
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

598 elevi (292 B, 306 F) 

72 de profesori (27 B, 45 F) 

Personalul non - didactic format din opt persoane (1 
secretar, 1 doctor școală și 5 ingrijitori)  

Numărul de clase : 24 

Timpul de învățare individuală este cel puțin o ora pe zi 

Petrecerea timpului liber este de 1-3 ore, în funcție de 
timpul alocat orelor de dimineata si invatarii 

O mare parte din timpul liber: activități sportive (fotbal, 
volei, tenis de masă) 



Limbile reprezentate la scoala noastră:  

Germană 257, sârbă 62, turcă 49, arabă 45, croată 42, 
poloneză 23, sârbo-croată 14, bosniacă 16, maghiară 8, 

albaneză 7, chineză 6 

Cetățenii:  

Austria 511, Serbia 32, Bosnia și Herțegovina 11, Croația 9, 
Polonia 7, Turcia 7. 

Culte/confesiuni:  

Romano-catolica 270, islamica 127, ortodoxa-sârbă 68, 
evanghelică/protestanta 21, copta ortodoxă 8, fără 

confesiune religioasă 81. 



Clădirea actuală a Sigmund Freud Liceul a fost deschisa în 
1967  

Sali speciale cu echipament tehnic pentru muzica, biologie, 
chimie, fizică 

3 camere cu 55 de stații de lucru TIC  
Acces la Internet pentru toți elevii și profesorii de la stațiile 

de lucru 

platformă de învățare digitală "Moodle" 
1 sala pentru educatie artistica 

2 pentru afaceri (firme de exercitiu) 

2 săli de sport 
Bibliotecă multimedia 

scena 

Spații de expoziție 
 



 
35 videoproiectoare 

18 CD playere pentru predarea limbilor străine 

9 Sisteme Media (fiecare cu un DVD / VCR și un televizor) 
colecții mass-media 

(cărți, hărți, DVD, CD, etc.) 
Cameră film 

laborator foto 

Teren iarbă de fotbal, două terenuri de tenis, teren de volei, 
pista de atletism  

Bufet (07:55 la 14:30) 
Vestiar  central cu dulapuri pentru fiecare elev 



25 clase/ 630 de elevi  

High School: focus lingvistică  

 

Realgymnasium: focus matematică - științe 

Programe bilingve: limba engleza ca limbă de lucru 

 

Oferta Îngrijire de zi (după-amiaza) 

Testare/ingrijire dislexie 

Lesescreening (screening lectura) 

Leseförderung (promovare lectura) 

Fotografie  

TIC 

 

 



 

Scopul nostru este de a promova talentele elevilor noștri, 
orientati spre valoare, gândire competentă, personalități 

critice și angajate.  

 

Accentul este pus pe achiziționarea de cunoștințe 
intelectuale și sociale, o pregătire pentru studii de succes și 

mobilitatea în viața viitoare de zi cu zi și profesionala 

 

Poziția educațională a școlii noastre este caracterizată prin 
diversitatea și diversificarea largă de componente 

educaționale complementare.  



Pregătirea pentru examene Cambridge  

Cursuri de remediere (posibile pentru toate disciplinele 
obligatorii) 

Computer Driving Licence  (ECDL) 

Cursuri de schi 

Peer Mediere 

Proiecte UE  

Olimpiade și concursuri 

 

Disciplina specifica unitatii: Planen (Plan) - Organisieren 
(Organizare) – Präsentieren (Prezentare) – 2-6 

ore/saptamana – pregatire cu un profesionist pentru 
Matura 

 



 

Saptamani dedicate sporturilor specifice (iarna/vara) 

Saptamana Stiintei 

Saptamana Culturii 

Saptamana Limbii engleze 

Saptamana Limbii franceze (sau a Limbii italiene) 

 

Platforma de invatare digitala  

 

ELearning School  



În al treilea an (clasa a VII-a) puteți alege intre liceu și 
școală de gramatică (latina sau franceza).  

 

In al cincilea an (clasa a IX-a) latina sau italiana.   

 

Aceasta este oferta noastră  - spre deosebire de programul 
standard pentru AHS   

 

În liceu (Realgymnasium) se pune accent pe matematica si 
stiinta .  

Aici, învățarea independentă și descoperirea sunt 
promovate în șase până la opt lecții suplimentare  



Biologie , știința mediului / chimie / fizica si munca 
științifică  Cultura franceză / italiană 

contemporană  Lucrări tehnice și textile  

Planen (Plan) - Organisieren (Organizare) – 
Präsentieren (Prezentare) 

 

o abordare pozitivă a diversității și o educație pentru 
toleranță, pentru a preveni tensiunile si conflictele 

Cunoașterea și experienta altor culturi înseamnă pentru noi 
extinderea si imbogatirea orizonturilor 



ore suplimentare în procesul de învățare  

(pentru franceză și italiană ) 

descoperirea în științele naturale (clase de laborator) 

examene Cambridge FCE si CAE 

,,Entrepreneur lui" (Comenius) 

aplicarea tehnologiei informației și comunicațiilor, precum 
și dobândirea de competențe, cum ar fi prezentarea sau 

munca de proiect, la cât mai multe obiecte  

În clasa a cincea, aceste abilități sunt promovate într- un 
subiect de predare special. Elevii interesati pot participa 

până la șase ore la discipline opționale din acest domeniu și 
prezenta ceea ce au învățat in cadrul examenului Matura  



Prima clasa: 

Citirea Screening și promovarea lecturii, cu o atenție 
specială la circumstanțele individuale 

Testarea pentru citire și slăbiciuni la ortografie și caligrafie 

Introducere în TIC 

 

Clasele 1 si 2: 

Diviziuni suplimentare pentru promovarea/dezvoltarea 
individuală la germană 

opțional ,,Primii pași în Science Laboratory“ 

 



Clasa 3: 

Proiectul ,,Sala deschisa pentru TIC” (Offener IKT-Saal) 

 

Clasa a 5: 

Disciplină obligatorie  

"Planen - Organisieren - Präsentieren“ 

 

Clasa a 7:  

opțional  ,,Introducere lucrare științifică " 

 



Toate clasele: 

 

Integrarea TIC - capacitățile dinamice din toate materiile 

Orientarea școlară 

Remediere 

Platformă de învățare digitală ,,Moodle"Proiectul ,,Elsa" (e-
learning în viața școlară)  

Proiectul ,,Peer Tutoring“ 

Activități sportive (baschet bogat, fotbal, volei) 

Promovarea talentelor în colaborare cu SVS Sokol Volei 
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Oferta educationala 

Gymnasium Realgymnasium 

ab 

 1. Kl. 
Englisch 

ab 

 3. Kl. 
Latein bzw. Französisch 

Laborunterricht, 

Geometrisches Zeichnen 

ab 

5. Kl. 

Italienisch bzw. Latein        Latein oder Italienisch 

 Planen - Organisieren - Präsentieren 

ab 

7. Kl. 
Darstellende Geometrie 



Religie romano-catolica 5,  

Evang. 1,  

islam 1,  

germană 16,  

engleză 12,  

latina 5,  

franceză 6,  

italiană 4,  

rusă 1,  

istorie si studii sociale 17,  

Geografie si Economie 6,  

Matematică 17,  



Biologie si Mediu 4,  

chimie 4,  

fizica 7,  

Geometrie descriptivă 1,  

filosofie și psihologie 5,  

informatica 5,  

educație muzicală 3,  

Educație artistica 4,  

lucrări tehnice 3,  

obiecte de artizanata (textile) 2,  

mișcare și sport 8,  

Prezentare și comunicare 4,  

dislexie 1 



 

Istoria scolii este strâns legată de soarta comunității 
evreiești din Viena 

Azi suntem o scoala multietnica si multireligioasa 

 

1864 ,,Leopoldstädter municipal și Realgymnasium"  

1896 scoala a fost preluata de către stat și redenumita "K.k. 
zweites Staatsgymnasium im II. Wiener Gemeindebezirk„ 

1901- ,,Erzherzog Rainer-Gymnasium” 

1937 - 77,5% dintre elevi apartineau comunității religioase 
evreiești 



 

1938-1939 - ,,Școala pentru Băieți" (numai evrei, deportati 
treptat in lagarele naziste) 

 

1967 scoala s-a mutat in actuala cladire 

 

1989 redenumita ,,Sigmund Freud Gimnaziul".  

 

Absolvenții celebri 

Sigmund Freud (1873), medicul și politicianul Julius 
Tandler (Matura in 1889) și psihologul Viktor Frankl 

(Matura in 1924). 



Protocolul Sigmund Freud (Matura) 
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30 % - mai mare decât media de succes la nivel 
federal: excelent 14,9%; Bine 14,8%) 

Statistik 2010-2011

(Jahresbeurteilungen)

Guter Erfolg (14,9%)

Aufsteigen ohne "5" (49,9%)

Aufsteigen mit "5" (7,6%)

1 Nicht genügend (3,0%)

2 Nicht genügend (4,0%)

3 und mehr Nicht genügend; n.b. (4,0%)

Abmeldung während des Jahres (1,8%)

Ausgezeichneter Erfolg (14,8%)



1. o lucrare finală  

2. examene scrise la trei sau patru obiecte (cel 

puțin la limba germană, matematică și o 

limbă străină modernă)  

3. examenele orale 

 

Problele scrise sunt standardizate 

Orientate spre competente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lucrarea finala:  

subiectul este ales de candidat la sfarsitul 
clasei a 7-a;  

trebuie sa aiba cel putin 5000 de cuvinte 

Este posibila sustinerea lucrarii intr-o limba 
straina (chiar si in limba latina) 

1 (lucrare) + 3 (oral) + 3 (scris) sau 

1 + 4 + 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Klausuren → 3 m. P. → 15 Stunden: 

Gg (6) +Ph (6) +Ch (4) =16 

Gg (6) +Ph (6) +W Ch (4) =16 

Gg (6) +Ch (4) +PP (4) +W PP (2) =16 
 

4 Klausuren → 2 m. P. → 10 Stunden: 

Gg (6) +Ch (4) =10 

Gg (6) +W Ph (4) =10 

PP (4) +W PP (2) +Ch (4) =10 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://freudgymnasium.at/
http://freudgymnasium.at/

