
Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeș 

ISTORIC 

În decursul existenţei sale, şcoala 
românească pedagogică din Caransebeş a 
îndeplinit un rol esenţial în promovarea 
conştiinţei naţionale, a limbii poporului nostru, a 
idealurilor de libertate şi unitate. Slujită de 
dascăli remarcabili care au contribuit la 
formarea unor întregi generaţii de învăţători, 
şcoala pedagogică din Caransebeş se 
integrează, astfel, cu deplină îndreptăţire în 
rândul factorilor de cultură şi de civilizaţie 
naţională din Banat şi din întreaga ţară. Prima 
menţiune documentară despre existenţa unei 
şcoli de dascăli la Caransebeş datează din 
1582, fiind menţionată în predoslovia „PALIEI 

DE LA ORĂŞTIE”. În secolele următoare se înregistrează alţi paşi decisivi pe calea 
afirmării învăţământului românesc în Banat. 

Patronul spiritual al şcolii, C.D. Loga, nu a fost ales întâmplător. Acesta a fost 
profesor de pedagogie şi director al şcolii, la începutul secolului al XIX-lea. Un simbol 
al emancipării culturale a românilor din Banat, C. D. Loga a fost şi un important 
cărturar, om de litere, scriind una dintre primele gramatici ale limbii române. 

Actualmente, şcoala asigură un învăţământ de calitate, prin cele 85 de cadre 

didactice, 90% dintre acestea cu gradul didactic I, dintre care 5 au titlul ştiinţific de 

doctor, Sălile de clasă sunt recent renovate, beneficiem de o sală de sport la 

standarde europene, de două laboratoare de informatică, de un amfiteatru şi de o 

bibliotecă pe gustul fiecărui cititor pasionat. 

Suntem interesaţi de performanţă, dar şi de activităţile extraşcolare. Cel mai 
recent proiect, Şcoala comunitară, a primit finanţare pentru deschiderea, din toamnă, 
a unui centru multi-media: radio și revistă școlară. În școala noastră funcționează din 
anul 2016 și un Club Impact prin care s-au realizat diferite proiecte comunitare.  

Şcoala dispune de o dotare corespunzătoare asigurării unui învăţământ de 
calitate pentru filierele, profilurile şi specializările oferite: 14 cabinete şi laboratoare 
de specialitate (pentru fiecare disciplină de învăţământ), 2 cabinete de informatică 
(50 calculatoare, cu acces la internet), bibliotecă şcolară cu peste 50000 volume, cu 
sală de lectură, internat modern pentru elevi, cantină școlară, garsoniere pentru 
profesori , sală de sport modernă. 

CE OFERĂ ȘCOALA? 

Școala oferă: studierea intensivă a limbilor de circulaţie internaţională (limba 
germană, limba engleză, limba franceză); pregătirea performantă la informatică; 
preocupări  constante  ale profesorilor pentru cercetarea de specialitate (autori de 



manuale şcolare, culegeri metodice, cărţi de specialitate); pregătirea suplimentară a 
elevilor prin programe speciale, la nivelul fiecărei catedre; existenţa unor colective de 
profesori cu preocupări privind: editarea de reviste şolare, pentru organizarea de 
activităţi extracurriculare etc.;  posibilitatea participării la proiecte şcolare cu parteneri 
naţionali si internaţionali; un amfiteatru (sală de festivităţi) cu posibilităţi 
multifuncţionale .  

 
 
 
 

Das Deutsche Sprachdiplom der 
Kultusministerkonferenz 

 

     Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) este un proiect comun al Guvernului Federal 

al Germaniei și al landurilor Germaniei. 

Colegiul Național „C.D.LOGA“ este singurul centru de examinare din Caransebeș  

pentru atestatul de limba germană (Deutsches Sprachdiplom). Acest atestat are doua 

trepte:  DSD I, pentru nivelurile A2/B1(nivel mediu) și atestat de limba germana 

pentru nivelurile B2/C1, DSD II (pentru avansați și foarte avansați). Acest atestat 

poate fi susținut doar de elevii și profesorii școlii noastre, este gratuit și recunoscut 

internațional.  

Avantajul acestui atestat este că se pot obţine şi diplome parţiale, adică se pot 

promova şi probe singulare. 

Probele de examen sunt :  

-  Probă de înţelegere a textelor scrise (LV) şi audiate (HV), precum şi de 

producere de mesaje scrise (SK) 

- Probă orală – elaborarea unei prezentări orale pe baza unor elemente date la 

prima vedere (MK1) şi prezentarea proiectului (mapei) cercetat şi conceput din 

timp. 

- Comisia de examinare orală e formată din unul sau doi profesori români şi un 

consilier german.. 

Ministerul Educaţiei recunoaşte DSD ca examen, care certifică nivelul de 

competenţe lingvistice pentru absolvenţii învăţămăntului liceal de stat, certificatele 



putând fi echivalate astfel încât posesorii lor să nu mai trebuiască să susţină 

examenul de competenţe lingvistice într-o limbă străină, în cadrul examenului de 

Bacalaureat. 

Ne mândrim și cu Cercul de lectură, ”Fărâmituri de lectură cu ceai”care  a luat 
ființă cu cinci ani în urmă, promovând în rândul elevilor modele autentice din 
domeniul literaturii, muzicii și artei. Elevii noștri, alături de alți elevi ai școlilor din 
municipiul nostru, dar și de alți iubitori de literatură și cuvânt, pot beneficia de întâlniri 
cu scriitori români contemporani. Printre invitații cercului s-au numărat scriitori ca: 
Ana Barton, Robert Șerban, Alexandru Potcoavă, Bata Marianov, Viorel Marineasa, 
Daniel Vighi, Adela Dragomir, Daniela Rațiu, Marcel Tolcea, Adriana Babeți, Ioana 
Pârvulescu, Camelia Burghelie, Borco Ilin, Șerban Foarță, Radu Paraschivescu.  
 Noi nu neglijăm nici sportul: șah, tenis de masă, fotbal, volei, atletism. Elevii 
noștri participă la competiții sportive, la faze județene, interjudețene și naționale ale 
acestora, participă la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Ne onorează medaliile 
obținute la Campionatele Naționale de Atletism. Elevul Flavius Lala a fost selecționat 
în lotul național de volei. 
 
 

PARTENERIATE 

Formare continuă: Casa Corpului Didactic, Universitatea de Vest 
Timişoara,Universitatea ”Eftimie Murgu” Reșița, Pädagogisches Institut Graz . 
Probleme de evaluare şcolară: Universitatea de Vest Timişoara 
Probleme de orientare şcolară şi profesională: Universitatea de Vest Timişoara 
Proiecte de mediu, educaţie pentru sănătate, educaţie pentru cetăţenie democratică: 
Primăria locală, Direcţiile Judeţene în domeniu, Prefectura, Consiliul Judeţean. 
 

 
 
 
VIZIUNEA ȘI  MISIUNEA ȘCOLII 

Colegiul Național „C. D. Loga” este o școlă care promovează valori autentice 
și formează tineri activi și competitivi, pentru o societate europeană. 

Colegiul Național „C. D. Loga” se angajează să le ofere elevilor un mediu de 
învățare stimulativ, încurajându-i să-și formeze competențe de viață 
. 
OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 O clasă de matematică-informatică, intensiv informatică 
 O clasă filologie, intensiv limba engleză 
 O clasă filologie 



 O clasă vocațional învățător-educatoare 
 O clasă vocațional educator-puericultor 

 
VĂ  AȘTEPTĂM CU DRAG! 

 

 


