De peste 25 de ani, școala catolică tradițională
pentru țările vorbitoare de limba germană

Școala Sf. Tereza pentru fete
din Schönenberg
(în apropiere de Siegburg/Bonn)
Învățământ secundar inferior și învățământ
secundar superior cu internat

Educație pentru frumosul, adevărul
și binele din viață
Ce ne evidențiază...
•
•

un nivel ridicat de educație

•
•
•
•

clase cu număr mic de elevi

examen de bacalaureat cu note peste
medie
atmosferă familială
artă, muzică și teatru
o clădire nouă a școlii cu dotări
moderne

Punem accent pe...
•
•
•
•
•
Bucuria de a învăța într-un mediu ideal
Școala Sf. Tereza cu internat inclus nu este doar o școală, ci și un loc al siguranței, al prieteniei, al protecției pentru o dezvoltare liniștită și sănătoasă și,
mai presus de toate, al sprijinului individual. Aici, școala și internatul cooperează îndeaproape pentru a promova talente diverse. Le învățăm pe fete bucuria
de a învăța, dar și perseverența și tenacitatea. Urmărim ca ele să își poată
descoperi și dezvolta talentele. Școala noastră este deschisă și elevelor externe, care nu doresc să beneficieze de internat.

Participarea la slujbe religioase, îndrumarea spirituală care poate fi solicitată
la cerere, rugăciunea spusă împreună înainte de curs și instruirea religioasă pregătesc mintea și sufletul tinerelor eleve pentru o viață trăită
conform principiilor creștine. Capacitatea de a distinge între bine
și rău este marele dar pe care școala dorește să îl ofere fetelor
pentru a le însoți pe drumul lor în viață. Suntem o școală
catolică, dar acceptăm și eleve de alte confesiuni.

mod de exprimare elevat
bune maniere și respect



sprijin individual
abordare responsabilă a noilor
mijloace media

Dragostea pentru muzică și artă
Muzica și arta sunt materii de studiu care se
 dresează, mai presus de toate, sensibilității. Acestea
a
influențează întreaga ființă umană: mintea, emoțiile și
sufletul. Ele înnobilează sufletul, îi aduc fericire și încurajează căutarea spirituală. De aceea, la școala Sf. Tereza,
muzica și arta au o importanță deosebită. Elevele își pot cultiva
un simț al frumosului, care este expresia adevărului și a binelui, și
își pot educa sensibilitatea.

Educație pentru independență

Oferte variate pentru bucuria de a trăi și situații
serioase din viața reală
În afara cursurilor obligatorii, acordăm o mare importanță implicării în îndeletniciri
utile și activităților comune ale tinerelor. Există numeroase oferte de petrecere a
timpului liber: cântat la instrumente și cu vocea, teatru, activități sportive, dar
și o colibă cu loc pentru foc de tabără pentru serile petrecute împreună, de ex.
ale cercetașelor.

tradiție creștină catolică

„Bucuria
nu este dată de
lucruri, ci se află în
adâncul sufletului
nostru.”
Sf. Tereza
de Lisieux

În lumea noastră, aflată într-o schimbare rapidă, dorim să oferim copiilor și
tinerilor instrumentele necesare pentru a face față provocărilor epocii moderne și
pentru a nu-i lăsa singuri la greu.
Educația nu înseamnă doar transmiterea de cunoștințe, ci și educație
pentru o gândire și judecată independentă. Vrem să punem
bazele pentru formarea unui caracter plin de virtuți și să
ajutăm astfel elevele să devină tinere femei fericite,
dedicate și cu credință în Dumnezeu.
Atmosfera specială din școala noastră se reflectă
și în rezultatele bune la învățătură. Media
notelor obținute de absolventele de liceu se
situează cu regularitate printre cele mai bune
din landul Renania de Nord-Westfalia.

Bine ați venit!
Dragi părinți,
Vă invităm pe dumneavoastră și pe copilul sau copiii
dumneavoastră să vizitați școala Sf. Tereza. Astfel vă
puteți face o impresie personală despre școala noastră,
indiferent dacă trebuie să luați o decizie imediat sau abia
într-un an sau doi.
Ne face plăcere să vă prezentăm personal instituția noastră și
să răspundem la diverse întrebări, cum ar fi: programa școlară,
posibilități de obținere a diplomelor de absolvire, viața în școală
și la internat.
Contactați-ne pentru a stabili o vizită.
Așteptăm cu nerăbdare să ne vizitați!
La cerere, vă putem trimite materiale informative suplimentare.

Conducere
Sora Maria
Michaela Metz,
directoare
Dr. Johannes Laas,
director de școală

personalul nostru
didactic

Elevelor care doresc să stea la
internat le oferim și posibilitatea
unor „zile de probă”. Astfel, sub
supravegherea unei educatoare,
copiii dumneavoastră pot
participa câteva zile la
viața din cadrul școlii,
a internatului și din
timpul liber.
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Școala Sf. Tereza – actual
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St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg
Școală privată autorizată de stat
pentru fete cu internat inclus
– învățământ secundar inferior și învățământ secundar superior –
St.-Vinzenz-Str. 2
D-53809 Ruppichteroth / Schönenberg
Tel. +49 (0) 2295 / 90860-0
Fax +49 (0) 2295 / 90860-49
E-Mail: info@theresiengymnasium.de
www.theresiengymnasium.de
Autoritate educațională
Don-Bosco-Schulverein e. V.
St.-Vinzenz-Str. 2
53809 Ruppichteroth
Conducere
Directoare: Sora Maria Michaela Metz
Director de școală: Dr. Johannes Laas
Diplome și calificări
Bacalaureat (clasa a 12-a / a 13-a )
Diplomă pentru acces la o instituție de învățământ profesional
superior și universitar (instituție școală, clasa a 11-a / a 12-a )
Diplomă de competență la limba latină (clasa a 10-a / a 11-a )
Diplomă de absolvire a învățământului secundar obligator
(clasa a 10-a )
Diplomă pentru acces la o școală profesională postliceală
(clasa a 9-a / a 10-a )
Date școlare
Clase/ani: Clasele 5 –12/13 (modelul G8, începând din 2019/20:
modelul G9)
Cadre didactice: 21 (dintre care 1 preot, 6 surori)
Număr elevi: 87 (dintre care 9 externi)
Sec I: 55 / Sec II: 32
Costuri școală cu internat / Taxă școlară
Internat: 650 € (clasa a 5-a – a 9-a / a 10-a )/
850 € (a 10-a – a 12-a / a 13-a )
Elevi externi: 150 €
Limbi străine
Engleză: începând cu clasa a 5-a (materie principală)
Latină: începând cu clasa a 6-a / a 7-a 
(materie principală)
Franceză: începând cu clasa a 8-a / a 9-a
(materie secundară la alegere)
Ofertă de materii
Germană (și curs pentru avansați)
Engleză, latină, franceză
Matematică
Științele naturii, biologie, chimie, fizică,
Educație alimentară
Istorie (și curs pentru avansați), geografie, politică,
Științe sociale
Filozofie practică, filosofie
Muzică, arte
Sport

Activități educative suplimentare
Cor
Orchestră
Religie
Istoria biblică / Istoria bisericii
Cluburi
Clubul de
Clubul de
Clubul de
Clubul de

lucru manual
gospodărie
calculatoare / internet
artă

Sprijin individual
Proiecte de teatru
Cursuri instrumentale
Cursuri pentru dislexie
Ajutor la matematică și limbi străine
Cursuri de recuperare pentru noii veniți
(limbi străine)
Limba germană ca limbă străină
Educație în domeniul mass-media
Gestionarea conflictelor (clasa a 9-a )
Certificat de limbă franceză (DELF)
Consiliere privind opțiunile de studiu și
orientarea profesională
Recomandare pentru alegerea carierei
Analiză a potențialului (clasa a 8-a )
Formare practică (clasa a 9-a )
Consiliere profesională individuală (clasa a
10-a / a 11-a)
Vizitarea de târguri pentru studii și pentru
locuri de muncă
Excursii și zile de acțiune
Anglia (clasa a 10-a )
Roma (clasa a 12-a )
Berlin (clasa a 12-a )
Spectacole de cor și excursii cu corul
Excursii experiențiale
Alte oferte pentru școală și internat
Supraveghere după-amiaza
Consiliere pentru teme
Slujbe religioase școlare și ore de rugăciune
regulate
Cor gregorian
Cercetași
Zile de retragere pentru eleve
Grupe religioase
Zi tematică Germania
Cultivarea obiceiurilor și tradițiilor
(de ex. carnaval, procesiune de Sf. Martin etc.)
Participare la concursuri
Excursii, călătorii, concerte și vizite la operă
și multe altele
și multe altele

