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COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAVIAN GOGA” SIBIU
- tradiție, prestigiu, profesionalism –
OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Învățământ liceal:
➢ PROFIL UMAN – 4 clase
o Specializarea FILOLOGIE INTENSIV-ENGLEZĂ – 1 clasă
o Specializarea FILOLOGIE BILINGV-ENGLEZĂ – 1 clasă
o Specializarea ŞTIINŢE SOCIALE – 2 clase
➢ PROFIL REAL – 4 clase
o Specializarea ŞTIINŢE ALE NATURII INTENSIV-GERMANĂ – 1 clasă
o Specializarea ŞTIINŢE ALE NATURII BILINGV-ENGLEZĂ – 1 clasă
o Specializarea MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, INTENSIV INFORMATICĂ – 1 clasă
o Specializarea ŞTIINŢE ALE NATURII, secţia maghiară – 1 clasă
OPORTUNITĂȚI:
✓ Ambient modern, cu săli de clasă spațioase, dotate cu videoproiectoare și table smart, laboratoare
moderne, dotate conform standardelor de performanță, 2 săli de sport (dintre care una cu capacitate
extinsă), laboratoare moderne, cabinet medical și stomatologic, cabinet de asistență psiho-pedagogică,
sală multimedia;
✓ Certificat de Școală Europeană: 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019;
✓ 5 Proiecte Internaţionale Erasmus Plus (https://cnogsibiu.ro/prezentare-proiecte);
✓ Instituţie de învăţământ cu acreditare ERASMUS;
✓ Şcoală acreditată pentru testare OXFORD şi CAMBRIDGE;
✓ Şcoală pilot Educaţie Media, în parteneriat cu Centrul de Jurnalism Independent;
✓ Şcoală coordonatoare Bază de Practică Pedagogică;
✓ Performanţe deosebite în domeniul sportiv;
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✓ Şcoală partener MICROSOFT;
✓ Şcoală partener THINK-Up Academy;
✓ Performanțe la Olimpiade și concursuri școlare;
✓ Certificări internaționale:
▪

ECDL (European Computer Driving License)

▪

Cambridge ESOL (CAE) – pentru limba engleză

▪

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) – pentru limba germană

▪

Diplôme d’études de langue française (DELF) – pentru limba franceză

▪

Diplomas de español como lengua extranjera (DELE) – limba spaniolă

✓ Parteneriate și proiecte naționale și internaționale (cu instituții de învățământ superior, alte colegii și
școli, instituții de artă și cultură, ONG-uri);
✓ Reviste ale elevilor (ciclul primar, gimnazial și liceal);
✓ Existenţa Cercului de neuroştiinţe, de Robotică (premiată la nivel naţional), de Astronomie, a Cercului
de lectură şi scriere creativă EXCELSIOR;
✓ Activități extrașcolare variate și atrăgătoare;
✓ Club de DEBATE „Sophia”, Atelier de proiecte „Arca lui Goga”, premiat la nivel judeţean;
✓ Concursuri naţionale: „Radu Stanca – Paşii poetului prin burgul medieval”, „Octavian Goga sau
Cântecul pătimirii noastre în mileniul III”, „Suflet de copil creator”, „Primăvara în suflet de copil”,
„Festivalul culorilor”;
✓ Posibilitatea implicării în organizații precum Consiliul Școlar al Elevilor, Organizația Tinerilor din
Sibiu, Leo Brukenthal Sibiu etc.

