


COLEGIUL NAȚIONAL

"MIHAIL KOGĂLNICEANU“



Pentru elevi Voluntariat

1. Clubul “IMPACT-Aici și Acum”

 Voluntari: 30 elevi (clasele a IX-a, a X-a)

 Profesori coordonatori: 

 Bîra Rodica Liliana

 Rolea Cristian

 Scopul: Dezvoltare personală și a lucrului în echipă, organizarea

de proiecte pentru rezolvarea problemelor comunității 

 În urma proiectelor și activităților clubului, membrii primesc o 

diplomă de excelență

 Unele dintre cele mai importante proiecte dezvoltate:

 “Verde e sigur!”

 "Cocktail de culturi" 

 ”Zâmbește, IMPACT te iubeste!"

 "Școala din parc"



“Clubul de Inițiativă Comunitară pentru tineri

“IMPACT” al liceului oferă posibilitatea elevilor

să învețe experimentând, ieșind din zona de confort.

Lucrând la proiecte de serviciu în folosul

comunității, tinerii învață să lucreze în echipă, să-și

depășească limitele și să privească obstacolele ca

pe niște provocări pentru care se pot găsi soluții

ÎMPREUNĂ.”

prof. Bîra Rodica Liliana, lider senior IMPACT 

Pentru elevi Voluntariat



2. Strategia Națională de Acțiune Comunitară

(SNAC)
 Voluntari: 130 membri

 Profesor coordonator : Popa Ionica-Viorica

 Parteneri: 

 Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru varsta a III-

a”- 60 beneficiari

 Fundația Multifuncțională Filantropică „Sfântul Spidridon”- 30 beneficiari 

 Școala Specială „Constantin Pufan”- 40 beneficiari

 Proiecte: 

 „Săptămâna legumelor și a fructelor”

 „Scrisoare pentru prietenul meu”

 „Mascota”

 Concursul Național de Dans “Impreună pentru viitor” ( Premiul al II-lea)

 Ziua Internațională a persoanelor vârstnice

 Ziua Internațională a Copiilor

Pentru elevi Voluntariat



3. "LANGfest" 

 Proiect european susținut de CNMK, ISJ Galați, Comisia

Europeană pentru Educație

 Voluntari: elevii liceului și Catedra de Limbi Moderne

 Profesori coordonatori:  Ionescu Andreea, Geru Doina

 Locatie:  CNMK

 Perioada de desfăsurare: 26 - 27 septembrie 2019

 Scop: sărbătorirea limbilor străine pentru a conștientiza și

accepta diversitatea culturilor lumii în contextul global actual 

Pentru elevi Voluntariat



4. "Viitori antreprenori de succes" 

 Profesor coordonator : Iosif Lenuța și Cristache Liliana

 Voluntari: elevi clasa a X-a

 Scop: dezvoltarea spiritului antreprenorial și valorificarea în 

activitatea profesională după terminarea liceului sau facultății.

 Activități: concurs  "Ideea mea de afaceri"

Pentru elevi Voluntariat



5. "Criza refugiaților într-o Europă a valorilor„

 Voluntari: elevi ai liceului, cadre didactice

 Profesor coordonator: Bălăuță Dana

 Organizatori:

- activitate cuprinsă în Concursul Național Euroscola, lansat de Biroul de 

Informare al Parlamentului European în Romania (BIPE) în parteneriat cu 

Ministerul Educației și Cercetării

Pentru elevi Voluntariat



Pentru elevi Voluntariat

6. "De la inima …. La inima”

 Proiect susținut de CJRAE și Inspectoratul școlar Galați

 Voluntari: profesorii și elevii liceului

 Locație: CNMK

 Perioada de desfășurare: decembrie 2019

 Scop: Campanie umanitară, de ajutorare a copiilor din 

mediul rural sau urban, cu situație financiară precară, dar cu 

rezultate bune la școală.



Pentru elevi Voluntariat

6. „EcoProvocarea”

 Proiect național – Târg de economie circulară

 Profesor coordonator: Ganea Mariana

 Voluntari: profesorii și elevii liceului

 Locație: CNMK

 Perioada de desfășurare: noiembrie 2019 – iunie 2020

 Scop: Campanie umanitară, de ajutorare a copiilor din 

mediul rural sau urban



Pentru elevi Cercuri si cluburi C.N.M.K.

 ”Clubul de Ştiinţe 3D - CNMK” - Clubul de imprimare 3D - proiect finanțat de Fondul Ştiinţescu Galați

prof. coordonator Ganea Mariana

 ”Studio 21”- Clubul de educație prin teatru prof. coordonator Rolea Cristian

 ”ITACA”– club de literatură care promovează educația pentru valori prof. coordonator Postelnicu Adriana

 ”Debate” –club dedicat celor care vor să-și dezvolte abilitățile de comunicare și de argumentare

prof. coordonatori Cristache Liliana, Iosif Lenuța.



1.”Clubul de Ştiinţe 3D - CNMK”
▪ Membri: 30 elevi

▪ Profesor coordonator: Ganea Mariana

▪ Scop: Familiarizarea cu software-ul specific de proiectare asistată de calculator -

modelare 3D și imprimare 3 D

Pentru elevi Cercuri si cluburi C.N.M.K.



2. Clubul de teatru “Studio 21”
 Membri : 32 elevi

 Profesor coordonator:  Rolea Cristian

 Activități (2012 - prezent):

 Spectacole caritabile la azilul de bătrâni “Sf.Stefan cel Mare și 

Sfânt”

 Concursuri naționale și internaționale

 Serbări de iarnă desfășurate în cadrul Teatrului Dramatic “Fani 

Tardini” și al Teatrului Muzical “Nae Leonard”

Pentru elevi Cercuri si cluburi C.N.M.K.



3. Clubul ”CNMK Debate”
CLUBUL DE DEZBATERI  ACADEMICE
Membri: 12 elevi (clasele IX-XI)

Profesor coordonator:  Cristache Liliana

Profesor instructor : Iosif Lenuta

Scopul: încurajează și sprijină activitatea de exersare a abilităților

de comunicare în spațiul public, de gândire critică și de 

argumentare logică, ascultarea atentă, toleranță față de alte opinii și

fair-play-ul.

Pentru elevi Cercuri si cluburi C.N.M.K.



4. Atelier de lectură ”ITACA”
 Membri: elevii claselor a X-a, a XI-a

 Profesor coordonator: Postelnicu Adriana

 Scop: dezvoltarea interesului pentru lectură, a creativității artistice și literare

Pentru elevi Cercuri si cluburi C.N.M.K.



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare

”Clubul de Ştiinţe 3D - CNMK” - clubul de imprimare 3D - proiect finanțat de Fondul Ştiinţescu Galați, 2019-2020

”EcoProvocarea” - proiect național – Târg de economie circulară, 2019-2020

”Supraviețuitorii Climei” ediția a IX a – proiect de educație ecologică și de protecția mediului, propus de Colegiul Național

”Mihail Kogălniceanu”, derulat din 2011 – prezent, proiect înscris în CAER din 2012 – 2020

"Criza refugiaților într-o Europă a valorilor" activitatea cuprinsă în Concursul Național Euroscola, lansat de Biroul de

Informare al Parlamentului European în România (BIPE) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării

”World's Largest Lesson” - proiect international Project Everyone- inițiativa pentru promovarea obiectivelor mondiale ale

dezvoltării durabile, cuprinse în Agenda ONU, UNESCO, UNICEF, MEN, desfășurat în perioada 18-22 septembrie 2019

"Să ajutăm necuvântătoarele„ - proiect de educație comunitară, voluntariat la nivel local, desfășurat în colaborare cu ONG

"Ajutați-l pe Lăbuș“

”Tradiția nu trebuie uitată” - proiect internațional de educație nonformală și informală, desfășurat în perioada septembrie

2017-august 2019



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare

”CNMK-141 ani de lumină și carte” - proiect - festival al științei și artei, de promovare și păstrare a identității culturale,

sărbătorirea și cinstirea patronului spiritual

"World Teacher's Day" - program ce a derulat activități de evidențierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generații și

recunoșterea meritelor acestora în formarea culturii, valorilor și moralei unei societăți

"Viitori antreprenori de succes" - program adresat elevilor de clasa a X-a în scopul dezvoltării spiritului antreprenorial și

valorificat în activitatea profesională după terminarea liceului sau facultății

 ”România - oameni, locuri, fapte, între trecut, prezet și viitor” - proiect și concurs național înscris în CAEN 2019

desfășurat în colaborare cu Palatul Copiilor și Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”

Proiectul SNAC - activități de voluntariat în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale „Speranțe pentru vârsta a treia",

Școala Specială „Constantn Pufan", Fundația Multifuncțională Filantropică „Sfântul Spiridon”, Galați

”ECDL în România” – program ”Educație pentru Societate Informațională” care continuă strategia de implementare a

certificării ECDL în învățământul românesc având de această dată la bază îndeplinirea obiectivelor menționate și în Pactul

Național pentru Educație și Strategia “Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii”



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare

Competiții sportive



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare

Activități cultural artistice



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare

Activități tehnico-științifice



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare

Activități de educație pentru cetățenie democratică și responsabilitate socială



Proiecte si  programe  scolare  si  extrascolare

Activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos 



Consiliul Scolar al Elevilor

Pe tot parcursul vieţii, dar mai ales în adolescenţă, oamenii au nevoie de susţinere în ceea ce fac. Consiliul

Şcolar întruneşte un grup de elevi aleşi prin vot în scopul de a apăra drepturile elevului în instituţie şi de a

reduce abuzurile. De asemenea, CŞE face cunoscute responsabilităţile şi atribuţiile în cadrul şcolii.

Proiecte

•”Sărbătorim și cunoaștem cultura occidentală” –

proiect propus și implementat de Consiliul Școlar al

Elevilor

•”Youth Education in Soft Skills” – proiect propus și

implementat de Consiliul Școlar al Elevilor

•„Gașca lui Moș Crăciun” – proiect de educație

comunitară, voluntariat, propus și implementat de

Consiliul Școlar al Elevilor, prin care elevii liceului au

donat jucării și dulciuri unei familii din satul Filești.



Cabinetul interscolar de asistenta psihopedagogică

Cabinetul interşcolar de asistenţă îşi desfăşoară activitatea

în cadrul Colegiului Naţional “Mihail Kogălniceanu” şi al

Şcolii Gimnaziale „Constantin Gheorghe Marinescu”.

Prin intermediul cabinetului de asistenţă psihopedagogică se 

asigură activităţi de consiliere individuală şi de grup pentru 

diferite teme de interes: cunoaştere şi autocunoaştere, 

dezvoltare personală, descoperirea propriului potenţial (stil de 

învăţare, aptitudini, interese), prevenirea şi diminuarea stărilor 

de disconfort psihic, prevenirea comportamentelor deviante şi 

a comportamentelor de risc, etc.



Cu  ei  ne  mândrim!



Resurse materiale

1 laborator de chimie

1 laborator de fizică

laborator de biologie

3 laboratoare de informatică cu o rețea de

75 de calculatoare conectate la internet



Resurse materiale

19 săli de clase dotate cu videoproiectoare, televizoare, acces la internet prin wi-fi bibliotecă prevăzută cu sală de lectură

1 cabinet psihologic/ 1 cabinet de consiliere și orientare școlară 1 sală de sport cu vestiare și 3 terenuri de sport



”Veniți într-o școală cu dascăli preocupați de calitatea învățământului și voi, dragi elevi, prin ascultare și receptivitate să fiți

dornici de a învăța din știința educatorilor voștrii ca să creșteți frumoși și înțelepți”

Popescu Mădălina, director, profesor de informatică

“Atmosfera profesor-elev este foarte caldă, nivelul științific ridicat, iar ținuta decentă. La ora de informatică întotdeauna feed-

back-ul este pozitiv.” Dimitrievici Lucian Traian, profesor de informatică

“Colegiul nostru este un spațiu privilegiat de coeziune spirituală (profesori-elevi), de studiu intens și de competiție sub semnul

performanței. Entuziasmul de a construi durabil și bucuria reușitelor caracterizează această comunitate școlară cu prestigiul

seriozității și al demnității, ceea ce o situează între școlile de elită ale țării.”-

Țiganuș Veronica, profesor de limba și literatura română

”Literatura poate fi trăită ca un caleidoscop de imagini esenţiale, însufleţit de toate întrebările mari ale lumii, orizont în care 

visarea dă un contur ideal existenţei, posibilitate de a recrea vârstele de aur, aşa cum este Adolescenţa...”

Crăciun Vasilica, profesor de limba și literatura română

“Devenind elev la CNMK ne vom întâlni la orele de Logica, Psihologie, Sociologie, Economie sau Filosofie. Te vei descoperi pe

tine însuți, vei învăța să argumentezi, să gândești critic sau prospectiv, să lucrezi în echipă și să prețuiești valorile autentice

hrănindu-ți mintea cu ardoarea căutătorului de adevăr și certitudine, iar sufletul cu misterele nedeschise ale iubirii, prieteniei, 

libertății.” Cristache Liliana, profesor de socio-umane

Pentru tine! Vă așteptăm cu drag!



Pentru tine! Vă așteptăm cu drag!

“ Alege CNMK, alege IMPACT, și dezvoltă-ți personalitatea așa cum doar tu știi s-o faci!”

Bîra Rodica Liliana, profesor de limba franceză

“Pot să spun, fără nicio reținere, că am întâlnit la CNMK cei mai inimoși elevi din toate școlile unde am predat. Atmosfera este

prietenoasă și favorabilă performanței școlare, dovadă fiind numeroasele premii pe care elevii le-au obținut la istorie și celelalte

discipline. Pentru mine și sper și pentru elevii mei, CNMK este a doua casă.”

Crudu Mihai, profesor de istorie

"Betrachte jeden Tag wie ein weisses Blatt. Nimm deine Traume und Wuensche als Farben, nimm deine Phantasie als Pinsel und

mal dir dein eigenes Bild! Male es nur fuer dich. Male es von Herzen. Und jeder Tag leuchtet in den schoensten Farben!„

Apostu Roxana, profesor de limba germană

“La CNMK, disciplinele din domeniul Științe se desfășoară într-o atmosferă relaxantă și în același timp serioasă. Elevii participă la

sesiunea For the love of Physics, unde se prezintă cele mai năstrușnice experiment. Dorești o pregătire în domeniul științific?

Alege CNMK’’ Negoiță Camelia, profesor de fizică

”CNMK-ul nu mai este astăzi doar o simplă școală. Este mult mai mult: este o fereastră deschisă spre lume. Este un spațiu de

cultură european dar și un spațiu al comunicării, unde bariera dintre generații își pierde identitatea”

Negoiță Georgiana, profesor de istorie


