PLAN ȘCOLARIZARE 2020-2021
LICEU CLASA a IX-a
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Nr. elevi
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FILIERA TEORETICĂ
PROFIL REAL

Matematică-informatică
Științe ale naturii
PROFIL UMAN
Filologie
Științe sociale

CENTRU ECDL
CENTRU CAMBRIDGE

CLASA A V-A LA COLEGIU
CU PROGRAM DE STUDIU

8.00-12.00

ADMITERE PRIN TESTARE LA
MATEMATICĂ SCRIS.
ADMITEREA IUNIE-IULIE 2019
Media maximă

Media minimă

Matematicăinformatică

9.65

9.01

Ştiinţele naturii

9.47

8.92

Filologie

9.13

8.81

Ştiinţe sociale

9.57

8.71

PROMOVABILITATE LA BACALAUREAT
2019—99%

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
din Constanța reprezintă o instituţie de
prestigiu din învăţământul dobrogean. Se
cuvine, de aceea, să menţinem această
instituţie cu obiectivitate şi respect,
situându-ne în descendenţa unei tradiţii ce
ne onorează şi ne obligă, în acelaşi timp.
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” a fost
înfiinţat în 1919, ca Școală Secundară de
fete „Domniţa Ileana”, căpătând, în scurt
timp, renumele unui aşezământ de mare
valoare educaţională şi instructivă.
Denumirea
de
Liceul
Teoretic
„Mihai Eminescu” i s-a atribuit în anii ’70,
când a preluat numele marelui poet.

COLEGIUL NAŢIONAL
« MIHAI EMINESCU »
CONSTANȚA
ROMÂNIA

Existenţa actuală a Colegiului
Naţional „Mihai Eminescu” din Constanța se
bazează pe cultivarea unei atmosfere
creative și deschise către valorile societăţii
moderne.
În cei 101 de ani de existenţă,
unitatea noastră şcolară a cunoscut anii
democraţiei, apoi vremurile dramatice ale
războiului, perioada tulbure de dictatură
comunistă, apoi revenirea la valorile
democrației.

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
din Constanța oferă elevului condiţia de
partener activ în procesul educativ, fără a
se situa în ipostaza unui simplu receptor
sau transmiţător de informaţii.

ADRESA: STR. TRAIAN NR. 19 CONSTANŢA
TEL/FAX: 0341405826/ 0241617514
Site: http://cnmecta.ro
E-mail:
cnmihai_eminescucta@yahoo.com

CNME

Facebook: https://www.facebook.com/
cn.constanta

BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII
Biblioteca unităţii şcolare dispune de un
fond de carte de peste 33.000 de volume şi
include o sală de lectură spaţioasă unde elevii
pot consulta cărţi rare, lucrări ştiinţifice şi din
domeniul artei, în limba română şi în limbi de
circulaţie internaţională.

Clasele sunt formate
dintr-un număr
aproximativ de 30 de elevi. Supravegherea
permanentă asigură deplina siguranţă şi securitate a elevilor. Toate sălile de clasă au fost renovate.
Cabinetele de limbi stăine şi laboratoarele de ştiinţe sunt dotate cu echipament
didactic modern şi aparatură audio-video.
Laboratorul de biologie, renovat în ultimii ani şcolari, dispune şi de o impresionantă
seră de flori, în jurul acesteia derulându-se
proiecte ale Cercului de floricultură.
Laboratoarele de informatică sunt dotate cu peste 60 de calculatoare cu acces
full-time la internet, iar elevii au posibilitatea,
inclusiv în afara orelor de curs, să utilizeze calculatoare performante, de ultimă generaţie şi să
deruleze cursuri ECDL.

Sub îndrumarea profesorilor de Limba şi literatura română, colegiul editează revista proprie,
„Convorbiri liceale”, redactată de un colectiv de
elevi şi profesori. Revista se doreşte a fi oglinda fidelă
a gândurilor şi a aspiraţiilor caracteristice universului
adolescenţei.
Limbile străine sunt predate de profesori cu
experienţă, remarcându-se colaborarea eficientă de
peste 15 ani cu Liceul Laval din Franţa. Se derulează,
de şase ani, un parteneriat cu liceul din Altânoluk,
Turcia şi din 2015, 2019 proiecte „ERASMUS”.
Elevii capabili de performanţe beneficiază de
ore suplimentare de pregătire, sub îndrumarea profesorilor cu o bogată experienţă didactică şi ştiinţifică.
Colegiul îşi confirmă valoarea printr-un colectiv didactic prestigios, atât prin pregătirea de specialitate, cât şi prin talentul pedagogic.

Elevii colegiului, reuniţi în Asociaţia
Sportivă Şcolară „Luceafărul Eminescu“, participă la un variat calendar sportiv la nivel
judeţean şi naţional la disciplinele: atletism,
baschet, fotbal, handbal, volei.
În weekend sau în vacanţe sunt organizate excursii în ţară şi în străinătate: Predeal,
Buşteni, Sinaia, Italia, Turcia, Spania, Anglia.
Amplasamentul actual al colegiului se
află deasupra unei bazilici paleo-creştine,
datând din secolele III-IV după Hristos, cu o
valoare istorică inestimabilă.
Colegiul nostru este centru ECDL,

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
Activităţile extraşcolare sunt numeroase şi
variate. În colegiul nostru funcţionează 11 cluburi şi
cercuri şcolare de: literatură, biologie, istorie, geografie, informatică, chimie,
baschet, dans, teatru.

Cambridge și Hub de printare 3D, pregătind
elevi pentru utilizarea avansată a calculatoarelor și obținerea atestatelor de cunoaștere
a limbii engleze, diplomele având
recunoaştere internaţională.
Personalităţi marcante ale vieţii culturale, politice şi sportive au fost încântate să
participe la activităţile de prestigiu organizate
de Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”.

