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      Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța reprezintă una dintre instituțiile 

școlare pe care trebuie sa le recunoaștem  ca făcând parte din spațiul  dobrogean al 

valorilor morale și spirituale. 

      Toată activitatea concentrată aici în 100 de ani de existență s-a focalizat în jurul unor 

preocupări ce au demonstrat competențele corpului profesoral și standardele ridicate ale 

performanțelor elevilor. De aceea, dacă ar fi să gândim o ierarhie a valorilor școlii din 

învățământul preuniversitar constănțean, Colegiul Național „Mihai Eminescu” ar ocupa, 

desigur, unul dintre locurile meritorii. 

      Respectul pentru studiu și pentru disciplină, autorespectul, probitatea morală și 

profesională sunt coordonate ale vieții acestei unități școlare. Asociind tradiția cu 

modernitatea, acest colegiu contribuie permanent la motivarea elevilor pentru 

autoformare/formare. 

       Credem în valorile profesionale afirmate, în timp, în acest colegiu, o dovadă de 

netăgăduit constituind-o numeroasele succese obținute la olimpiadele școlare, la 

concursurile si competițiile locale, regionale, județene, naționale și internaționale. Cum 

am putea să nu ne manifestăm prețuirea față de numeroasele cadre didactice de prestigiu, 

dar și față de numeroșii absolvenți ai colegiului, care au devenit personalități în diverse 

domenii culturale ale societății românești? 

       Membrii colectivului de cadre didactice ale Colegiului Național „Mihai Eminescu” 

au avut, de-a lungul anilor, și o activitate publicistică de apreciat. Urmându-le exemplul, 

elevii de aici au colaborat (unii în modul cel mai competent) la revistele școlare ale 

colegiului („Lyceum” și „Convorbiri liceale”), dar și la ziare și reviste locale, județene, 

naționale, sau chiar au susținut apariții editoriale. 

       Suntem încredințați că, în continuare, fostul Liceu de Fete „Domnița Ileana” se află 

pe traiectoria ascendentă a învățământului național, răspunzând eficient solicitărilor pe 

care le impun schimbările actuale. 

        „Proiectul dezvoltării  instituționale” al Colegiului Național „Mihai Eminescu” 

dovedește efortul cadrelor didactice și al elevilor de aici în sensul optimizării unei 

strategii educaționale. În contextul aplicării noului curriculum promovat  în mediul 

învățământului românesc, demersurile corpului profesoral, dar și al managerilor școlari în 

sensul redimensionării continue a calității actului didactic ni se par întru totul lăudabile. 

 Ar fi foarte multe de spus despre această unitate școlară, dar încheiem aici, 

apreciind eforturile comune ale cadrelor didactice, ale elevilor și părinților, de a păstra 

prestigiul obținut prin studiu, creativitate și efort susținut. Fiecare dintre acești parteneri 

educaționali se anunță a avea un loc central în realizarea „Proiectului dezvoltării 

instituționale” al colegiului. 
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