راهم از  4تا 5
مدارس جامع ( )Gesamtschuleدر اوبرهاوزن
Fasia-Jansen-Gesamtschule
مشخصات مدرسه
آموختن همه چیز تمام و کامل همچنان ورزش و فرهنگ
موارد تأکید و توجه خاص
آموزش برای دوام و پایداری  /مهر تصدیق "مدرسه آینده"  ،آموزش احترام و تحمل  ،مهرر تصردیق "مدرسره فرهنرگ"
و مدرسه استعدادها با تمایل به فرهنگ ،تبادل دانش آمروزان و سرهرهای کر ر ،راهنمرای در انتخرا شر ل  ،سراختمان
جدا برای سالهای  ، 6/5ک ر ورزش  ،ساعت مدرسه ای  60دقیقه ای
تمام روز  /اقدامات کمک
ترردریر در وررروی ولر کمر انهررردی ( ،)GLIFکمر برررای فراورررفتن زبرران  ،وقهرره ابتکارانرره بررا بررازی و پیشررنهادات
ورزش  ،پیشنهادات زیادی برای تشکیل وروه ها برای حل مشک ت  ،تربیت برای آموزش یاور ورزش  ،دوره های
تدریر خصوص  ،مسابقات (جوانان پژوهش میکنند)
 1250دانش آموز 100/آموزوار
شش ک ر در ( SIک ر  5تا )10
سه ک ر در ( SIIک ر  11تا )13
www.fasiajansengesamtschule.de

Gesamtschule Osterfeld
مشخصات مدرسه
تجهیزات نوین طبق مهاهیم مدرن آموزش باهم اجتماع
موارد تأکید و توجه خاص
 3بررار برنررده جررایزه توسررعه مدرسرره ای "مدرسرره سررالم خررو "  ،تربیررت برررای آمرروزش یرراور ورزش ر و مستشررار دانررش
آموزان ،مدرسه فرهنگ  ،مدرسه بدون نژادپرست  -مدرسه با شجاعت  ،برنده جایزه کارواه توسعه مدرسه
تمام روز  /اقدامات کمک
ک سهای رشته های تمایرل  ،شرکل دادن فعاالنره ای محریط هرای زنردو  ،آمروزش ،روز مدرسره طبرق مراسرم تدریسر ،
دفترچرره یادداشررت برره عنرروان آموزوررار همررراه  ،توص ریه ک ر ر و ترردریر اجتمرراع  ،زمرران آمرروزش در  SIو ، SII
مسابقات  ،همکاری و برنامه های تبادل
 1500دانش آموز 140/آموزوار
شش -هشت ن ر در SI
چهار ک ر در SII
www.gesamtschule-osterfeld.de

Gesamtschule Weierheide
مشخصات مدرسه
اندیشیدن ابتکاری  -عمل کردن اجتماع  -به روشهای ووناوون آموزاندن و آموختن

موارد تأکید و توجه خاص
برنامرره هررای مهررارت هررای زنرردو "بررزر شرردن" و "مثررل بزروسررال عمررل کررردن" (مهررر کیهیررت  )Lions Quest؛
مستحکم کردن زمینه های "ما در اروپا" " ،آموزش و بهداشت" " ،دموکراس زنده" " ،آموزش فرهنگ "
تمام روز  /اقدامات کمک
تشخیص وسترده :مطالبات و پشتیبان در همه ساحات عمل کرد ؛  25ورروه کراری حرل مشرک ت؛ پرروژه هرای زیسرت
شناس ؛ مسابقات  ،همکاری ها (آموزشگاه موسیق  ،تیاتر  ،انجمن ها  ،دانشگاه ها  ،شررکت هرا )...؛ حمایرت اسرتعداد
فردی؛ سکوی دیجیتال تدریر
 1015دانش آموز 95 /آموزوار
چهار ک ر
www.ge-weierheide.de

Heinrich-Böll-Gesamtschule
مشخصات مدرسه
مدرسه اروپای اوبرهاوزن
موارد تأکید و توجه خاص
توجه خاص به زبانها :انگلیس (همچنین دو زبانه)  ،اسپانیای  ،هلندی؛ در ( Oberstufeسه ک ر آخر) برا پیشرنهادی
وسترده ای کورر ها ؛ تبادل دانش آموزان به سطح بین الملل ؛ کارآموزی در خارج از کشور؛ حمایت استعداد فردی؛
"منراررات جوانران"؛ برنامره هرای زیرادی بررای آمرادو حرفره ای و بررای تحصریل؛ سرهر بره کشرورهای دیگرر اروپررا ؛
"تشویق تنوع" ؛ و خیل بیشتر
تمام روز  /اقدامات کمک
تمام روز قابل اعتماد؛ پروژه ها و وروه کاری حرل مشرک ت متنروع؛ مطالبرات و پشرتیبان ؛ انتقرال بردون اشرکال بعرد از
مدرسه ابتدای  ،زیرا ک ر های  6/5در ساختمان جدا هستند
 1360دانش آموز 105 /آموزوار
شش ک ر
www.hbg-ob.de

دبیرستانها در اوبرهاوزن
Bertha-von-Suttner-Gymnasium
مشخصات مدرسه
مدرسه ای با مشخصات فرهنگ  ،آموزش و پرورش دموکراتی

و علوم طبیع

موارد تأکید و توجه خاص
مدرسه معتبر  MINTدوست ؛ مدرسه فرهنرگ (کر ر نرواختن سرازبادی ،وغیرره) ؛ وواهینامره هرای زبران (کمبرری ،
 )DELF؛ تکنی ؛ مبادالت بین الملل دانش آموزان
تمام روز  /اقدامات کمک
دبیرستان نیم روزه با مراقبت های عصرانه وسترده مهید که میتروان بره تمایرل ازآن اسرتهاده کررد ؛ ارکسرتر؛ ورروه هرای
کر؛ تیاتر؛ کتابخانه ی مدرسه؛ پروژه های خواندن؛ وروه کاری حل مشک ت متعددی (وروه کراری فعرال دموکراسر ،
وروه کاری اجتماع  ،وروه کاری حقوق ؛ وروه کاری برترا کیررز  )... ،؛ یراور ورزشر ؛ پرسرتار مدرسره ای؛ داور
دعوه؛ پیشنهادات مختلف ورزش ؛ یاوران رسانه ای؛ راهنمای تکلیف منزل و طرح تعیین نارر برای فراویری

 970دانش آموز 90 /آموزوار
چهار ک ر
www.bertha-ob.de

Elsa-Brändström-Gymnasium
مشخصات مدرسه
درسهای آزاد طبق شیوه ای Maria Montessori؛ مدرسه فرهنگ؛ حمایت استعداد فردی
موارد تأکید و توجه خاص
آمررروزش طبرررق شررریوه ای ماریرررا مونتررره سررروری ؛ کررر ر هرررای تخصصصررر  :سرررازهای برررادی ؛ حمایرررت اسرررتعداد فرررردی
( )lNDIVE؛ تشررویق مطالعرره  ،کتابخانرره مدرسرره ؛ علرروم کررامپیوتر؛ آمررادو برررای انتخررا ش ر ل ؛ ایتالیررای  ،مطالعررات
رسانه ای  ،اقتصاد  ،بوم شناس ؛ آموزش مسیولیت شخص  ،احترام و تحمل
تمام روز  /اقدامات کمک
پشتیبان فردی در موضوعات اصل  ،پیشنهادات بیشتری بررای فراویرری و وروهرای کراری :موسریق  ،تیراتر  ،هنرر ،
ورزش  ،رسانه  ،کم در داخل کتابخانه؛ پرستار مدرسه ای؛ داور دعوه؛ یاور ورزش ؛ شطرن ؛ مبادالت بین الملل
دانش آموزان؛ وواهینامه های زبان E ،F

 850دانش آموز 80 /آموزوار
چهار ک ر
www.elsa-oberhausen.de

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
مشخصات مدرسه
سرمشق :قابل اعتماد  ،ابتکاری و پایدار
موارد تأکید و توجه خاص
ک ر های تخصصص  :انهورماتی  MINT ،و اپرا همراه موسیق ( )MUSICAL؛ تنروع زبران :انگلیسر (از سرال
 )5و همچنین التین  ،فرانسوی  ،اسپانیای (از سال  )7؛ مطالعرات اجتمراع ؛ پیشرنهاد رشرته انتخرا موسریق و هنرر و
همچنین زبانشناس و علوم طبیع (بطور مثال آکادم مهندس پایه)؛ آموزش رسرانه ای  ،آمراده کرردن بررای انتخرا
ش ل ،تبادله دانش آموزان ،همکاری با دانشگاه
تمام روز  /اقدامات کمک
آموزش قابل اعتماد؛ پیشنهاد وروهای کاری متنوع ؛ باشگاه کتابخوان ؛ ک سهای تقویت وواهینامه های زبان (کمبری ،
 )DELE ،DELF؛ مسابقات  ،طرح های مشورت؛ آموزش یاورین برای دانش آمروزان :یراوران رسرانه ای ،خردمات
پزشک  ،یاوران ورزش  ،تعیین نارر برای دانش آموزان ،راهنمای تکلیف منزل

 1035دانش آموز 99 /آموزوار
پن ک ر
www.fvs-gymnasium.de

Heinrich-Heine- Gymnasium
مشخصات مدرسه
دو زبانه  ، MINT ،تمام روز ،فرهنگ آموزش
موارد تأکید و توجه خاص
دو زبانه در  3رشته تا امتحان نهای ()Abitur؛ مدرسه معتبرر  MINTدوسرت ؛ مرکرز خودآمروزی ؛ انهررادی سراختن
تدریر (طرح زمان تدریر) ؛ اسپانیای از سال 9؛ وواهینامه های  DELFو زبان کمبری ؛ اراسرمور  ،مشرارکت
های مدارر با  3کشور؛ روز اروپا؛ کارآموزی بین الملل ؛ مسابقات؛ آموزش جامع رسانه ای
تمام روز  /اقدامات کمک
زمان تدریر در رشته های اصل ؛ حمایت استعداد فردی؛ تعیین نارر برای فراویری؛ کورر هرای iPad؛  40ورروه
کاری (رشته ها ،سازها  ،وروه های کر  ،تیاتر  ،ورزش  ،تکنی  ،روبوت هرا) ؛ یراوران رسرانه ای ؛ یراور ورزشر ؛
پرستار مدرسه

 850دانش آموز 70 /آموزوار
چهار ک ر
www.hhg-ob.de

Sophie-Scholl-Gymnasium
مشخصات مدرسه
طرح های با کیهیت و ابتکاری – تشویق استعدادهای ووناوون و ع یق دانش آموزان
موارد تأکید و توجه خاص
امتحان نهای دوزبانه؛ ک ر نواختن سازبادی؛ MINT؛ آمروزش رسرانه ای؛ تشرویق مطالعره؛ متعردد ورروه هرای کراری
(تکنیر  /چررای سرره بعردی  /تیرراتر انگلیسر  /موسریق  /وررروه هررای کرر  /ارکسررتر) ؛ پررروژه هرای دموکراسر ؛ کرورر
اصل در علوم طبیعی ؛ همکاری های دانشگاها؛ مبادله دانش آموزان :با چین  ،فرانسه  ،اوکراین
تمام روز  /اقدامات کمک
کم در فراویری زبان آلمان  ،ریاضیات  ،زبان های خرارج (در ورروه هرای کوچر ) ؛ آمروزش اعتمرادی؛ مرکرز
خودآموزی ؛ حمایت فردی توسط "نراررین دانرش آمروزان"؛ مربیران؛ کمر در تکلیرف منرزل؛ یرارار ورزشر ؛ پرسرتار
مدرسه؛ تیم مشاوره؛ وواهینامه های زبان خارج
(کمبری  )DELF ،DELE ،؛ مسابقات ریاض  ،انگلیس  ،هنر
 1200دانش آموز 95 /آموزوار
پن ک ر
www.ssg-oberhausen.de

مدارس متوسطه در اوبرهاوزن
Anne-Frank-Realschule
مشخصات مدرسه
 ...شجاعانه زندو کنید و آموزیدن

رشد شخصیت  ،آموزش ای اجتماع  ،رسانه های جدید ،تدریر مشترکانه با معلوالن  ،جهت ویری در انتخا ش ل ،
قاعده اتاق آموزواران  ،آموزش رسانه  ،یاور ورزش
موارد تأکید و توجه خاص
علوم رایانه ای چندرسانه ای؛ علوم کامپیوتر؛ فرانسوی علم شیم ؛ زیست شناس فن آوری؛ علوم اجتماع
تمام روز  /اقدامات کمک
مطالبات و حمایت در کورر های :آلمان  ،انگلیس و ریاض ؛ تنریم تمام روز با میل :بعد از رهر کمر در تکلیرف
منزل؛ پیشنهاد وروه کاری :ورزش  ،تیاتر نرور سریاه  ،یراوران رسرانه ای  ،راهنمرای ترافیر  .پیشرنهادات ضرد قلردری
( ، )Mobbingوروه کر مدرسه

 800دانش آموز 54 /آموزوار
پن ک ر
www.afr-ob.de

Friedrich-Ebert-Realschule
مشخصات مدرسه
کشف استعدادها؛ حمایت استعداد فردی
موارد تأکید و توجه خاص
علوم طبیع (دبیرستان  )MINT؛ آموزشگاه شطرن ؛ هنر
تمام روز  /اقدامات کمک
آموزش در درور اصل آلمان  ،انگلیس و ریاضیات؛ کم رر تکالیف منزل؛ تمررین راجرع بره روش آمروزش ،بعرد
از رهرر کمر آموزشر طبرق میررل؛ اوقرات فراغرت اسررک ؛ شرطرن ؛ مسررابقات ورزشر ؛ پرروژه هررای زیسرت محیطر ؛
همکاری های موسیق

 955دانش آموز 55 /آموزوار
پن ک ر
www.fer-ob.de

Theodor-Heuss-Realschule
مشخصات مدرسه
احترام و تحمل  ،زندو کردن و آموختن! ک ر های خصوص ورزش  ،آموزش فرهنگ
موارد تأکید و توجه خاص
مطالبات و حمایت در زندو روزمره مدرسره ای؛ اجررای فرردی مروارد تأکیرد و توجره خراص بره ع یرق و توانرای هرا
فردی از ک ر 7
تمام روز  /اقدامات کمک
بعد از رهر کم آموزش طبق میل و کم

 765دانش آموز 45 /آموزوار
چهار- -ن ک ر
www.thr-ob.de

در تکالیف منزل و تقویت مهارت های روش  ،اوقات فراغت اسک

