Colegiul Național “Mihai Eminescu “,
București, sector 4
își deschide porțile anul acesta ! Suntem siguri ca vreți să aflați
despre activitățile și proiectele noastre, despre concursuri și
parteneriate care ne fac cinste.
Le-am inclus pe toate în oferta noastră pentru ca tu să fii bine
informat și să alegi responsabil!
Dacă vrei să afli mai multe despre noi, te invităm să intri pe site-ul
colegiului nostru www.eminescubucuresti.ro .

MISIUNE & VIZIUNE

SAGA LICEULUI

• La 1 septembrie 1926, cu aprobarea
Ministerului Instrucțiunii, s-a deschis
în localul școlii primare nr. 31 din
Floreasca, liceul Mihai Eminescu cu un
număr de 160 de elevi. De dimineață
învățau cei mici, iar
după-amiaza,
liceenii. Director a fost numit Victor
Papacostea, viitor profesor universitar
și creator al Institutului Balcanic, pe
atunci în vârstă de doar 26 de ani.
Dornic de a da strălucire acestui liceu
de cartier, el a reușit să-și formeze un
colectiv didactic de calitate, demn de
a fi invidiat de orice liceu cu veche
tradiție. Actul constitutiv prin care, în
urma
raportului
Ministrului
Instrucțiunii i se acordă numele de
Mihai Eminescu este semnat de regele
Ferdinand la data de 28 noiembrie
1926.

• MISIUNEA NOASTRĂ
• PREGATIREA TINERILOR PENTRU A FI
CETAȚENI AI UNEI EUROPE UNITE ȘI
EDUCAREA LOR ÎN SPIRITUL CETĂȚENIEI
DEMOCRATICE prin furnizarea de
programe
educaționale
moderne,
dezvoltarea interacțiunii cu mediul
social,
cultural
și
economic,
transformarea școlii într-un centru de
resurse educaționale și de servicii oferite
comunității.
• VIZIUNEA NOASTRĂ
• Prin promovarea unui învatamânt
deschis și flexibil trebuie să asigurăm un
climat
de
muncă
stimulativ
pentru
satisfacerea
nevoilor
şi
intereselor individuale ale fiecărui tânăr
beneficiar al sistemului educațional,
astfel încât acesta să poată să dea sens
încrederii și aspirațiilor sale.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
pentru anul școlar 2022 – 2023
• UMAN
• 1 CLASĂ – INTENSIV LIMBA FRANCEZĂ
• 1 CLASĂ – INTENSIV LIMBA ENGLEZĂ
• 1 CLASĂ – ȘTIINȚE SOCIALE
• REAL
• 4 CLASE – MATEMATICĂ –
INFORMATICĂ
• 1 CLASĂ - ȘTIINȚELE NATURII

• Elevii noștri au opțiunea de a studia:
• limba engleză;
• limba germană;
• limba franceză;
• Centru de examinare ECDL
• Membru al Academiei ORACLE
• Centru de testare CAMBRIDGE

CORPUL PROFESORAL
2021 – 2022
Astăzi, corpul profesoral al
Colegiului numără 91 de cadre
didactice calificate
din care
aproximativ 30% sunt metodiști,
formatori, îndrumători în practică
pedagogică,
experți
în
management educațional, oferind
educație pentru 1340 de elevi.
• 5 profesori au titlul de doctor în
ştiinţe
• 50 profesori cu gradul didactic I
• 6 profesori cu gradul didactic II
• 22 profesori cu definitivat în
învăţămant
• 9 profesori debutanți

Oferta educațională CDS
2022 – 2023
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pregătire pentru FCE
Pregătire pentru CAE
Pregătire pentru IELTS
Emisiuni radio-La Radio en classe de
langue
Comunicare, dezvoltare personala si
teatru
Italiană conversațională
Competență în mass-media
Educație pentru sănătate
Literatura Britanică și Americană
Lectura și abilitățile de viață
Istoria Monarhiei în România
Tehnici de analiză și interpretare a
documentului istoric
Pathway to success for Cambridge
KET exam

PERFORMANȚE ȘCOLARE
Examene naționale 2021
- Promovabilitate bacalaureat: 99,46%
- Media de admitere pentru anul școlar
2020 – 2021:
• matematică-informatică – 8.82
• uman – 8.73
• științele naturii –8.93
• științe sociale – 8.81
- Echivalarea probelor de competențe la
Bacalaureat cu diplome recunoscute
internațional:
• Limba franceză – 2 elevi (DELF);
• Limba engleză – 66 elevi (CAE, FCE,
PET, IELTS)
• Competențe digitale – 34 elevi (ECDL)

PERFORMANȚE ȘCOLARE
REZULTATE CONCURSURI
2021– 2022
▪ O experiență formidabilă la Festivalul
internațional – Concurs ,,Annelisse’’ de
Reviste școlare, PPT – uri, filme, desene și
fotografii de vară, ediția a IX a, 30
septembrie 2021, de la Chișinău, Republica
Moldova!
▪ Premiul I – Revista Colegiului Național
Mihai Eminescu, EX-TEMPORAL
▪ Premiul III – Revista în limba engleză THE
INDOOR GENERATION – Concursul național
“Reviste școlare și jurnalistică”
▪ Simpozionul Național ”EDUCAȚIE PENTRU
UN MEDIU CURAT”, ediția a XVII-a –
organizat de Facultatea de Chimie Aplicată
și Știința Materialelor
❑ Premiul I – 5 elevi
❑ Premiul II – 1 elev
❑ Mențiune – 4 elevi

PERFORMANȚE ȘCOLARE
❑20 PREMIANȚI LA ETAPA
JUDEȚEANĂ
❑6 PREMIANȚI LA ETAPA
MUNICIPALĂ
❑2 PREMIANȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ
❑OLIMPIADA NAȚIONALĂ A
SPORTULUI ȘCOLAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Locul 1- sector handbal -fete;
Locul 2 -sector handbal baieti;
Locul 1 - sector fotbal fete;
Locul 3 -sector fotbal baieti;
Locul 2 - sector volei fete;
Locul 2 - sector volei baieti ;
Locul 1 -sector baschet fete;

❑Mențiune - Festivalul Internațional de
Poezie și Epigramă, Romeo și Julieta la
Mizil, Ediția a XV a
❑Premiul I - Concursul ,,Tinere condeie„
❑Concurs interșcolar de geografie
▪ Premiul I – 1 elev
▪ Premiul II – 2 elevi
▪ Premiul III – 1 elev
❑ Concursul Național de Referate și
Comunicări Științifice ,, Chimia prieten sau dușman “
▪ Mențiune I – 2 elevi
❑ Mențiune - Festivalul Internațional de
Poezie și Epigramă, Romeo și Julieta la
Mizil, Ediția a XV a
❑ Premiul I - Concursul ,,Tinere condeie"

AI CEVA DE SPUS CARE SĂ TE REPREZINTE PE
TINE ŞI GENERAŢIA TA?
• Consiliul Elevilor
este locul în care
îţi poţi exprima
opiniile într-un
cadru organizat,
participând
angajat la viaţa
şcolii.
• EX-TEMPORAL –
revista școlii este
o altă modalitate
de exprimare!

Trupa de teatru
HYPERION

https://www.youtube.com/watch?v=mqfDqGF3ZeU

THE INDOOR GENERATION
revista în limba engleză

PROIECTE ȘI TRADIȚII
1

2

Festivalul Național de poezie “Gellu Naum” coordonat de doamna
profesoară Virginia Olaru, a ajuns la ediția a XX-a.
Continuăm demersul nostru de a stabili un dialog veritabil cu elevii
pasionați de poezie din țară. Activitatea noastră se reflectă pe blogul
festivalului www.festivalulgellunaum.ro unde găsiți poeziile elevilor
distinși cu premii și mențiuni, componența juriului, filmările de la
etapa Municipală și Națională și multe poze de la diversele ediții ale
concursului.
Avem 2 Antologii de poezie publicată( 2017, 2020) și urmează anul
acesta să o publicăm pe a treia, după etapa națională din 4 Iunie
2022.

❑Contract de voluntariat pentru proiect” Angajament
pentru climă” din 2021-2023 - activitati educaționale și
testarea curriculei în școli parteneri: Organizația Mileniul
3.
❑Parteneriat cu Facultatea de geografie, Universitatea
București, la proiectul “Amfiteatrul Virtual”, cu 2 teme:
“Schimbari globale și regionale ale mediului” și “O
scurta introducere în prognoza vremii”.

PROIECTE ȘI TRADIȚII
3

Întâlniri cu scriitori contemporani în cadrul
proiectului :
“
Apropo
de
literatura
română
contemporană” . Ne-au onorat cu prezența:
Andrei Zbîrnea, Ramona Boldizsar, Doina
Ioanid, Carmen Mușat, Ana Săndulescu,
Mihai Ivașcu și nu numai în online.

4

Proiectul “Fii avocat în şcoala ta!” derulat
de Uniunea Națională a Barourilor din
România la nivel național se axează pe ideea
de prevenție a infracționalității juvenile, pe
ideea de a explica elevilor, din experiența
noastră, de practicieni, principalele fapte
penale la care ei sunt supuși riscului, ca
victime sau autori.

PROIECTE ȘI TRADIȚII
5

“Speranţa îi face de uită de vânt,
Şi speră la timpuri mai bune.”
...ce versuri din poezia eminesciană ar fi putut fi mai potrivit
pentru a celebra ziua poetului Mihai Eminescu, în acest an, în
care ne situăm cu vigilență și responsabilitate în fața unui
dușman de dimensiuni microscopice, dar gata să secere vieți
după bunul plac și să pună în pericol sănătatea tuturor. În
pofida vremurilor neprielnice, valorile noastre au rămas ca o
duminică frumoasă în noianul celorlalte zile și, desigur,
sărbătoarea colegiului nostru

6

Proiectul “Susțin educația financiară în comunitatea mea”demarat de organizația non-profit Junior Achievement România,
vine să completeze cunoștințele financiare ale elevilor noștri prin
intermediul cursului „ABCdar bancar”, oferind liceelor soluții
pentru educația online:
resurse digitale interactive pentru
educarea utilizării responsabile a resurselor financiare; acces
gratuit la platforma LMS JA Inspire™; posibilitatea de a beneficia
de sprijin financiar pentru echipamente tehnice necesare educației
în școală sau la distanță.

PROIECTE

PROIECTE

Parteneriat CNME - UPB

CNME ÎN IMAGINI

Cladirea școlii

Terenul de sport

Sala de sport

Sala de clasă

Cabinet medical

Intrare școala

Laborator de
informatics[

Curtea școlii

CNME ÎN IMAGINI

Festivitatea de absolvire

Trupa de teatru Hypeion

Proiectul național Fii avocat în
școala ta

CNME CONTACT ȘI LOCALIZARE
COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU”
ESTE RELOCAT ÎN FOSTA CLĂDIRE A
COLEGIULUI TEHNIC “PETRU RAREȘ”
Adresa: Sector 4, Str. V. V. Stanciu , nr. 6.

Mijloace de transport:
• Stația de metrou: Timpuri Noi
• Autobuz: 133, 312
Reper: Piața Timpuri Noi
Facebook:
www.facebook.com/cnme.bucuresti
E-mail: colegiul_eminescu@yahoo.com
Site: www.eminescubucuresti.ro

“Si pentru ca toate acestea
˘

Trebuiau sa ˘poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.”
,

