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Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, Galați (1867 - prezent) 

“Tradiție și performanță în educație”  

În 2020, Colegiul Național “Vasile Alecsandri” a fost singura școală din județul Galați care se afla 
în top 50 al mediilor de admitere la nivel național. Astfel, specializarea matematică-informatică, 
bilingv engleză și specializarea științe ale naturii bilingv engleză s-au clasat pe locurile 9-10, cu 
ultima medie de admitere 9,82, iar specializarea matematică-informatică pe locul 38, cu ultima 
medie de admitere 9,67.


Facilități și dotări: 
• 38 de săli de clasă, dotate cu tehnologie de ultimă generație 

• cabinet medical

• cabinet de consiliere și asistență psihologică

• o sală multimedia

• o sală UNESCO

• două laboratoare de fizică

• un laborator de chimie

• un laborator de biologie

• un laborator de geografie

• 4 laboratoare de informatică

• spațiu de învățare în aer liber

• o sală de fitness

• o sală de sport interioară, un bazin de înot, trei terenuri 

de sport în aer liber (de fotbal și baschet)

• bibliotecă cu peste 30.000 de volume

• amfiteatru cu aproximativ 200 de locuri, dotat cu tehnologie de ultimă generație

• muzeul colegiului


Elemente academice de interes: 

Oferta educațională: 
Specializarea Număr 

clase 
Ultima medie de 
admitere în 2020

Ultima medie de 
admitere în 2019

Matematică - informatică, bilingv engleză 1 9.82 9.56

Matematică - informatică (inclusiv 
specializarea intensiv informatică)

3 9.67 9.49

Științe ale naturii bilingv engleză 1 9.82 9.71

Științe ale naturii bilingv germană 1 9.60 9.35

Filologie bilingv engleză 1 9.51 9.20

Științe sociale (intensiv franceză) 1 9.39 9.05



Concursuri școlare notabile:

• Concursul interjudețean de matematică “Cristian S. Calude”

• Concursul de fizică “Mircea Amarine”

• Concursul de limba engleză “English 4 Exams”


Centru de examinare pentru examenele:

• ECDL sau IC3 pentru competențe digitale

• Cambridge, Goethe și DELF pentru competențe de limbile engleză, germană, respectiv franceză


Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Galați este recunoscut pentru numeroasele sale rezultate 
excepționale la olimpiade naționale și internaționale, precum cele obținute de Daria Teodora 
Hărăbor (generația 2018-2022) - aur la Olimpiada Internațională de Astrofizică.


Oportunități extrașcolare


• Clubul de robotică

• Clubul de MUN (dezbatere de tip simulare a comitetelor Națiunilor Unite)

• Clubul de dezbateri academice

• Clubul de teatru Arabella

• Consiliul Școlar al Elevilor - participare ca elev reprezentant sau în numeroasele activități 

organizate de acesta (cum ar fi tradiția vânătorii de comori “Run.Pense.Gewinn”

• Conferința Galați Model United Nations (GalMUN)

• Conferința Deutsches Modell der Vereinten Nationen (DeutschMVN) 

• Conferința “À vous la parole”

• Gazeta CNVA (revista școlii)

• Proiecte ERASMUS

CNVA Book Fair
Atelier în cadrul clubului de 
teatru Arabella Spectacol de teatru

GalMUN 2020 GalMUN 2019 Echipa de Robotica Byteforce

CNVA - 150 de ani



Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza”                          

Str. Saturn nr. 26  Cod  800325   Galaţi 

Tel/Fax: 0236/ 413076 ;  0236/ 412206 

E-mail:ai_cuza@yahoo.com 

http://cuza.ro 
http://www.facebook.com/CNAIC.Galati.Oficial 

 

 

      Scurt istoric 
 

Înființată în anul 1864, prin Ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 52896/1864, ca Şcoala Comercială 

„Alexandru Ioan I”, această prestigioasă unitate de învățământ a constituit una dintre puţinele școli cu acest profil din România acelei 

perioade. După 1948, a fost transformată în liceu teoretic, sub denumirile succesive de: Şcoala Medie Mixtă, Liceul Teoretic nr.3 şi, din 

1958, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”.   

Începând cu anul 1978, liceul teoretic s-a transformat în liceu industrial cu profil mecanic, până în ianuarie 1990, moment în 

care şcoala revine la vechea tradiţie a filerei teoretice. În anul 1992, intră în lichidare învăţământul seral şi se înfiinţează clase de 

gimnaziu, urmate la scurt timp şi de clase de învăţământ primar cu predare intensivă a limbilor străine – franceză, germană şi a 

informaticii. Performanţele elevilor, îndrumaţi de o echipă de cadre didactice de excepţie, au fost recompensate prin acordarea, de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, a titulaturii de Colegiu, în anul 1999. 

 

 Prin oferta sa educațională atractivă, Colegiul Național  „Alexandru Ioan Cuza” îmbină opțiunile 
elevilor și părinților cu necesitățile de formare profesională ale comunității. Principalele obiective ale 

colegiului sunt educarea cu profesionalism a elevilor, în spiritul principiilor democratice ale societăţii 

deschise, formarea unor abilităţi și competențe temeinice care să le permită elevilor succesul personal 

și profesional, promovarea valorilor autentice, toleranța, flexibilitatea și adaptabilitatea în cadrul 

comunității locale, dar și al comunității europene. Unitate de învățământ de înaltă performanță care își 

bazează activitățile pe împletirea a 150 de ani de vechime și tradiție cu noile tendințe ale învățământului 

modern, axat pe formarea de competențe necesare integrării într-o societate modernă, Colegiul 

Național „Alexandru Ioan Cuza”școlarizează actualmente 903 de elevi, cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 

ani, pentru nivelurile de învăţământ primar, gimnazial și liceal-filiera teoretică.  

  

Școala noastră beneficiază de profesionalismul și experiența unui 
colectiv de cadre didactice cu pregătire și performanțe notabile. Acestea sunt 

preocupate de perfecționarea metodico-stiințifică prin cursuri și stagii de formare, desfășurate în țară și în 

străinătate. Dorința de perfecționare continuă a cadrelor didactice este dovedită și de participarea la 

simpozioane naționale și internaționale, de publicarea a numeroase articole, studii științifice și metodice și  de 

activităţi susținute la nivel local, național și internațional. Peste 50% din totalul cadrelor didactice ale 

colegiului au absolvit sau urmează studii de masterat, doi profesori dețin titlul de doctor și un profesor este 

doctorand. 

 

Specializările propuse pentru ciclul liceal, filologie-bilingv engleză, matematică-

informatică, filologie-bilingv franceză, științe cu predare intensivă în limba germană şi filologie,  

oferă elevilor o pregătire iniţială temeinică, ce le permite aprofundarea cunoștințelor în domeniul 

informaticii, științelor şi al limbilor străine în învăţământul superior. Clasele de gimnaziu au, de 
asemenea, specializarea matematică-informatică sau predare intensivă a limbilor străine (engleză, 

germană). Atât la liceu, cât și la gimnaziu, se poate învăța și limba italiană. Aproape toate clasele de 

gimnaziu au cursuri opționale care vizează dezvoltarea competențelor digitale.  

 

Elevii şcolii se implică în numeroase activităţi 

extracurriculare: culturale, artistice, ecologice, sportive, 

de voluntariat şi în activităţi ştiinţifice complexe. O 

menţiune aparte o merită cercul de robotică, a cărui 

activitate este premiată şi recunoscută la nivel 

internaţional. În fiecare an, sunt realizate numeroase 

proiecte educaţionale, parteneriate cu diferite instituţii, 
schimburi de experienţă cu alte şcoli din ţară, din 

străinătate, precum și proiecte e-Twinning. Colegiul 

nostru organizează concursul naţional intitulat „Stelele 

Știinţei” care, prin participarea şcolilor din ţară, facilitează schimbul de experienţă, atât între elevii noştri şi elevi din ţări europene, cât 

şi între cadrele didactice care predau ştiinţe.  
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Buna pregătire a elevilor şcolii a permis obţinerea unor performanţe materializate în premii la nivel naţional, interjudeţean  şi 
judeţean, la discipline, precum limba franceză, limba engleză, limba germană, limba italiană, informatică, chimie, biologie, geografie, 

matematica, fizica, istorie, limba română, religie, cultura civică. 

Efortul și performanţele elevilor şi ale profesorilor au avut drept rezultat acreditarea colegiului 

ca centru de examinare pentru obţinerea certificatelor ECDL, DELF, Cambridge, Oracle. De 

asemenea, de 10 ani, colegiul nostru este parte a Acordului bilateral dintre Guvernul Franţei și 

Guvernul României prin care elevii specializării filologie- bilingv franceză pot susţine 

bacalaureatul francofon, ceea ce le facilitează accesul la universităţi din spaţiul francofon. În 

2015, instituţia noastră a primit distincţia LABELFRANCEDUCATION, pentru calitatea 

învăţământului de la această specializare, distincție reînnoită în anul 2018 pentru următorii trei 

ani  iar, în 2017 școlii i s-a acordat titulatura de  Scoală-Ambasador al Parlamentului European. 

 

  

 
 

  

 Datorită relaţiilor de parteneriat stabilite între Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” şi unităţi şcolare similare din spaţiul 

UE, elevii şcolii au oportunitatea de a participa la realizarea unor proiecte de cooperare internaţională, de exemplu: Proiectul de 

cooperare bilaterală franco-român „De l’enseignement bilingue vers les filières francophones” (2003-2016); Proiectul Euroscola 

„Solidari cu cei de lângă noi” (2015); Proiectul Erasmus + KA1-Youth Exchange , „From book to e-book”, în parteneriat cu instituții 

similare din Italia, Spania şi Ungaria; participare la Ziua Euroscola şi European Youth Event la Strasbourg (mai 2016); participare la 
Festivalul Liceenilor de la Bordeaux (2008-2016, anual); schimburi şcolare cu Olanda (Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht – noiembrie 

2015) şi Franţa (Liceul Pape Clément în perioada 2010-2013 şi Liceul Daniel Arnaut din Ribérac, în perioada 2013-2017); găzduirea 

unui asistent Comenius FLE din Normandie, în anul şcolar 2013-2014, respectiv a unei stagiare FLE din Poitiers, în 2015 etc. De 

asemenea, elevii şi profesorii şcolii au beneficiat de activităţi în cadrul proiectului Erasmus+ „Dezvoltarea resurselor umane ale „ 

Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza” prin strategii moderne de abordare a actului didactic și metode de educație non-formală”. În 

anul 2018 elevii nostri au participat atât la Ziua Euroscola la Parlamentul European de la Strasbourg cât și la primul Parlament al 

Tinerilor la Parlamentul European de la Bruxelles. In perioada 2018-2021 se desfășoară activitățile proiectului Erasmus+ KA2 

Mathematics Revisited, cu parteneri din Austria, Suedia, Grecia, Spania și Malta, dar și numeroase proiecte eTwinning precum: Creative 

Writing around the world sau Go around Europe in an Interactive way. În perioada 2019-2022 se desfășoară activitățile proiectului 

Erasmus+ KA2 Plastic Free Heroes iar în 2021 școala a primit acreditarea Erasmus pentru perioada 2021-2027.  

 În cadrul Proiectului Național „Paradigmele (Post)modernității”, inițiat în 2015, bazat pe 
colaborarea cu peste 30 de licee și colegii din țară, au loc, anual, un concurs național de lucrări 

științifice ale elevilor capabili de performanță la limba și literatura română, conferințe naționale și 

simpozioane, a căror tematică presupune cercetarea curentelor, scriitorilor postbelici și a 

fenomenelor culturale ale epocii postmoderne. 

 Elevii pasionați de comunicare, cercetare și lectură își desfășoară activitatea într-un club de debate cu rezultate notabile la nivel 

național, în cluburi de lectură și în grupuri de lucru, constituite pentru 

realizarea unor reviste școlare înregistrate cu ISSN. 

 

Eficiența activităților desfășurate în școală este dovedită și 

de faptul că mulți dintre  foștii elevi ai colegiului sunt studenți sau 

absolvenți ai unor universități de prestigiu din țară și din străinătate. 

Performanțele elevilor sunt obținute atât datorită calităților 
de necontestat ale  elevilor înscriși, cât și ca urmare a implicării 

permanente a cadrelor didactice în pregătirea acestora. Profesorii sunt 

în permanență puși în fața unor provocări ce implică perfecționare 

continuă și eforturi consistente pe toate planurile, permanenta 

îmbogățire a experiențelor profesionale în activitățile de 

predare/învățare și în cele extracurriculare. 

 

 Formăm elevilor noştri abilităţi şi competenţe temeinice care să le permită  succesul 

personal şi profesional şi integrarea într-o societate a cunoaşterii. 

 Mintea deschisă, credinţa şi promovarea valorilor autentice, toleranţa şi altruismul, 

flexibilitatea şi adaptabilitatea elevilor formaţi în şcoala noastră vor asigura progresul 

comunităţii gălăţene şi al societăţii româneşti. 

  

 

MISIUNEA ȘCOLII 

 

DEVIZA ȘCOLII 

“Nu  învățăm pentru școală, învățăm pentru viață” 

 



COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” GALAȚI 
Societatea de mâine va fi oglinda școlii de azi! 

10 argumente pentru Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați 

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 87,03% și a celor cu gradul didactic I este de 77,78%;
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, Electromecanică Navală 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 2021-2022 este: 

Specializare Nr locuri Ultima medie 

Profil umanist, specializarea filologie -  intensiv limba engleză 26 9,21 

Profil umanist, specializarea ştiinţe sociale - intensiv limba franceză 26 9,23 

Profil real, specializarea ştiinţe ale naturii 26 9,40 

Profil real, specializarea matematică informatică - bilingv limba engleză 26 9,48 

Profil real, specializarea matematică informatică - intensiv informatică 26 9,48 

Profil real, specializarea matematică informatică  26 9,40 

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 

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: 98,60% promovabilitate la 
bacalaureat în sesiunea iunie - iulie 2020. 

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 într-
un climat caracterizat prin dinamism și angajare, promovându-
se 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. 



Pentru ciclul superior al liceului, opționalele ca disciplină nouă sunt: 
 

Clasa a XI-a 
 

Istoria evreilor. Holocaustul 
Educația financiară – Finanțe personale și servicii 

financiare 
Literatura britanică și americană în filme 

Magie în Spania I – Limba spaniolă  
Chimia și viața 

Limba engleză pentru medicină 
Educație pentru sănătate 

Proiectarea și editarea interfețelor grafice în C# 
Complemente de analiză matematică 

 

 
Clasa a XII-a 

 
Mituri și realități istorice în Europa de Sud-Est 

Educație pentru sănătate 
Tehnici de redactare în stiluri funcționale 
Literatura britanică și americană în filme 

Educația financiară – Finanțe personale și servicii financiare 
Magie în Spania II – Limba spaniolă  

Chimia și viața 
Educația financiară și juridică 

Limba engleză pentru medicină 
Tehnologii web 

 

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 04 noiembrie - 06 noiembrie 2020. Activitățile desfășurate în acest interval au fost grupate într-un proiect ”CNMK – 
142 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 și 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 România, redactor 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, Antena 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, 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 universitar doctor, 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  
 

LUMINĂ ȘI CARTE! 



Adresa : Str.Oltului, nr.24, Micro

17 Galaţi

Telefon/Fax : 0236/321731

E-mail :

liceul.dunarea@yahoo.com

www : dunarea-info.ro

Director: prof. CRISTINA ȘTEFAN 
Director adj. : prof. RAMONA PITICARI 
Consilier educativ: prof. COSMINA
PETREA

 Liceul Teoretic “Dunărea”
Galaţi are misiunea de a
forma generaţii de elevi care,
prin dezvoltarea capacităţilor
intelectuale (ştiinţifice,
umaniste şi estetice), prin
dezvoltarea competenţelor
cheie (competețe digitale,
sociale și civice, matematice,
științe și tehnologice) şi fiind
educaţi în spiritul valorilor
europene (democraţie,
toleranţă, egalitate de şanse,
etc.), să devină cetăţeni
informaţi, responsabili şi
activi, pentru a fi capabili să
se integreze socio-
profesional pe o piaţă a
muncii aflată în continuă
schimbare şi să-şi exercite
activ calitatea de cetăţeni
europeni.

GIMNAZIAL o clasă a V-a
Care-i faza cu cititul
 Cum au cunoscut oamenii pământul
 Lectura ca abilitate de viață

 ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL -  5 clase a IX-a
învăţământ de zi, filieră teoretică
PROFIL REAL:
 Specializarea MATEMATICĂ – INFORMATICĂ
1 clasă - a IX-a intensiv informatică (medie de
admitere 2020 - 9,06 )

Specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII

PROFIL UMAN:
 Specializarea ŞTIINŢE SOCIALE
1 clasă a IX-a (medie de admitere 2020 - 8,78 )

2 clase a IX-a informatică (medie de admitere
2020 - 8,79)

1 clasă-a IX-a (medie de admitere 2020 - 8,66 )

 În anul şcolar 2020-2021 s-au derulat

următoarele proiecte şi activități

educative:

 
 ,, DANUBEDU”- proiect regional;                 
 „ Proiect privind Învățământul Secundar ( ROSE )”
 „ Cu școala ai un viitor mai bun! ̎ V.I.A. Virtual Intelligence
Academy - By using Language Digitally Transformed - ID 252200
Participanți: Turcia (x8), Romania, Moldova” 
           https://live.etwinning.net/projects/project/252200
„ Intercultural - Knowing ourselves through the eyes of the
others"- ID 256484 
     Participanți: Polonia, Italia, Turcia (x8), Portugalia, Romania
(x4), Tunisia, Armenia, Macedonia de Nord, Spania, Croatia (x2),
Franța, Cehia”
     https://live.etwinning.net/projects/project/256484
 „ Learning about another culture is like seeing the world
through a new pair of glasses" - ID 253864
           Participanți: Polonia, Serbia (x4), Italia, Turcia (x3),
Portugalia, Romania (x2), Albania, Macedonia de Nord, Marea
Britanie”
           https://live.etwinning.net/projects/project/253864

LICEUL TEORETIC
“DUNĂREA”  

Pentru anul şcolar 2021-2022,

LICEUL TEORETIC “DUNĂREA” 

 propune:

https://live.etwinning.net/projects/project/252200
https://live.etwinning.net/projects/project/256484
https://live.etwinning.net/projects/project/253864


CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 2020-2021

Tehnologii de realizare a paginilor web
Complemente de geometrie
Utilizarea tehnologiilor de modelare și imprimare 3D
Istoria monarhiei în România
Gramatica normativă
Istoria recentă a României
Teaching english through movies
Lectura ca abilitate de viață
 Administrarea calculatoarelor și a rețelelor CISCO

          Elevii liceului nostru au obţinut rezultate notabile atât la examenele naţionale şi la

admiterea în învăţământul superior, cât şi la concursuri şi olimpiade şcolare: 

 
 Informatica (Infoeducaţie, Info-CNVA, Open Web, It Idea, Visual Contest); 
 Matematica (Infoeducaţie, Cristian Calude, Matematică Aplicată);
 Fizica (Concurs Phi);
 Limba şi literatura română(Olimpiada şcolară, ±Poezie);
 Biologie-Chimie(Sanitarii pricepuți, Concurs Național de Comunicări Științifice, Concurs

Național de Chimie „ Magda Petrovanu”);
 Istorie ( Istorie şi societate în dimensiune virtuală, Olimpiada şcolară)
 Educație fizica(Campionatul judeţean de handbal băieţi şi fete) 

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ AL LICEULUI TEORETIC ”DUNĂREA”

GALAŢI

Profesor psiholog: DUȚU ADRIANA

Tipuri de servicii oferite:
 consiliere psihologică individuală
 consiliere psihologică de grup                                                                                  
 informare în cadrul orelor de consiliere și orientare
 informare în cadrul lectoratelor cu părinții
 realizare de studii și cercetări
 elaborare de materiale pe diverse problematici

VIITORUL ESTE ACUM! - program de consiliere şi orientare a carierei elevilor din clasele
terminale de gimnaziu şi liceu;
MEDIEREA ÎN ŞCOALĂ, ÎNTRE NECESITATE ŞI ARTĂ - abilitarea în tehnici de mediere,
de negociere, de comunicare eficientă şi rezolvare de conflicte ale elevilor-mediatori de
conflicte;
VIOLENŢA NU ESTE O SOLUŢIE ! - program de intervenţie şi prevenire a comportamentelor
violente în mediul şcolar;
Ro-PARENT - Program de formare şi dezvoltare a unor atitudini şi comportamente eficiente
în relatiile părinte-copil;
FII ACTIV, NU PASIV !- Program de prevenire şi evitare a comportamentelor de risc;
NU EŞTI O VICTIMĂ! FIINŢELE UMANE NU AU PREȚ ! - Program de prevenire a traficului
de fiinţe umane;

Programe şi proiecte derulate în anul Școlar 2020-2021
 

 



      Școală prietenoasă, școala viitorului

      Cartea de vizită a Colegiului Național ”Costache Negri” este înnobilată de
tradiția acestei școli, de aspirațiile și performanțele celor care își desfășoară
activitatea aici:
 - Colegiul Naţional "Costache Negri", se află pe poziția 22 în topul național al
liceelor - 2020, cu un scor de 8,71, cu 9,15 - media aritmetică la Bacalaureat, 9,53
media aritmetică - Admitere şi cu 100% promovare la examenul de Bacalaureat;

COLEGIUL NAȚIONAL
„COSTACHE NEGRI”

Galați, 2021-2022

Strada Brăilei  nr. 134, Galați
Telefon: 0236.430.650
Fax: 0236.463.694
E-mail: office@cncn.ro
Site Web: www.cncn.ro

MISIUNEA
COLEGIULUI

dezvoltarea individuală a
elevului,
organizarea unui climat de
muncă și învățare
stimulativ, generator de
performanță,
crearea unui mediu sigur
pentru formarea personală
permanentă,
pregătirea de absolvenți
capabili de a se integra
activ și eficient în societate,
valorizarea colaborării cu
parteneri din comunitatea
locală. 

  Colegiul Național „Costache
 Negri” își propune să ofere cele
 mai bune servicii educaționale 
prin:

 - An de an, elevii Colegiului Național ”Costache Negri”
obțin numeroase premii la Olimpiadele și concursurile
școlare, etape județene, naționale și internaționale,
încununare a muncii de echipă profesori-elevi;

 - Încurajăm inițiativa și creativitatea, motivând elevii să se implice în proiecte,
parteneriate, programe europene Erasmus+, e-Twinning, activități de voluntariat,
cluburi de dezbateri, cluburi de robotică, simpozioane, competiții sportive, trupe de
teatru, ateliere.

 - Oferim un învățământ la standarde europene, adaptat
noilor contexte;
 - Ne mândrim cu un corp profesoral tânăr în spirit și
inițiative, dedicat meseriei nobile de dascăl;
  -  Suntem centru de examinare Cambridge: YLE (Starters, 
Movers, Flyers), PET, FCE, Advanced, Proficiency dar
pregătim și pentru obținerea atestatelor DELF. Peste 75%
dintre absolvenții clasei a XII-a echivalează cu ajutorul
acestor atestate proba de Bacalaureat–Competențe
lingvistice de comunicare într-o limbă străină;

  Dăm noi valențe verbului ”a învăța”



RESURSE
MATERIALE

26 de săli de clasă (dotate
cu videoproiector și
calculator);
2 laboratoare de
informatică (aparatură de
ultimă generație și
conectare la internet);
sală de spectacole complet
renovată,
sală dotată cu aparatură de
teleprezență și tablă
electronică,
laboratoare de biologie,
chimie și fizică (dotate cu
videoproiectoare interactive
și cameră de documente);
cabinet de limbi moderne;
sală de sport și terenuri de
sport;
bibliotecă;
cabinet de asistență
psihopedagogică;
cabinet medical;
cantină și internat.   

FILIERĂ TEORETICĂ – PROFIL  REAL
  se adresează elevilor cu înclinații spre științele exacte: matematică, fizică,
  chimie, biologie
  ►MATEMATICĂ–INFORMATICĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,54) 
  ►MATEMATICĂ–INFORMATICĂ–BILINGV ENGLEZĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,50)
  ►ȘTIINȚE ALE NATURII - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,48)
 Trasee educaționale: inginerie, medicină, protecția mediului, informatică,
  robotică

FILIERĂ TEORETICĂ – PROFIL  UMANIST
  se adresează elevilor cu înclinații spre disciplinele umaniste: limba și literatura
  română, limbi străine, istorie, geografie, discipline socio-umane
  ►FILOLOGIE – INTENSIV FRANCEZĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,19) 
  ►ȘTIINȚE SOCIALE – BILINGV  ENGLEZĂ - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,35)
 Trasee educaționale: relații publice, jurnalism, traduceri și interpretariat,
  marketing/vânzări/publicitate, asistență socială, psihologie/sociologie

FILIERĂ VOCAȚIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC
  se adresează elevilor cu înclinații spre disciplinele umaniste și care doresc să 
  urmeze o carieră didactică.
  ►ÎNVĂȚĂTOR – EDUCATOARE - o clasă
     (ultima medie de admitere în 2020 – 9,04) 
  ►EDUCATOR – PUERICULTOR - o clasă
 Trasee educaționale: învățământ, educație formală și nonformală,  asistență
  socială, psihologie/sociologie

ADMITERE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
2021 – 2022
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LICEUL TEORETIC 
 „EMIL RACOVIŢĂ” 

27 mai 

 

ZIUA 

 

        

 

Misiunea şcolii 
   Şcoala noastră îşi 

propune să creeze un climat de 

învăţare stimulativ pentru 

dezvoltarea individuală bazată 

pe respectarea unor valori 

fundamentale, precum: 

libertate, demnitate, gândire 

critică, creativitate. 

Şcoala noastră este 

preocupată de formarea şi 

dezvoltarea la elevi a unor 

mentalităţi şi a unor abilităţi 

care să îi ajute să accepte 

schimbările din societate şi să 

se adapteze permanent 

cerinţelor sociale, profesionale, 

de familie.  

Misiunea şcolii noastre 

vizează o atitudine pozitivă 

faţă de dobândirea unei solide 

culturi generale, a 

deprinderilor de comunicare 

eficientă şi de relaţionare, a 

inteligenţei emoţionale. Toate 

acestea au rolul de a le facilita 

absolvenţilor noştri drumul 

către o carieră de succes. 

 



 



Milcov 13, 800514, Galaţi, România 
        +40236460882  

         www.ltmeliadegl.ro 
       ltmeliade@yahoo.com 

 
 
  

Un înalt  grad  de  pregătire profesională al cadrelor  didactice împletit cu   un   avansat  
grad  de folosire    a    noii   tehnologii   în procesul instructiv-educativ. 

     O   relaţie   armonioasă    şi eficientă  între  profesori,  elevi şi părinţi. 
     Oferirea   de    şanse   egale tuturor    elevilor  şcolii   atât    pe parcursul anilor de studiu    
      cât şi la absolvire. 
 
 

      PLANUL DE ŞCOLARIZARE 
                                       2021-2022    
 
   Clasa pregătitoare 

 2 clase – 44 locuri 
   Clasa a V – a 

 2 clase – 50 locuri 
   Clasa a IX – a 

 Matematică – informatică – 26 locuri (8,60) 
 Ştiinţe ale naturii – 26 locuri (8,51) 
 Filologie – 52 locuri (8,41) 
 Ştiinţe sociale – 26 locuri (8,55) 

 

 
PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE 

 
 Familia - partener in educaţie 
 Inovaţii în creaţia literară şi artă dramatică 
 Muzeul şi biblioteca – porţi deschise spre cunoaştere 
 Micul cetăţean – valori şi principii democratice 
 Cunoaşterea are prioritate 
 Comportamentul uman în situaţii de risc 
 Viaţă sănătoasă fără droguri 
 Salvează-ţi viaţa! Trăieşte în verde! 
 Nu sunt de vânzare! 
 Ajută fără recompensă! 
 Să exmatriculă violenţa! 
 Dificultăţi sociale, emoţionale, comportamentale 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
BAZA MATERIALĂ 

      
       laborator: informatică, fizică, chimie, biologie 
       sală de sport 
       sală Multimedia 

  bibliotecă 
 
 

PARTENERIATE 
 

 Biblioteca “V.A. Urechia” 
 Universitatea “Dunarea de Jos” 
 A.P.M. Galaţi 
 Palatul Copiilor 
 RTV Galaţi-Brăila 
 Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog 
 Muzeul de Istorie 
 Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii 
 D.G.A.S.P.C. – centrul de tranzit 

       DSP Galaţi 
 
 

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
 
       Asistenţă psihopedagogică individuală  
           şi de grup în scopul prevenirii abandonului şcolar 

 Consiliere individuală şi de grup 
      în domeniul orientării şcolare şi profesionale 

 Dificultăţi emoţionale şi comportamentale.  
 Program de intervenţie/Art-terapie : 
     “Paşi de culoare către relaxare“ 

  “Character first” - educaţie pentru formarea caracterului 
  “Şcoala părinţilor – RO-Parents 

 
  
 



                                              

 

 

 

 

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
 
 

CLASA 

A IX-a 
FILIERA PROFIL SPECIALIZARE 

NUMĂR 

DE 

LOCURI 

ULTIMA MEDIE 

DE ADMTERE 

2020-2021 

Liceu, curs de zi 

 

TEORETICĂ 

REAL 

Matematică-

Informatică 
28 8.39 

Ştiinţe ale naturii 28 8.32 

UMANIST Filologie 28 8.31 

TEHNOLOGICĂ TEHNIC 
Tehnician design 

vestimentar 
28 7.53 

Liceu, curs 

frecvenţă redusă 
TEORETICĂ REAL Ştiinţe ale naturii 28 - 

PLAN DE ȘCOLARIZARE  
2021-2022 

 

RESURSE MATERIALE 
 

Număr de clase  23 

Liceu – curs de zi  18 

Liceu – curs frecvenţă redusă  5 

Număr săli de clasă  24 

Laborator de fizică  1 

Laborator de chimie  1 

Laborator de informatică  2 

Atelier şcolar 

Bibliotecă: peste 25.000 volume 

Cabinet multimedia, cabinet de psihopedagogie  

Cabinet medical 

Cabinet de mediere  

Sală de sport modernizată şi teren cu gazon 

sintetic și iluminat nocturn 

ŞCOALA ÎN CARE NOI TE AJUTĂM  SĂ 

TRANSFORMI  POVESTEA TA DE SUCCES 

ÎN REALITATE !! 

VIZIUNEA ȘCOLII: „Întregul proces 

instructiv-educativ este orientat către 

formarea unui tânăr motivat de sensul 

devenirii sale, orientat către valorile 

democrației și umanismului.” 

VALORI: „Școala asigură cadrul propice 

împlinirii personale și profesionale, 

centrându-și atenția pe elev, prin 

promovarea inițiativei, a valorilor perene, 

egalității de șanse și multiculturalismului.” 

Valori promovate: competiție, 

inovație, creativitate, libertate de expresie, 

spirit de echipă, respect reciproc etc. 

CARIERA: o călătorie care începe acasă și se continuă prin 

școală. Fiecare pas te apropie de destinație: SUCCESUL! 

LICEUL TEORETIC „SFÂNTA MARIA”, oferă pentru 

anul școlar 2021-2022, următoarele profiluri și specializări: 

FILIERA TEORETICĂ, specializarea MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ: dezvoltarea unei gândiri deschise, creative şi 

a unui spirit de obiectivitate şi imparţialitate; dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune; formarea motivaţiei pentru 

studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi 

profesională. 

FILIERA TEORETICĂ, specializarea ȘTIINȚELE 

NATURII: Respect față de argumentația științifică; grija față de 

propria persoană, față de ceilalți și față de mediu; interes pentru 

ameliorarea continuă a propriilor performanțe în domeniul 

cunoașterii științifice; scepticism față de generalizări 

nefundamentate pe observații verificabile și repetabile. 

FILIERA TEORETICĂ, specializarea FILOLOGIE: 

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba și literatura 

română şi recunoaşterea rolului acestora în dezvoltarea 
personală şi pentru îmbogăţirea orizontului cultural; dezvoltarea 

interesului pentru comunicarea interculturală; dezvoltarea de 

competențe de comunicare într-o limbă modernă, de circulație 

internațională. 

 

FILIERA TEHNOLOGICĂ, specializarea TEHNICIAN 

DESIGN VESTIMENTAR: realizarea de schiţe ale produselor 

vestimentare, proiectare și transformări de tipare utilizând soft-

uri informatice de specialitate; confecţionarea de produse 

vestimentare folosind mașini de cusut și aplicând tehnicile 

necesare; îmbinarea culorilor, remodelarea volumelor corpului, 

folosirea efectelor vizuale în proiectarea costumelor. 



 

 

 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ ȘI EXTRAȘCOLARĂ 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIATE 
 Casa Corpului Didactic 

 Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 

 CJRAE, Galați 

 Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii 

 ONG „Noi Orizonturi ” 

 Asociația „Tinerii și viitorul” 

 Grupul EDUCATIVA, București 

 Biblioteca franceză „Eugen Ionesco” etc. 

  

PROIECTE EDUCATIVE 
 

 Cities of the future. Future citizens - 

Erasmus+ 2018-2021 

 Lutte contre les discriminations en 

Europe - Quid de l'égalité des genres? - 

Erasmus+ 2018-2021 

 ROSE – parte din Programul Național al 

MEN „Sprijin la bacalaureat, acces la 

facultate” 

 Agresivitatea indiferenței în școală – 

monitorizarea actelor de agresivitate și 

violență din școală 

 Programul de prevenire a 

comportamentelor de risc – în colaborare 
cu Poliția Galați, Secția 2, DGASPC 

Galați 

 Campania Umanitară „De la inimă la 

inimă... Dăruiește bucurie copiilor!” – în 
psarteneriat cu ISJ Galați, Asociația 

Umanitară Mundis etc. 

 

*PROGRAME EDUCAȚIONALE 
- Proiect de prevenire a abandonului şcolar 

- Proiect de asistare a elevilor în conturarea 

unei opţiuni realiste privind viitoarea carieră 
- „Agresivitatea indiferenței în școală” 

- „Școala şi familia” 

- „Școala viitorilor părinți” 
-„Sistem de informare on-line” etc. 

 

REVISTE ȘCOLARE: 

„ORIZONTURI” – revistă de știință 

„10 (zece)!” – revistă de informare și 

cultură (caleidoscop) 

CLUBURI/CERCURI CU ELEVI: 

CLUBUL „ IMPACT VERDE” – 

voluntariat 

„ECOeducația/ Grădina mea” – cerc de 

educație ecologică prin metode și strategii 

non-formale 

SNAC – voluntariat în cadrul Strategiei 

Naționale Acțiunea Comunitară 

CLUB SPORTIV – activități și competiții 

sportive 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII: 

*„Editoare grafice” – Informatică 

*„Eseul structurat” – Limba română 

*„English through films” – Limba 

engleză 

*„Culture et civilisation” – Limba 

franceză 

*„Istoria fizicii” – Fizică  

*„Textul argumentativ” – Limba română 

*„Across cultures” – Limba engleză 

*„Tehnici artistice plastice” – Desen 

 

http://sfmaria.gl.edu.ro/erasmusplus/Proiect/proiect.html
http://sfmaria.gl.edu.ro/erasmusplus/Proiect/proiect.html

