SH preparéiert
deng Zukunft mat
Dir:
D’SH Sektioun preparéiert dech
op Beruffer mat Zukunft, deng
Enseignante ënnerstëtzen dech,
fir däi Choix professionell als responsabelen Acteur ze maachen
an dann eng adequat Universitéit
oder Héichschoul ze fannen, déi
dengen Erwaardunge gerecht
gëtt.

Firwat als Schoul den LTPS wielen?
Mir sinn e jonken, innovative Lycée, deen awer op eng laang Traditioun vu Formatiounen am Gesondheetswiesen zeréckbléckt, a mir bilden ons permanent weider an all
onsen Domainer.
Mir sinn awer och eng Schoul, déi grousse Wäert op Respekt a Mënschlechkeet am gemeinsamen Ëmgang leet an dat och ganz staark bei onse Schüler promouvéiert.
Ënnerstëtzung an den techneschen a wëssenschaftlechen Enseignementer, methodologesch Hëllef fir ze léieren, en noe Kontakt mat der Aarbechtswelt, Sportlechkeet a
Fitness, Engagement an humanitär Aufgaben a flott pedagogesch Reese si ganz agebonnen an d’Ausbildungen am LTPS.
D‘Léiere vun de Science mécht sech duerch modern pedagogesch Approchen an duerch
de Gebrauch vun informateschen Outilen (iPad).
D’Optiounscoursen an d’Projetswoch, déi der op onsem Internet Site fannt, spillen e
primordiale Roll an dëser Philosophie.
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Sektioun
„Sciences de la Santé“
„GesondheetsWëssenschaften“
(SH)

Konzept SH Sciences de la Santé:

Gesondheetsberuffer,
Beruffer fir d‘Zukunft
Gesondheetsberuffer, déi onsem Gesondheetssystem erméiglechen ze fonctionnéieren,
sief et an der Fleeg vum Mënsch oder an den technesch-medezinesche Beräicher, beinhalten ëmmer eng grouss a praktesch orientéiert wëssenschaftlech Komponent.

PÔLE METHODOLOGIE:
- Langues
- Mathématiques
- Informatique (INFST) - Option/Projet personnalisé

Travail personnel
(TRAPE)

Op der Säit vun de Bedürfnisser vum Mënsch mat senge Problemer, fanne sech Beruffer
wéi de Kinesitherapeut (Beweegung), den Ergotherapeut (Beschäftegung vu Jonk an Al),
den Logopède an Orthophoniste (Ausdrock a Sprooch), den Dieteticien (Ernierung), de
Psychomotricien (Fein-Motorik), de Psychologe (Mentaalt Wuelbefannen).
An op der anerer Säit an de méi technesch-medezinesche Beräicher fannen sech Beruffer zeréck, wéi den technesch-medezineschen Assistent an der Radiologie (Röntgen),
de Laborant (Analysen), den Informatiker an der Gesondheet (Computerspezialist), den
Ingenieur biomédical (Technesch Gesondheetsservicer), den Techniker an de Biotechnologien (Recherche an der Biologie humaine), Techniker fir Medezinesch Hëllefen, wéi
Prothesen, etc.

Sektioun SH – aktuell a
passionant Thematiken
SH ass eng medezinesch-wëssenschaftlech,
awer och praktesch technesch orientéiert Sektioun, déi probéiert, an interessante Programmer
Iech Schüler dat Basiswëssen op eng aktiv Aart
a Weis ze vermëttelen an Iech fit ze maachen, fir
duerno äre Wonschberuff ze léieren.
Duerch kreativ an interdisziplinär Projetsaarbechte probéiere mer, Iech zolidd Kenntnis- ser a verschidde praktesch Kompetenzen ze
vermëttelen, déi sënnvoll sinn hisiichtlech der passionanter Welt vun der Gesondheet an
hire Beruffer.
Interessant Optioune pro Semester sollen Iech hëllefen Schwächten opzeschaffen oder Talenter auszebauen. Dobäi probéieren mer ëmmer, e ganzheetleche Bléck op déi verschidde Matièren ze werfen an Zesummenhäng opzeweisen.

PÔLE SCIENCES:
-

PÔLE SANTE:

Mathématiques (MATHE)
Biologie (BIOLO)
Chimie médicale (CHIME)
Physique médicale (PHYME)

-

Sciences médicales(SCMED)
Statistiques (de la santé -INFST)
Sciences humaines et de la Santé (SHUSA)
Education physique et sportive (EDUPH)

We want you
Wann s du en oppene Geescht hues, virwëtzeg bass, mat konstruktiver
Kritik kanns ëmgoen an dech fir déi ugeschwaten Domainer begeeschters, da kann der déi nei SH-Sektioun ganz vill Méiglechkeete
bidden.
Deng Enseignante begleeden dech fir däi perséinleche Projet ze
realiséieren.
Fir op d’Sektioun vun der SH opgeholl ze ginn, muss du eng gepackten 3eme Klass vun der Sektioun Ingénierie (déi al: Technique
générale), Sciences naturelles oder Professions de santé et sociales
oder eng 3eme Klass aus dem Enseignement secondaire classique
hunn.

Sproochen am LTPS:
Vill Coursen wäerten op Däitsch sinn, awer d’Englesch spillt och eng
wichteg Roll an de wëssenschaftlech orientéierte Beruffer a wäert als
Sprooch obligatoresch enseignéiert ginn. Da kanns du nach tëschent
Däitsch a Franséisch als Sprooch wielen.

