COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” GALAȚI
Societatea de mâine va fi oglinda școlii de azi!
10 argumente pentru Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați
Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu” este o comunitate
școlară în care se promovează învățământul de calitate,
racordat la realitățile sociale ale Uniunii Europene din
perspectiva strategiei EUROPA 2020. Eforturile întregului
nostru colectiv converg spre îndeplinirea viziunii noastre
“Lumină şi carte” prin pregătirea de absolvenţi flexibili în
gândire și cu o pregătire temeinică ce le va asigura o integrare
facilă în piața muncii. Într-o ierarhie a valorilor instituţionale
din învăţământul preuniversitar gălățean, şcoala noastră ocupă
unul dintre locurile fruntaşe : 99.44% promovabilitate la
bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 și 100%
promovabilitate în sesiunea august 2018.

Elevul este considerat partener şi subiect al educaţiei. Succesul
este asigurat prin construirea unui mediu şi a unei atitudini
prietenoase de colaborare cu părinţii. De aceea, considerăm că
parteneriatul între instituţia noastră de învăţământ şi fiecare
familie joacă un rol crucial în transformarea copiilor în adulţi
tineri. Activitatea profesorilor și a elevilor se desfășoară întrun clim at caracterizat prin dinamism și angajare, promovânduse un învățământ de calitate racordat la realitățile sociale ale
Uniunii Europene.
Calitatea educației se reflectă pozitiv în rezultatele elevilor,
acestea fiind recunoscute atât pe plan local, național cât și
internațional

1. Creșterea gradului de consultare a părinților în alegerea disciplinelor opționale și corelarea conținuturilor acestora la nevoile concrete ale
partenerilor sociali;
2. Profesorii colegiului au participat la stagii de perfecţionare în ţarǎ şi strǎinǎtate, atât în specialitate cât şi în domenii conexe.
3. Toți profesorii sunt calificați, iar ponderea cadrelor didactice titulare este de 71% și a celor cu gradul didactic I este de 79%.
4. Existența relaţiilor interpersonale ( profesori-elevi, profesori-părinţi, profesori-profesori, conducere-subalterni etc. ) favorizează crearea unui
climat educaţional deschis, competitiv;
5. Dezvoltarea unor parteneriate între instituţii de acelaşi profil din ţară şi din străinătate;
6. Diversificarea şi extinderea relațiilor cu o gamă largă de parteneri educaționali;
7. Dotări tehnice pentru fiecare sală de clasă, necesare desfășurării orelor de curs și adecvate fiecărui nivel de şcolarizare;
8. Rezultate deosebite care evidenţiază competitivitatea elevilor noştri atât la concursuri școlare locale, județene dar și naționale sau internaționale)
9. Absolvenții liceului dispun de o pregătire foarte bună care-i integrează în învățământul superior de calitate (La nivel național: Facultatea de
Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, A.S.E., Universitatea Politehnică, Facultatea de energie Aerospațială, Universitatea de
Medicină și Farmacie, Electromecamica năvală etc. La nivel internațional: Universitatea de arte din Linz, Design Grafic și Fotografie,
University of Essex- științe sociale cu criminalistică, Faculty of Biological Sciences, Marea Britanie etc.)
10. Numărul considerabil al cadrelor didactice și al elevilor, parteneri implicați în diverse activităţi și proiecte școlare și extrașcolare.

OFERTA DE ADMITERE, a ciclului inferior al liceului, în anul școlar 2019-2020 este:
Specializare

Nr locuri

Ultima medie

Profil umanist, specializarea filologie - intensiv limba engleză

28

8.62

Profil umanist, specializarea ştiinţe sociale intensiv limba franceză

28

8.65

Profil real, specializarea ştiinţe ale naturii

28

8.97

Profil real, specializarea matematică informatică bilingv limba engleză

28

9.02

Profil real, specializarea matematică informatică, intensiv informatică

28

9.37

Profil real, specializarea matematică informatică

28

9.00

Pentru ciclul inferior al liceului, opționalele ca disciplină nouă sunt:
Clasa a IX-a științe ale naturii

Tehnici de laborator în chimia anorganică

Clasa a X-a științe ale naturii

Tehnici de laborator în fizică

Pentru ciclul superior al liceului, opționalele ca disciplină nouă sunt:
Clasa a XI-a
Engleza pentru scopuri personale
Subiecte controversate
Stilistică și teorie literară
Istoria evreilor. Holocaustul
Învățarea pentru societatea cunoașterii
Robotică
Proiectarea paginilor web
Educație juridică și financiară
Educație pentru sănătate

Clasa a XII-a
Succesul profesional
O istorie a comunismului în România
Minicompania
Mituri și realități istorice în Europa balcanică
Tehnici de redactare a textelor in stilurile funcționale
Geografia obiectivelor turistice
Limba engleză vorbită de familia regală britanică
Eficiența energetică în locuință
Chimia și viața

Certificări acordate la absolvirea nivelurilor de studii




diplomă de merit cu titlul de șef de promoție (se acordă absolventului/absolvenţilor ca recunoaștere a performanței școlare și a rezultatelor
obținute în cadrul competițiilor științifice);
certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului, filiera teoretică);
atestat profesional (pentru absolvenţii ciclului superior al liceului, filiera teoretică, profilul matematică – informatică şi intensiv informatică).

Certificări și atestate internaționale
Vor putea fi obţinute ca urmare a unui program stabilit la nivelul departamentului de
instruire avansată, în vederea obţinerii certificărilor
internaţionale:
 Permisul Profil ECDL BAC (European Computer Driving Licence) – care echivalează cu nivelul experimentat proba de Competențe Digitale a
Examenului Național de Bacalaureat.
 Permisul Profil ECDL – certificări corespunzătoare modulelor de Image Editing, Web Editing, IT Security și 2D CAD.
 Certificat Cambridge

Perioada de desfășurare a Zilelor Colegiului
a fost stabilită în intervalul 08 noiembrie -12 noiembrie 2018. Activitățile desfășurate în acest interval au fost grupate într-un proiect ”CNMK – 140
de ani de lumină și carte”, proiectul reunește elevi, profesori, părinți, invitați speciali pe parcursul unei săptămâni pentru a-l sărbători și cinsti pe
patronul spiritual al cărui nume îl poartă liceul, Mihail Kogălniceanu. Prin intermediul acestui proiect, se dorește motivarea şi implicarea tinerilor în
mod concret în viaţa socio-culturală.

Absolvenți ai C.N.M.K. care au devenit personalități puternice ale vieții sociale, politice, culturale si sportive



Năstac Elisabeta- doctor docent la Institutul de Inframicrobiologie al Academiei Române
Ioan (Trandafir) Cornelia – profesor univ. la Politehnica, Iaşi, cercetător în cadrul Institutului de Cercetări Medicale, Iași - inventator al
vaccinului ”Polidin”



Maria Manoliu Manea– președinta Societății Româno-Americane SUA

 Cezarina Adamescu– poetă, membru al Uniunii Scriitorilor Româniaredactor Agero-Stuttgart




Marius Grama– jurnalist de televiziune din 2003 - corespondent pentru PRO TV și poet cunoscut la nivel național
Teodor Vișan– pictor și grafician gălățean și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România
Florin Ristei– vocalistul celebrei trupe de muzică Free Stay, redactor de emisiune de divertisment la TVR 1 și câștigătorul de la Concursul







Național de muzică X Factor, în 2013.
Ionuţ Pucheanu– primar în funcție al municipiului Galaţi
Radu Horghidan– regizor Teatru Muzical Nae Leonard, Galați; actor la Teatrul Dramatic Fani Tardini, Galați și fondator Social Act Theatre
Georgiana Moraru– nume de scenă JUL- participă la Eurovision, în 2013 cu piesa Wake me up; A fost și membră a trupei Hi-Q.
Teodora Butuc– prezentator de ştiri la DIGI 24
Teodora Miron– redactor la ziarul Viaţa Liberă, Galaţi şi corespondent pentru TVR

 Elena Croitoru– profesor univ. Dr., Universitatea Dunărea de Jos,Galaţi, Facultatea de Filologie






Anca Traian– profesor universitar SUA, predă cursuri de Economie și Finanțe
Andrei Velea– Software Engineer la Intel, cel mai premiat tânăr scriitor
Liviu Florea– absolvent de Studii Chineze la Manchester, doctor în literatură chineză la Shanghai
Radu Ionescu– conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Matematică Informatică, Universitatea București
Găiceanu Theodora– declarată cel mai tânăr inventator al Salonului Ugal Invent organizat în premieră de Dunărea de Jos și a inventat un



dispozitiv cu o platformă autonomă care poate ajuta soldații să localizeze minele explozive –invenție brevetată.
Ciprian Mardare– tânăr antreprenor prezentat în revista Forbes, specialist IT

