MISIUNEA ŞCOLII
Motto: „ŞTIINŢA ÎNSEAMNĂ PUTERE,
EDUCAŢIA ÎNSEAMNĂ LIBERTATE”
Textul „Wissen ist Macht, Bildung ist Freiheit” datează din 1867 şi este
inscripţionat pe peretele frontal al sălii festive din şcoală.
Acesta a fost preluat ca misiune a şcolii şi în zilele noastre.
LICEUL TEORETIC „GUSTAV GŰNDISCH” din Cisnădie asigură
educaţia persoanelor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani din oraşul Cisnădie
conform standardelor europene.
Serviciile educaţionale oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa,
promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii la
procesul educaţional şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Profilurile „tehnician în activităţi economice” şi „filologie” de la liceu şi clasele
de secţie germană pentru elevii care doresc să studieze limba germană ca limbă
maternă, oferă condiţii pentru formarea deplină a personalităţii elevilor în
funcţie de aptitudini, talente şi interese.
Şcoala urmăreşte ca fiecare absolvent să devină, în societate, “omul potrivit la
locul potrivit”. Pentru aceasta, fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi
dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie atât de interesele şi aspiraţiile
personale, cât şi de cerinţele comunităţii şi ale societăţii în general. Totodată,
şcoala dezvoltă capacitatea de adaptare şi de orientare într-o societate aflată întrun proces continuu şi rapid de schimbare.
În acelaşi timp, liceul oferă fiecărui absolvent pregătirea necesară continuării
studiilor în formele de învăţământ adecvate personalităţii şi intereselor
personale. Prin baza materială oferită şi prin profesorii săi, adevăraţi experţi în
disciplinele predate, liceul asigură atingerea, de către toţi elevii, a celor mai
înalte standarde academice.

VIZIUNEA ŞCOLII:
ŞCOALA este poartă deschisă spre educaţie, cunoaştere, aspiraţie, împlinire.
Şcoala oferă egalitate de şanse elevilor.
Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi
unii cu alţii, să preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale
spaţiului în care s-au născut.
Dezvoltarea personală a elevilor este orientată spre formarea competenţelor, a
valorilor şi atitudinilor care să-le ofere şansa integrării în societate.
Prin serviciile aduse în plan social, cultural şi economic, şcoala oferă un
parteneriat real comunităţii, devenind un centru de servicii educaţionale.

