
 

 
 

 
1. Descrierea unității de învățământ 

 Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” Tg. Mureș, este unitate cu personalitate 
juridică, singura din municipiu care funcționează cu trei secții de predare în limbile 
materne română, maghiară și germană. 

 
Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” 

 Târgu Mureș, str. Aleea Carpați nr. 23 
județul Mureș 
cod poștal: 540336 

 telefon / fax: 0365 882803 
 e-mail: gimschiller_tgms@yahoo.com 

 http://scoalaschiller.ro 
 
  Istoricul unității de învățământ 
 Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”, fosta Școală Generală Nr. 16, situată în 
Cartierul Aleea Carpați, unul dintre cel mai vechi și pitorești cartiere din oraș, situat pe 
malul stâng al Mureșului și-a deschis porțile la 1 septembrie 1969. De atunci mii de elevi 
și-au aplecat frunțile peste cărți sorbind înțelepciunea slovelor și năzuind mereu spre mai 
departe. La 15 septembrie 1969 Școala Generală Nr. 16 și-a primit noii elevi în strai 
sărbătoresc. Era o școală nouă, frumoasă, modernă la acea vreme fiind dotată cu 19 săli de 
clasă și 2 laboratoare, în care la început au învățat elevii a două secții: română și maghiară, 
cărora peste numai câțiva ani li s-au adăugat și elevii secției germane. 
 Încă de atunci, școala și-a definit specificul, păstrat cu consecvență și mândrie până 
azi, acela de a fi singura instituție de învățământ din oraș cu predare în trei limbi materne. 
Acest fapt a fost și unul din motivele pentru care s-a optat ca școala să fie personalizată și 
să poarte numele uneia dintre cele mai mari personalități ale culturii germane și universale 
– Friedrich Schiller, denumire reprezentativă care reflectă aspectul multicultural al 
instituției noastre, prin cele trei secții la nivelul învățământului primar și gimnazial și din 
anul 2006 al celui preșcolar. 
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 Ca o recunoaștere a celor ce și-au dorit să studieze într-o limbă cu largi deschideri 
spre cultura universală și ca un semn al toleranței și prieteniei față de semenii noștri 
germani, școala a primit începând cu 1 decembrie 2005 numele de Gimnaziul „Friedrich 
Schiller”. 
 

Baza materială a unității școlare este modernă constând în:  
  - clase luminoase, igienizate anual, cu mobilier adecvat; 
  - bibliotecă cu 13000 volume; 
  - 1 laborator informatică; 
  - 1 laborator fizică - chimie 
  - cabinete la diferite specialități; 
  - sală de sport, teren de sport; 
  - cabinet psihopedagogic; 
  - cabinet medical. 
 
  Plan de școlarizare:   

În anul școlar 2022 – 2023 Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” va funcționa cu 3 
cicluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial zi și frecvență redusă 

 învățământ preșcolar - două grădinițe: 
- o grădiniță cu program prelungit cu predare în limba 

maternă germană – 4 grupe: mică, mijlocie, mare și mixtă. 
- o grădiniță (Raza de soare) cu program prelungit cu predare 

în limbile materne: română și maghiară – 8 grupe  
 învățământ primar: 17 clase: clase pregătitoare – clasele a IV-a  
 învățământ gimnazial: 

- 12 clase la învățământ de zi (câte o clasă la fiecare secție de predare) 
- 8 clase la învățământ cu frecvență redusă (4 clase secția română, 4 
clase secția maghiară). 

 Învățământul de zi funcționează într-un singur schimb de la 8 – 15, iar învățământul 
cu frecvență redusă 2 săptămâni pe lună de la 15 – 20. 
 Numărul de elevi existenți în anul școlar 2021 – 2022 este de 1000. 
 La solicitarea părinților unele clase au organizat anul acesta și vor organiza în anul 
școlar următor programul „Școală după școală”. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Circumscripția școlară 

Străzile arondate unității de învățământ sunt: 
 

Cartierul Aleea Carpați Muncitorilor 
Sinaia – Gara Mică Zăgazului 
Pavel Chinezu Nufărului 
Margaretelor Kós Károly 
Furnicilor Uzinei 
Abrudului Căprioarei 
Livezii Mureșului 
Nucului Insulei 
Solidarității Artei 
Plutelor Călărașilor 
Arány János Morii 
Brăilei Matei Corvin 
Stelelor Tamás Ernő 
Rozelor  

 
3. Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul 
școlar 2022–2023 
https://www. edums.ro/clasap2022.php 
 

4. Informații pentru părinți 
 

Misiunea școlii: 
 „Tradițiile și idealurile noastre, codurile morale și standardele – lucrurile pe care le 

respectăm în viață și pe care le transmitem copiilor noștri – sunt păstrate sau uitate în 
funcție de cât de liber ne exprimăm ideile și sentimentele” (Walt Disney) 

Viziunea școlii: 
Dorind o viziune dinamică, prognostică, viziunea școlii s-a centrat raportându-se la 

următoarele domenii: 
1. Curriculum: 

- obținerea unor rezultate competitive asigurând calitatea procesului           
instructiv – educativ;  

- stimularea performanțelor individuale ale elevilor, dezvoltarea 
personalității lor, formarea capacității intelectuale, stimularea motivației învățării, 
asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală 

- educarea în sprijinul valorilor societății noastre. 
 



 

 2. Resurse materiale – financiare:  
- obținerea de fonduri extrabugetare; 
- obținerea de sponsorizări; 
- Asociația Gimnaziului „Friedrich Schiller” 

 3. Resurse umane: 
- elevul trebuie să găsească în școală un al doilea cămin care să-i ofere nu 

numai cunoștințele necesare trecerii într-o treaptă superioară a învățării ci și un cadru 
propice dezvoltării personalității lui ca viitor cetățean, capabil să facă față cerințelor 
actuale; 

- stimularea cadrelor didactice în implicarea lor în actul decizional, în 
autoperfecționare și în responsabilizarea acestora. 
 4. Relații comunitare: 
   - creșterea prestigiului școlii prin colaborarea cu partenerii direct interesați; 
   - îmbunătățirea continuă a imaginii școlii; 
   - colaborare eficientă cu ISJMS, primărie, prefectură, poliție, jandarmerie, 
ISU, mass – media, etc. 
 5. Parteneriate educaționale 

Ca un semn al spiritului de prietenie și respect față de cultura și tradițiile altor 
popoare, de-a lungul timpului s-au făurit și menținut parteneriate educaționale cu școli din 
Germania și Ungaria care au contribuit la realizarea unor activități comune, menite să 
înlăture barierele interculturale și să creeze spații inedite de comunicare între participanți: 
elevi, cadre didactice și părinți. 
 Schimburile de experiență cu aceste școli din Germania și Ungaria au loc și astăzi în 
cadrul programului de integrare europeană, pluralism și multiculturalism.  

 Parteneriatul cu școlile din Germania: 
Debutul parteneriatului cu școlile din Freihung și Vilseck – Germania, datează din 

anul 1996 având loc anual. În cadrul acestui parteneriat se organizează renumita sărbătoare 
câmpenească „Maifest” în curtea școlii, această activitate devenind o tradiție anuală. Ea 
constă în activități extrașcolare: cântece și dansuri populare românești, maghiare, germane, 
jocuri specifice copiilor, tombole și ateliere de lucru. Se respectă specificul german al 
acestei sărbători cu cârnați și grătare bavareze, sucuri, prăjituri, iar pentru părinți renumita 
bere bavareză. 

 Parteneriatul cu Școala Generală „Moricz Zsigmond” – Kecskemet, Ungaria: 
Debutul acestui parteneriat a avut loc în anul 2002. Schimburile de experiență au loc 

o dată la 2 ani; în acel an, elevii școlii noastre sunt invitați la activitățile colegilor lor de la 
Kecskemet, iar după 2 săptămâni elevii Școlii Generale „Moricz Zsigmond” participă 
împreună cu elevii școlii noastre la activități cum ar fi: vizitarea orașului, excursii în județ 
și în țară, concursuri pe diverse teme și concursuri sportive. Se creează astfel o legătură de 
prietenie între elevi întărită și prin faptul că elevii, în cadrul schimbului de experiență, 
locuiesc în familiile colegilor lor. 
 



6. Activități curriculare, extracurriculare și extrașcolare
Preșcolarii și școlarii Școlii Gimnaziale „Friedrich Schiller” participă cu entuziasm la

activități cum ar fi: 
- concursuri școlare la diverse discipline;
- concursuri artistice între care apreciat este Concursul „Talente ascunse”;
- serbări școlare închinate Crăciunului, Zilei de 1 Decembrie 1918, Zilei de 24

Ianuarie, poetului Mihai Eminescu, Zilei de 8 Martie, Zilei Copilului, Ziua Sportului, etc; 
- „Ziua Porților Deschise”, organizată anual în luna februarie;
- „Zilele școlii”;
- „Maifest”;
- proiecte internaționale: Erasmus+ , „La Piccola Banda”;
- proiecte regionale: Tezaur folcloric, Eco - Creativ Art,

Workshop - Journalismus; 
- activități: de voluntariat (SNAC) și închinate Zilei Mediului;
- tabere naționale;
- tabără în limba germană organizată de cadrele didactice ale școlii;
- excursii naționale și internaționale, etc.

Interacționând constructiv cu mediul social cultural și economic, școala noastră își 
propune să se mențină ca un centru de resurse educaționale, culturale și servicii de cea 
mai bună calitate oferite comunității mureșene. 

Director, 
   prof. Dana Maria Bendriș   




