
Colegiul Național “Mihai Eminescu “ își 
deschide porțile anul acesta în online! 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 pe ZOOM la o dată pe care o vom comunica pe 
site-ul colegiului. Completând formularul (click aici) vei 
afla de la organizatori data întâlnirii!

https://forms.gle/qdA7CvYZD9EkG8oF7
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• 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. M
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• 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
2020 – 2021 

• 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 germane;
• limba franceză;

• Centru de examinare ECDL

• Membri ai Academiei ORACLE.



CORPUL PROFESORAL
2019 – 2020

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 , oferind educație pentru 
aproximativ 1500 de elevi.

• 6 profesori au titlul de doctor în 
ştiinţe

• 52 profesori cu gradul didactic I

• 7 profesori cu gradul didactic II

• 23 profesori cu definitivat în 
învăţămant

• 3 profesori debutanti

Oferta educațională CDS
2020 – 2021

• Pregătire pentru FCE

• Pregătire pentru IELTS și Literatura 

Britanica și Americană

• O istorie a comunismului din România

• Scriere creativă-lb. franceză

• Analiza imaginii-lb. franceză

• Lectura si abilitățile de viță

• Grupuri finite

• Corectitudine și greșeală

• Cultură și mitologie-lb. română



PERFORMANȚE ȘCOLARE

REZULTATE OLIMPIADE
2018– 2019

 42 PREMIANȚI LA ETAPA JUDEȚEANĂ

 9 PREMIANȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ

o TIC
o Geografie
o Limba română
o Limba franceză
o Chimie
o Limba engleză
o Psihologie
o Istorie
o Religie
o Logică

PROMOVABILITATE BACALAUREAT  
2018 - 2019

100%

MEDIE ADMITERE AN ȘCOLAR  2019 – 2020

• matematică-informatică – 8,91
• uman – 8,73
• științele naturii – 8,99

ECHIVALĂRI COMPETENȚE  2019 – 2020

• Limba franceză – 22 elevi ( DELF );
• Limba engleză – 30 elevi ( CAMBRIDGE )
• Competențe digitale – 61 elevi ( ECDL )



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!



PROIECTE

1
Festivalul de poezie “Gellu Naum”, înscris în calendarul 
activităților educative își propune stimularea creativității și 
promovarea în rândul elevilor a literaturii române 
contemporane prin întâlniri directe cu scriitori, editori și 
jurnaliști culturali. Festivalul a devenit o tradiție pentru 
Colegiul Național “Mihai Eminescu”, un concurs așteptat de 
elevii din București și din țară, dovadă numărul mare de 
participanți.

2
Proiectul Observator Lyceum realizat în parteneriat cu 
revista Observator Cultural , susține cultura de calitate.
“Seara de 31 ianuarie la Muzeul Național al Literaturii 
Române… În mansarda muzeului deja spațiul devine 
neîncăpător pentru că toți îl așteptăm pe Mircea 
Cărtărescu cu o nerăbdare ce se amplifică pe măsură ce 
minutele se scurg…[]”

https://www.observatorcultural.ro/categorie/observator-lyceum/
http://www.observatorcultural.ro/


PROIECTE

3
Proiectul elevilor Grădina ”BIO HI-TECH din bucătărie” -
proiect participant la Congresul European de Agricultură, 

în data de 21 iunie 2019”.  Lucrarea a constat într-o 
machetă a unor ghivece cu plante aromatice, dotate cu 
senzori pentru măsurarea temperaturii, a pH-ului și a 
umidității solului.

4
“All together all the same” este un proiect Erasmus+
menit să creeze punți între diferite naționalități. Dar inima 
proiectului este alta, scopul său final fiind creșterea 
gradului de incluziune socială a elevilor cu dizabilități prin  
organizarea unor ateliere artistice (teatru, dans, 
confecționare de obiecte decorative și artă culinară) în care 
elevii cu dizabilități și elevii din școlile de masă realizează 
activități împreună.



PROIECTE

5
Proiectul cultural-educativ ”Să învățăm limba chineză” / 
Xuexi zhongguo în parteneriat cu Institutul Confucius și 
ANISCTR.

6
Întâlniri cu scriitori contemporani în cadrul proiectului : 
“ Apropo de literatura română contemporană” . Ne-au 
onorat cu prezența: Nora Iuga, Andrei Zbîrnea, Rozana 
Mincu, Octavian Soviany, Doina Ioanid, Carmen Mușat, Ana 
Săndulescu  și nu numai. 

7
Proiectul “ Bucureștiul prin ochii tinerilor 2019”, realizat de 
Asociația Culturală „Ludmila Vidrașcu”, cu sprijinul 
Primăriei Municipiului București, prin Adminstrația 
Monumentelor și Patrimoniului Turistic în parteneriat cu 
Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

http://www.eminescubucuresti.ro/activitati/sa-invatam-limba-chineza-xuexi-zhongguo/
https://www.facebook.com/Bucurestiulprinochiitinerilor/?__tn__=,d,P-R&eid=ARDEX7Bfxtifxtglx17JkhnZ2RROAwbTa9A--xOuKA23nZCibP9TBkD8ZRjtb81q2g6yTAfU6zxhCDQC


PROIECTE

10
Echipa Cyber Coffee de la clasa a 10-a D s-a calificat în 
finala națională “Company of the Year 2020” organizată de 
Junior Achievement. Ideea lor de afacere constă într-o 
aplicație mobilă și un aparat care să genereze cum spun ei 
"o cafea fără eroare" customizată după cum dorește 
clientul fără să atingi aparatul.

11Dacă doriţi să continuaţi activitatea sportivă începută în 
gimnaziu, să vă dezvoltaţi armonios, beneficiaţi de o 
pregătire în cadrul echipelor reprezentative de baschet, 
volei, fotbal, handbal și șah. Rezultate: locul 1 volei fete și 
locul 3 băieți - Olimpiada liceelor etapa pe sector.



CNME ÎN IMAGINI
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“Si pentru ca toate acestea
Trebuiau sa poarte un nume,

Un singur nume,
Li s-a spus Eminescu.”
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