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OFERTA ȘCOLARĂ 

Anul școlar 2020-2021 

 

1. Oferta educațională 

 Curriculum la decizia școlii, 95 de cursuri cu tematici variate și actualizate – excel 

Sărbătorirea a 135 de ani de la înființarea CNOG și 140 de ani de la nașterea poetului 

Octavian Goga, activități cultural-artistice și științifice, la nivel local, județean și 

național prin dezvoltarea a numeroase parteneriate educaționale. 

Cercurile cu activități extracurriculare: ROBOTICS, Tabăra de schi, Cercul dramatic, 

Cerc de astronomie și astrofizică, activități diverse și atractive în Școala Altfel; 

Participări la concursuri județene, naționale și internaționale la toate disciplinele, la 

care elevii din CNOG iau premii importante. 

 Centru de testare  acreditat de ECDL România, DSD, DALF și Cambridge 

 Proiecte școlare aprobate în Calendarul competițiilor școlare și al 

activităților educative din județul Sibiu pentru anul școlar 2020-2021: Les 

français sans frontières (domeniul - specialitatea: limba franceză), Festivalul 

culorilor - Dezvoltarea creativității și comunicării prin artă (domeniul - 

specialitatea: cultural artistic- arte vizuale) 

 Proiecte școlare aprobate în Calendarul activităților educative regionale și 

județene fără finanțare M.E.N. pentru anul școlar 2020-2021: Proiectul 

educațional ,,Suflet de copil...creativ”, Concursul Goga Junior, ediția a XIV-a  

(domeniul -specialitatea: matematică / română), componentă a proiectului 

educativ ,,Caleidoscop Goga”; Concursul de creație literară și plastică, 

traduceri și critică literară ,,Radu Stanca- pașii poetului prin burgul 

medieval", ediția a VI-a, Concursul de creație și critică literară ,,Octavian 

Goga sau Ecoul cântecului pătimirii noastre în mileniul III”( ediția a XII-a) 
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 Profesii și profesioniști – proiect educativ destinat orientării școlare și 

profesionale a elevilor de la nivelul de învățământ liceal: parteneriat cu Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

   Proiecte  e-Twinning 

 Revistele Colegiului: Catalog GOGA, Goga Times, reviste ale 

concursurilor naționale,   „Octavian Goga….”  și  „Radu Stanca” 

 Clubul de Debate Sophia CNOG 

 

2. Resursa umană 

 gradul ridicat de profesionalizare și de stabilitate pe post a personalului 

didactic (100% calificați: 7 profesori cu titlul științific de doctor, 84 profesori 

- gradul didactic I (67,20 %), 47 cadre didactice - gradație de merit  (37, 60 

%), personal didactic auxiliar – 7 gradații de merit  (70%), 30 profesori - în 

Consiliul Consultativ pe discipline- Inspectoratul Școlar Județean Sibiu (24 

%), 28 profesori - experți în Management educațional (24,34%), 17 profesori 

metodiști (13,60%), 12 profesori mentori – coordonare practică pedagogică la 

următoarele specializări: limba și literatura română, limba și literatura 

germană, biologie, religie, psihologie, matematică, inginerie(9,60%); 45 

profesori evaluatori la olimpiadele școlare și examenele naționale, un 

profesor formator expert în cadrul proiectului CRED, și un profesor expert 

elerning; 

 din septembrie 2020 CNOG face parte din Alianța Colegiilor  Centenare 

 Școală Europeană din 2004 (pentru a șaptea oară consecutiv) 

 

3. Resurse materiale: 

 2 clădiri a câte 28 de săli cu 3 laboratoare de informatică (Corp A) și 33 

de săli (Corp B) 

 Sală de sport 

 Săli dotate cu aparatură audio-video și internet, săli pregătite atât pentru 

predarea online, cât și pentru predarea cu prezență  fizică 

 

4. Propunerea CNOG pentru planul de școlarizare pentru anul școlar 

2021-2022. 

 Proiecte de parteneriat de  schimb interșcolar în cadrul Programului  

ERASMUS+: MOVe on to digital &be EuropeanS (MOV.I.E.S) și  STEM, 

 ICT, CODING, ROBOTICS, CAREERS 



 4 clase de CP cu studierea limbilor moderne engleză și germană 

 1 clasa de CP maternă germană și  1 clasă CP maternă maghiară (în 

regim simultan) 

 La nivel liceal: 1 clasă a IX-a filologie intensiv engleză                              

1 clasă a IX-a filologie bilingv engleză 

1 clasă a IX-a Uman  Științe sociale 

1 clasă a IX-a Real bilingv engleză 

1 clasă a IX-a Real intensiv engleză 

1 clasă a IX-a Real matematică-informatică 

 

 

 

 

 


