
SCOALA GENERALA SCOALA GENERALA ““SFANTA ANASFANTA ANA””
SANTANASANTANA

•• ContinuatoareContinuatoare a a traditradiţţieiiei de 250 de 250 aniani de de 
îînvănvăţţământământ sântăneansântănean şşi i îîn n acelaacelaşşii
timptimp deschisădeschisă sprespre nounou, , sprespre
implementareaimplementarea reformeireformei educaeducaţţionaleionale, , 
ŞŞcoalacoala GeneralăGenerală ,,,,SfântaSfânta AnaAna””
promoveazăpromovează calitateacalitatea îînn educaeducaţţieie, , 
interculturalitateainterculturalitatea, , îîntrntr--un context un context cece
leagăleagă şşcoalacoala cu cu specificulspecificul comunităcomunităţţiiii
locale .locale .

•• SanctuarSanctuar al al educaeducaţţieiiei, , şşcoalacoala noastrănoastră
esteeste formatorformator de de capacităcapacităţţii şşii
competencompetenţţee care care săsă ajuteajute eleviielevii îînn
orientareaorientarea profesionalăprofesională, , îînn vedereavederea
integrăriiintegrării îînn societateasocietatea modernămodernă aflatăaflată
îînn continuăcontinuă schimbareschimbare, care , care săsă le le 
facilitezefaciliteze accesulaccesul la la culturacultura europeanăeuropeană
şşii universalăuniversală. . 

SEDIUL CENTRAL AL SCOLIISEDIUL CENTRAL AL SCOLII

MISIUNEA SCOLII 



ISTORIA ŞCOLII GENERALE “SFÂNTA ANA” ÎN  DATE

• 1736 - Margareta şi Iacob  Bibics aduc  în zonă 6 familii de şvabi din  Bavaria.
• 1751 - Maria Tereza îi aprobă lui Bibics, proprietarul acestei zone, să aducă în 
localitate  piarişti pentru instruirea  şi educarea fiilor de nobili

• 1772 - La Gimnaziu se înfiinţează clasele a IV-a şi a V-a ”HUMANIORA” ale 
cursului superior. Limba în care se învaţă este latina.

• 1791 - Un incendiu de proporţii distruge Sântana şi Comlăuşul, rămânând doar 5  
case.

• 1858 - După ce fusese refăcut, arde din nou Gimnaziul şi biserica catolică. 1919 
- La un an de la crearea României (1918) se înfiinţează Gimnaziul Român, director 
şirianul Mihai Pleşu.

• 1959 - Se unifică secţiile cu predare în limba română şi  limba germană sub 
conducere şi administraţie unică, director prof. Cornel Stângu.

• 1974 - Se construieşte clădirea nouă a Liceului Teoretic Sântana. 
• 2000 – În şcoală începe funcţionarea unui rând de clase cu predarea intensivă a 
limbii engleze.

• 2001 - Prin acordarea numelui de ,,Sfânta Ana” şcolii noastre s-a consfinţit 
legătura care a existat în sufletul şi conştiinţa locuitorilor comunei, călăuziţi, 
indiferent de vremuri, de credinţa în Dumnezeu şi dragostea de ţară.



OFERTA EDUCATIONALA A SCOLII OFERTA EDUCATIONALA A SCOLII 
GENERALE GENERALE ““SFANTA ANASFANTA ANA”” SANTANASANTANA

•• 1. 1. SectiaSectia RomanaRomana::
•• ClaseleClasele traditionaletraditionale ((limbilimbi modernemoderne in in ofertaoferta:  :  germanagermana, , englezaengleza, , francezăfranceză)  )  

ClaseleClasele I I –– VIII, 19 VIII, 19 claseclase
•• ClaseleClasele cu cu predarepredare intensive a intensive a limbiilimbii englezeengleze

ClaseleClasele V V –– VIII, 4 VIII, 4 claseclase

•• 2. 2. SectiaSectia GermanaGermana::
•• LimbiLimbi modernemoderne in in ofertaoferta ((englezaengleza, , francezafranceza))

ClaseleClasele I I -- IV IV -- 4 4 claseclase
ClaseleClasele V V –– VIII  VIII  --4 4 claseclase

RESURSE UMANERESURSE UMANE

In ultimii ani am realizat dezvoltarea secţiei germane a şcolii de 
la clase simultane la clase de sine stătătoare.



Echipa managerială a şcolii
Director: profesor Ana Höniges
Director adjunct: învăţător Dănuţ Maxa
Coordonator de proiecte educative: 
profesor Hortensia Neamţ

Cadrele didactice ale Şcolii Generale 
„Sfânta Ana” Sântana



CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARECENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE
Imbina biblioteca tradiţională cu tehnologia informaţională modernă, asigurând atât redescoperirea dragostei pentru lectura de plăcere cât şi 
folosirea metodelor moderne de informare şi comunicare pentru toate şcolile din zona Sântana şi comunitatea locală





Proiect Multilateral Comenius
“Seven Countries, eight stories”

2009-2011



Proiectul educaProiectul educaţţional ional SocratesSocrates
http://donaudelta.scoalahttp://donaudelta.scoala--sfantasfanta--ana.ro/ana.ro/

Partnerschulen:
Katholische Grundschule "Boldog Gizella"

aus Mohacs (Südungarn)

Ostendorfer Gymnasium
aus Neumarkt

SuportSuportSuport financiarfinanciarfinanciar: : : ComisiaComisiaComisia ComunităComunităComunităţţţilorilorilor EuropeneEuropeneEuropene

��CunoastereaCunoasterea DelteiDeltei DunăriiDunării ca ca unulunul din din celecele maimai iinteresantenteresante complexecomplexe ale ale 

EcosfereiEcosferei..

��ProtecProtecţţiaia RezervaRezervaţţieiiei Delta Delta DunăriiDunării la la nivelnivel internainternaţţionalional..

��Supravegherea gradului de poluare a apei.Supravegherea gradului de poluare a apei.

��Familiarizarea cu mijloace moderne de comunicare.Familiarizarea cu mijloace moderne de comunicare.

CCunoaunoaşştereaterea valorilorvalorilor culturaleculturale din din patrimoniulpatrimoniul partenerilorpartenerilor, , îînnţţelegereaelegerea

dimensiunilordimensiunilor EuropeneEuropene ale ale educaeducaţţieiiei.  .  



SPRING DAY IN EUROPESPRING DAY IN EUROPE
Organizat de European Schoolnet, având ca obiective generale: 
- impulsionarea şcolilor din întreaga Europă să participe la acţiuni de informare şi 
dezbatere asupra Europei de mâine
- popularizarea obiceiurilor culturale româneşti
- prezentarea unor personalităţi europene
- diseminarea concluzilor dezbaterilor pe platforma de internet My Europe



PROIECTUL EDUCATIV PROIECTUL EDUCATIV ““CHARACTER FIRSTCHARACTER FIRST””

Acest program, de importanţă strategică pentru organizaţia noastră, este un program de tip asociat,  
realizat prin colaborarea dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad cu Pointman Leadership  Institute şi
Character First Training Institute din  Statele Unite  ale Americii cu Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad şi
câteva şcoli din judeţul nostru.

Scop
Educarea elevilor în spirit  european, modelarea caracterului, latură importantă a  personalităţii ce

se  va manifesta prin comportamentul civilizat al  elevilor, vizibil prin interes pentru invăţare, 
creşterea respectului faţă de  sine  şi de  cei din  jur, faţă de  mediul ambiant, toleranţă.  

Obiective  generale
Cunoaşterea  şi  respectarea  cerinţelor impuse  de  trăsăturile  de  caracter.
 Dezvoltarea  trăsăturilor  de caracter  esenţiale  necesare  pentru  integrarea  în  grupurile sociale.
Realizarea  unei  cercetări privind implementarea educaţiei caracterului în învăţământul românesc.



ProiectProiect de protecde protecţţie a mediului ie a mediului şşi ecologie de lungă durată concretizat prin activităi ecologie de lungă durată concretizat prin activităţţi anuale:i anuale:
-- CColectareaolectarea de dede deşşeuri reciclabileeuri reciclabile((sticle, plastic, hârtiesticle, plastic, hârtie))
-- CCăsuăsuţţee pentru păsărele pentru păsărele (100 (100 bucbuc. . Predate la Grădina Botanică Predate la Grădina Botanică MaceaMacea))
-- AAccţţiuniiuni de ecologizare a unor ecosisteme naturalede ecologizare a unor ecosisteme naturale (L(Laculacul TTauauţţ, R, Rezervaezervaţţiaia BBezdinezdin,,păduripăduri, , 
CCetatea etatea SSiriairia))
-- PParticipareaarticiparea la concursuri cu teme ecologicela concursuri cu teme ecologice: : PremiulPremiul II    II    lala faza nafaza naţţională a concursuluiională a concursului
““IMPREUNA PENTRU NATURAIMPREUNA PENTRU NATURA”” 20062006

PROIECTUL ECOPROIECTUL ECO--SSÂÂNTANANTANA



POMUL DE MAIPOMUL DE MAI-- MAIBAUMFESTMAIBAUMFEST
Proiect intercultural de continuare a sărbătorii tradiţionale germane Maibaumfest, 
reînnodate de şcoală în colaborare cu forumul germanilor din Sântana, aflat acum la 
ediţia a VIII-a. 



SusSusţţinerea tradiinerea tradiţţiilor interculturaleiilor interculturale



Grupul cultural

Maria – Mädchen aus Sanktanna

Proiect în colaborare cu 
Asociaţia HOG 

Sanktanna/Böblingen, din 
Germania  pentru susţinerea 
grupului cultural „Maria –
Mädchen“ în cadrul 
programului „Păstrarea 
obiceiurilor şi tradiţiilor 
comunei natale Sântana”. 
Grupul „Maria – Mädchen“  
păstrează portul tradiţional  
german, prezintă cântece 
tradiţionale la sărbătorile 
religioase, participă la 
procesiunile tradiţionale.



CUPA TINERELOR SPERANTECUPA TINERELOR SPERANTE
OOrganizatărganizată anual la nivel judeanual la nivel judeţţean pe secean pe secţţiuni fotbal iuni fotbal –– handbal handbal 

LLa edia ediţţia 2006 au participat 30 echipe de fete ia 2006 au participat 30 echipe de fete şşi băiei băieţţii



ŢINTE  STRATEGICE

•Modernizarea actului de predare – învăţare.
• Asigurarea unui spaţiu ambiental corespunzător.
• Asigurarea condiţiilor pentru un comportament 
civilizat al elevilor în şcoală şi în afara ei.
• Sprijinirea elevilor şi cadrelor didactice cu 
performanţe deosebite.
• Stimularea implicării elevilor, părinţilor, autorităţilor, 
agenţilor economici, mass-mediei în realizarea 
proiectului şcolii.
• Dezvoltarea învăţământului în limba germană.
• Racordarea la dimensiunile europene ale educaţiei 
prin participarea la programe educaţionale europene 
şi parteneriate  internaţionale.


