
                                    Probele de aptitudini 
 
   Probele de aptitudini de la Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu constau 

în valorificarea cunoștințelor elevilor. Probele sunt date la: muzică,desen,educație fizică 

și un interviu. Proba de aptitudini muzicale se bazează pe interpretare și auzul muzical. 

Elevii trebuie să intoneze un cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele 

I-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice, desprinse  din cântece pentru 

copii. La proba de aptitudini fizice elevii trebuie să execute 2-3 exerciții după model și să 

susțină o probă de alergare pe 600 de metri. Proba de aptitudini artistice constă în 

realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de 

comisie. La interviu, elevii trebuie să recite 2-3 strofe dintr-o poezie la alegere, o lectură 

expresivă la prima vedere și o conversație candidat-comisie. 

                          SUCCES  TUTUROR CANDIDAȚILOR! 
                                    
                                Practica pedagogică 
 
    La Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna” Sibiu învățăm în fiecare zi lucruri 

noi de la domnii profesori și doamnele profesoare, colegi, personalul școlii și chiar de la 

elevii din clasele mai mici. 

    În fiecare săptămână  avem privilegiul de a asista pe durata a trei ore la cursurile 

elevilor din ciclul primar. Aceste ore de practică pedagogică pe care le desfășurăm ne pun 

în legătură cu ceea ce vom avea noi de făcut în viitor, și anume să punem bazele educației 

următoarelor generații. Intrând în sala de clasă, ne așezăm în apropierea copiilor și luăm 

notițe despre ceea ce se întâmplă la oră. Suntem atenți la modul de predare, la reacțiile 

copiilor și la felul în care doamna învățătoare gestionează diversele probleme care apar. 

În acest context, didactic devine pentru noi un model de urmat. 

     Indiferent de ceea ce alegem să devenim în viitor, Colegiul Național Pedagogic 

”Andrei Șaguna” Sibiu ne deschide ușa spre diverse opțiuni, iar practica pedagogică ne 

învață cum să ne comportăm cu copiii ca și când ar fi proprii noștri copii. 
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