Revista Colegiului nostru, Portret
o publicaţie de prestigiu în jurnalismul şcolar românesc
O revistă școlară constituie un reper din viaţa unei
comunităţi de elevi, conturând chipul unei generaţii,
preocupările, valorile şi originalitatea ei.
Revista noastră captează în paginile ei spiritul
timpului. De aproape 25 de ani, revista numită Portret
urmează calea adevărului, a frumuseţii şi a moralităţii,
impusă de seriile succesive de tineri jurnalişti ai Colegiului
nostru. Pentru redactorii acestei publicaţii, comunicarea
jurnalistică presupune rigoare, corectitudine, entuziasm, dar
şi sensibilitate, rafinament stilistic, răspundere pentru pagina
scrisă.
Elevii sunt inițiați și îndrumaţi să comunice liber, săşi valorizeze original ideile prin intermediul articolelor
publicate, încât revista să devină un spaţiu de dialog autentic
pe teme variate. Tinerii gazetari se disting printr-o activitate
exemplară: de la construcţia tehnică a revistei la redactarea riguroasă şi elegantă a textelor.Revista
noastră a apărut spontan, în atmosfera de entuziasm adolescentin al anilor 90, când libertatea
exprimării, curajul afirmării opiniilor erau expresii ale delimitării de ignoranţă, de falsele valori.
Numele ei a fost de la început „Portret”, denumire motivată chiar în primul număr apărut în
1996: „ De ce Portret? Pentru că această revistă se vrea a fi un portret al elevilor din Liceul Mihail
Kogălniceanu. Un portret sufletesc al acestor elevi, cărora dorim să sa le oferim posibilitatea de aşi desfăşura ideile şi talentul într-o revistă de ei, cu ei şi pentru ei.”
Așadar, un portret spiritual al adolescenţei din toate timpurile şi o formă de comunicare vie,
proaspătă, liberă, a copiilor din CNMK. Publicaţia devine repede cunoscută şi în afara şcolii şi se
impune prin valoarea conţinutului şi forma grafică la concursul revistelor şcolare. Astfel, chiar în anul
apariţiei, este distinsă cu Premiul II la etapa naţională. Între 2007-2012, obţine numeroase distincţii
la etapele judeţene acordate de Inspectoratul Judeţean Galaţi, de Biblioteca oraşului Galaţi. În anul
2014, revista Portret se clasează pe locul I la Festivalul Internaţional „Anelisse” de reviste şcolare de
la Iaşi şi ,de asemenea, primeşte titlul de Laureat la Concursul Naţional al Revistelor Şcolare. De la
un număr la altul, revista şi-a modificat formatul, a căpătat mai multe pagini, şi-a reordonat rubricile
(care au devenit permanente), a căpătat eleganţă grafică. De-a lungul timpului, au fost editate câteva
numere omagiale, dedicate aniversărilor şcolii, ultimul, din anul 2018, lansat la împlinirea a 140 de
ani de la înfiinţarea Liceului Mihail Kogălniceanu, fiind realizat în condiţii grafice deosebite.
Concepută după arta portretului, această ediţie are o linie sobră, deschisă spre rafinate modalităţi de
expresie, ceea ce probează înalţimea intelectuală, valoarea conţinuturilor şi chiar talentul jurnalistic.
În cele 76 de pagini se pot citi evocări, eseuri, reflecţii, pagini emoţionante, mărturisiri ale
oamenilor care şi-au legat viaţa de numele acestui liceu , de la foşti elevi şi profesori, până la cei de
azi. Ca o oglindă a timpului, revista „Portret” restituie imagini uitate sau estompate ale generaţiilor
de elevi ce au marcat viaţa acestei şcoli.

Redacția păstrează rubricile permanente, precum Editorialul; Portretul Campionilor- o
prezentare, sub forma interviului, a elevilor cu performanţe naţionale la diverse materii; Divinul din
noi- pagină religioasă; Contexte culturale- convorbiri cu oameni din cultură implicaţi în educaţie;
Poesis- pagini de poezie semnate de elevii şcolii; L’atraction de foreign language- creaţie literară
în limbi străine; Confluenţa artelor- promovarea elevilor talentaţi a căror valoare a fost confirmată;
Mozaic sportiv- cronica performanţelor sportive; CNMK news- informaţii despre diversitatea
activitaţilor extraşcolare ce implică elevi şi profesori deopotrivă.
Numărul omagial din 2018 a adăugat rubrici noi ce configurează portretul generic al acestei
şcoli de prestigiu, veche de 140 de ani. Aşadar, se regăsesc în paginile revistei:
un Medalion- dedicat personalităţii istorice din secolul XIX Mihail Kogălniceanu, ce
patronează spiritual această școală
Gânduri la ceas aniversar- mărturii esensibile ale foştilor şi actualilor directori, precum şi
ale personalităţilor a căror biografie este legată de existenţa şcolii
Istoricul şcolii - consemnarea datelor importante ale evoluţiei liceului
Restituiri - amintiri despre anii de liceu ale foştilor elevi (1954-2018), printre ei şi
personalităţi ale vieţii culturale româneşti
Lumină şi carte - cuvinte omagiale scrise de actualii profesori, precum şi o cronică a celor
mai importante activităţi derulate în şcoală
Excelenţă la CNMK – despre spiritul de competiţie al elevilor
Liceul, timp interior – gânduri emoţionante transmise de actualii elevi.
Revista şcolii noastre, Portret, stimulează şi confirmă cu entuziasmul vârstei tinere, valoarea,
înălţimea intelectuală, spiritul de competiţie al elevilor şi al profesorilor lor .
Răsfoiţi acest Portret şi veţi descoperi resursele de sensibilitate, deschiderea către frumos, dar
şi libertatea de expresie, gândirea creatoare prin care elevii remodelează lumea.

