Liceul Teoretic German
”Johann Ettinger”
CLASE:
 16 clase de ciclu primar (0-4)
 9 clase de ciclu gimnazial (5-8)
 9 clase de ciclu liceal (9-12)
SPECIALIZĂRI:
 Matematică-informatică – bilingv engleză
 Matematică-informatică – intensiv informatică
 Filologie
MOTTO
MITEINANDER FÜREINANDER
„ EDUCAȚIA ESTE IMBLÂNZIREA UNEI FLĂCĂRI, NU UMPLEREA
UNUI VAS”
(Socrate)
ISTORIC
Inițiativa înființării acestui liceu a aparținut Forumului Democrat German din
Satu Mare şi a Inspectoratul Școlar Satu Mare şi a fost motivată de
necesitatea impetuoasă de a reuni într-o singură unitate de învățământ elevii
din clasele I-XII de la secțiile germane proveniți din regiunea de nord-vest a
României unde există populație germană şi elevi doritori de a studia în limba
germană şi de a cunoaște cultura şi civilizația germană. Liceul a fost înființat
în anul 1997 şi este situat în mediul urban într-o zona periferică a orașului,
pe strada Cloșca nr. 72, anul construcției complexului școlar fiind 1976.
Complexul școlar se întinde pe o suprafață de aproape 1 ha şi este constituit
dintr-un grup de clădiri armonios așezate, format din școala propriu-zisă,
cantina, internatul, internatul vechi, terenul de sport cu balon presostatic şi
un parc

MANAGEMENT
 Perspectiva integrării depline în spațiul românesc şi european economic,
științific şi ocupațional
 Continuarea studiilor în învățământul superior în țară şi în străinătate
 Consiliul elevilor – participant active şi democratic în luarea deciziilor
 Acces internet non-stop
 Atestat de informatică şi lingvistic
 Derulare proiecte şi parteneriate educaționale
 Exprimarea opiniilor în presa şcolară şi locală
 Parteneriat cu Asociația de părinți Ettinger
 Parteneriate cu agenți economici din regiune
OPORTUNITATI






Studiu centrat pe elev
Receptivitate la nou, stil managerial deschis, direct, democratic
Principii pedagogice moderne
Proiecte, parteneriate educaționale
Centru de testare acreditat ECDL, DSD
DOTARE MODERNĂ










34 săli de clasă
2 laboratoare informatică
Laborator fizică
Cabinet psihologic, cabinet medical
Bibliotecă, sală de lectură
Post radio propriu
Internat
Cantină

PROIECTE ŞI PARTENERIATE
 Let’s watch the birds – Comenius bilateral
 International High5 – Erasmus + KA2
 Europeans for Peace
 Parteneriat şcolar
- Gymnasium Nidda, Germania
- Zelk Zoltan Nyiregyhaza, Ungaria
 Parteneriat Asociaţia Sant Egidio

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
 Cor Canticum
 Formaţie de instrumentişti
 Echipă redacţională
 Echipă baschet
 Echipă fotbal
 Teatru şcolar
 Micii pompieri

