
Cuvinte către tine,  
viitorule “boboc” de liceu 
 
      Sună clopoțelul! Din toamnă vei fi licean. 
Colegiul Național Pedagogic “Andrei Șaguna” 
te invită să te înscrii în clasa a IX-a, pentru 
anul școlar 2022-2023. 
      Te invităm la Ziua Porților Deschise din 
data de 14.04.2022 (online) când vei putea 
participa la prezentarea ofertei educaționale 
și a probelor de aptitudini  pentru profilul 
vocațional. 
      Te aşteptăm în primitoarea familie la 
Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” 
Sibiu! 

COLEGIUL  NAŢIONAL  
PEDAGOGIC   

“ANDREI  ŞAGUNA”  
S IBIU 

Avantajele oferite de  
Colegiul Naţional Pedagogic 

“Andrei Şaguna” Sibiu 

Activităţi extracurriculare: 

 Proiecte naţionale 

 Proiecte internaţionale 

 Concursuri sportive 

 Balul Bobocilor 

 Expoziţii 

 Bazar de Crăciun, de Mărțișor 

 Evenimente comemorative 

 Excursii şi drumeţii 

 Vizite 

 Carnavaluri 

 Spectacole 

 Schimburi interculturale 

 Ziua Porților Deschise 

 Ziua Colegiului de Sfântul Andrei 

Elevii Colegiului Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” 

din Sibiu beneficiază de un numar mare de avantaje: 

 

Săli de clasă  spaţioase si luminoase; 

Cadre didactice foarte bine pregătite; 

O varietate de profiluri; 

Laboratoare diverse, bine dotate; 

Un modern cabinet de informatică; 

Un cabinet multimedia 

Bibliotecă;  

Teren de sport în aer liber; 

Sala de sport. 

 

Proiecte şi schimburi internaţionale 

Proiect școlar internaţional pe teme de mediu mediUE 
tineri europeni în dialog (Germania, România), finanţat de 

DBU Germania, coordonator prof. Ţălnariu Rodica 

Proiect școlar internaţional “Împruenă construim viitorul” 
-  schimb de experienţă pe teme pedagogice între  Staatlliche 
Fachschule für Sozialpädagogik Hamburg şi Colegiul Naţional 

Pedagogic “A. Şaguna”  Sibiu 

2018 - 2019 Proiect internațional Grenzenlos? Wo endet 
Europa? – prof. Dinu Adela, prof. Mărginean Ramona, prof. 

Ionescu Alexandra cu elevi din clasa a XII-a B, a X-a D. 

Schimb educațional cu Ratsgymnasium Stadthagen, cu 
elevi din clasele a X-a D, a X-a E, a XI-a D, a XI-a E, 
septembrie 2019, prof. Ionescu Alexandra și prof. Pluteanu-

Pleșca Elena. 

Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune 
compozită OS 6.5, 6.6.  Îmbunătățirea competențelor personalului 
didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor 
servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 

școli incluzive  

Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” 

Cod proiect: POCU/904/6/25/146587 

Partener 1 - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
Perioada de implementare – ianuarie 2021 – decembrie 2023 

 

Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune 
compozită OS 6.5, 6.6.  Îmbunătățirea competențelor personalului 
didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor 
servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei 

școli incluzive  

Titlu proiect: „EduAcces”  
Cod proiect: POCU/784/6/24/139601 
Partener 1 - Inspectoratul Școlar Județean din Sibiu 
Perioada de implementare – mai 2021 –decembrie 2023 
 

„ERASMUS FOR FUTURE: Young Europeans facing climate 
change as common challenge” Școlile partenere: Hannah-Arendt
-Gesamtschule Soest, Soest, Germania (coordonator); IES Inca, 
Inca, Spania;  Sevim Cuhadaroglu Secondary School, Istanbul, 
Turcia; Spjald Skole, Spjald, anemarca; Colegiul Național 

Pedagogic „Andrei Șaguna”, Sibiu, România. 

 

 Adresa: Str.Aleea Turnu Roșu Nr.2 

Telefon: 0269 / 43 40 02 

E-mail: cnpas_sb@yahoo.com 

Web: www.cnandreisaguna.ro 



 

Scurt istoric 

Anul înfiinţării: 1786 

1786 — Atestatã ca prima şi cea mai veche şcoală pedago-

gică ortodoxă, instituţie de stat, din Sibiu. 

1850 — Anul înfiinţării Institutului Teologico-Pedagogic de 

către Andrei Şaguna. 

 

 

 

1918 — Funcţionează separat ca “Şcoală Normalicească“ de 

băieţi şi fete. 

1920 — Şcoala de băieţi, funcţionează separat într-o fostă 
cazarma împreună cu o şcoală de aplicaţie, frecventată de 

orfani de război. 

Pană în 1927 — Şcoală confesională susţinută doar de biser-

ică.  

1938 — Şcoala începe să funcţioneze în clădirea proprie, 

ulterior devenită spital militar pentru perioada războiului. 

Din 1948 şcoala pregăteşte învăţători şi educatori români şi 

germani, băieţi şi fete. 

1 septembrie 2010 — Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei 

Şaguna” îşi schimbă sediul pe str. Aleea Turnu Roşu, nr. 2.  

  

 

SECŢII ŞI PROFILURI: 

 

Secţia română 

 ciclul liceal 

Clasa a IX-a: 4 clase 

 2 clase profil pedagogic, educator-învățător 
(48 de locuri) 

 1 clasă profil pedagogic, educator-puericultor 
(24 de locuri) 

 1 clasă profil teoretic, filologie bilingv engleză 
(26 de locuri) 

Clasa a X-a: 3 clase 

Clasa a XI-a: 3 clase 

Clasa a XII-a: 4 clase  

   

Secţia germană 

 ciclul liceal  

Clasa a IX-a: 2 clase 

 1 clasă profil pedagogic, educator-învățător 
(24 de locuri) 

 1 clasă profil teoretic, filologie 

Clasa a X-a: 2 clase 

Clasa a XI-a: 2 clase 

Clasa a XII-a: 2 clase    

 

 

Statistici 

În colegiu îşi desfăşoară în prezent activitatea un număr de 
72 de cadre didactice: 60 profesori, 12 învăţători, un consilier 
școlar, care îndrumă activitatea de formare a unui număr de 
980 de elevi: 298 în învăţământul primar, 93 în îvăţământul 

gimnazial, 585 în învăţământul liceal.  

 

ASPECTE DIN ACTIVITATEA ELEVILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Oferta  educaţională (2022-2023);  secţii  şi  profiluri;  aspecte din activitatea elevilor;  scurt  istoric 


