțelor Terestre

Piața din Sibiu

Colegiul Naţional Militar ,,Mihai Viteazul” a fost reprezentat, prin eleva Oana Venţel la dezbaterea
cu public de la Satu-Mare, pe tema: „Armata – instituţie fundamentală a statului. Sursă de încredere şi
mândrie naţională” de luni, 24 octombrie, la care au participat Preşedintele României, Klaus Werner
Iohannis, ministrul apărării naționale, Mihnea Motoc şi şeful Statului Major General, general Nicolae Ionel
Ciucă.

Şi pentru ,,micii generali” ai Armatei Române, elevii colegiului militar albaiulian, data de 25
Octombrie reprezintă un prilej de sărbătoare. În sufletele noastre este şi va rămâne mereu, ziua în
care țara îşi venerează armata şi pe cei care se află în slujba ei, reprezentând o emblemă a
independenței şi a suveranității naționale.

Sesiunea de referate ştiinţifice ale elevilor
În preajma aniversării celor 97 de ani de existență a Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul”
36 de elevi în uniformă au pregătit şi susținut 25 de referate ştiințifice (secțiunile ştiințe reale, limbă şi
comunicare, om şi societate) în cadrul sesiunii de comunicări. Teme diferite, expuneri practice, o altfel
de abordare, atitudine entuziastă, conlucrare şi preocupare, toate au contribuit la reuşita acestei
activități.

Sesiunea de comunicări psihopedagogice
Sesiunea de comunicări psihopedagogice şi metodice, din data de 27 octombrie 2016, s‐a
desfăşurat sub semnul acțiunilor novatoare care pot fi întreprinse la nivelul instituției si in activitatea
didactică, in vederea dezvoltării continue a învățământului preuniversitar. Comunicările s‐au
desfăşurat pe doua secțiuni: diseminarea informațiilor mobilităților desfăşurate în cadrul proiectului
Erasmus + „Împletind tradiția cu modernitatea, implementăm calitatea europeană în şcoală” si
dezbaterea cu tema " Inovații in activitatea instituțională si didactică".
Au fost prezentate fluxurile din cadrul proiectului Erasmus + „Împletind tradiția cu modernitatea,
implementăm calitatea europeană în şcoală”, proeict care s‐a încheiat de curând.
Sesiunea de comunicări s‐a încheiat cu dezbateri pe tema " Inovații în activitatea instituțională
si in activitatea didactică" s‐a realizat schimbul constructiv de opinii, s‐au identificat soluții
cuantificabile, s‐au analizat situațiile existente si s‐au oferit argumente pentru acțiunile viitoare.

Excursia recompensă a elevilor din clasa Robert Schuman
În perioada 29-30.10.2016 elevii clasei a XI-a B, clasa ce a primit disticţia Robert Schuman pentru acest an
şcolar, a participat la excursia recompensă din garnizoana Târgu Mureş. Elevii, însoţiţi de profesorul dirginte, doamna
Cornelia Bratu şi comandantul de pluton al companiei a II-a, plutonier adjutant Ovidiu Ştef, au vizitat Brigada
Operaţii Speciale ,,Mihai Viteazul” din Târgu Mureş şi Baza Aeriană 71 Turda, precum şi alte obiective turistice din
municipiul Târgu Mureş.
An de an clasa Robert Schuman beneficiază de o astfel de excursie, în semn de apreciere şi recunoaştere a
performanţei clasei cu cea mai mare medie, clasă ce poartă şi disticţia Pluton de Elită.

417 ani de la intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia
Marti, 1 noiembrie 2016, s-au împlinit 417 ani de la intrarea Voevodului Mihai Viteazul în Alba
Iulia. Cu această ocazie, la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul din Alba Iulia (dezvelită în anul 1968), un
pluton de elevi din clasa a IX-a a participat la ceremonia dedicată aniversării. Activitatea a cuprins şi o
scurtă lecţie de istorie, susţinată de către istoricul Tudor Roşu de la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia.

