Moja droga z klasy 4
do 5
Zespoły szkół w Oberhausen
(Gesamtschulen)
Fasia-Jansen-Gesamtschule
Profil szkoły
Kompleksowa nauka ze sportem i kulturą
Priorytety
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju / wyróżnienie jako „szkoła
przyszłości”, wychowanie do szacunku i tolerancji, wyróżnienie jako
szkoła wspierająca kulturę i talenty związane z kulturą, wymiana
międzyszkolna i wycieczki klasowe, poradnictwo zawodowe, oddział
dodatkowy dla klas 5/6, klasa o profilu sportowym, lekcje 60minutowe
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Wspólna nauka, indywidualne wsparcie (koncept GLIF), wsparcie w
trudnościach z językiem, kreatywne przerwy z ofertami gier i
sportowymi, liczne kółka zainteresowań, kształcenie na pomocnika w
organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, korepetycje, konkursy
(konkurs w dziedzinie nauk przyrodniczych i techniki „Jugend
forscht”)
1250 uczniów / 100 nauczycieli
6 klas na rocznik na poziomie stopnia I (Sekundarstufe I)
3 klasy na rocznik na poziomie stopnia II (Sekundarstufe II)
www.fasiajansengesamtschule.de

Gesamtschule Osterfeld
Profil szkoły
Zgodna z duchem czasu realizacja nowoczesnych koncepcji nauczania w
ramach interakcji społecznych
Priorytety
3 razy nagroda za rozwój szkoły w kierunku promocji zdrowia „Dobra
zdrowa szkoła”, kształcenie na pomocnika w organizowaniu
pozalekcyjnych zajęć sportowych i tutora, szkoła wspierająca
kulturę, szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą, nagrodzony zespół
zajmujący się działaniami na rzecz rozwoju szkoły

Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Zajęcia obowiązkowe do wyboru, aktywne kształtowanie otoczenia,
edukacja cyfrowa, rytuały w codziennym życiu szkoły, dziennik ucznia
jako towarzysz w nauce, rada klasowa i nauka w oparciu o dynamikę
grupy, oparte na potrzebach indywidualnych fazy utrwalania materiału
w miejsce zadań domowych na poziomie stopnia I i II (Sekundarstufe
I i II), konkursy, kooperacje i wymiany międzyszkolne
1500 uczniów / 140 nauczycieli
6-8 klas na rocznik na poziomie stopnia I (Sekundarstufe I)
4 klasy na rocznik na poziomie stopnia II (Sekundarstufe II)
www.gesamtschule-osterfeld.de

Gesamtschule Weierheide
Profil szkoły
Kreatywne myślenie – interakcje społeczne – urozmaicone metody
nauczania i uczenia się
Priorytety
Programy wspierające rozwój kompetencji życiowych „dorastanie” i
„dorosłe zachowanie” (znak jakości Lions-Quest); zintegrowanie na
stałe takich dziedzin jak „My w Europie”, „Edukacja i zdrowie”,
„Życie w demokracji”, „Edukacja kulturalna”
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Dokładna diagnoza; projekt wspierania uczniów słabszych i uczniów
szczególnie uzdolnionych we wszystkich zakresach kompetencji; 25
kółek zainteresowań; projekty ekologiczne; konkursy; kooperacje
(szkoła muzyczna, teatr, kluby, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa...);
poszukiwanie talentów; platforma do nauki online
1015 uczniów / 95 nauczycieli
4 klasy na rocznik
www.ge-weierheide.de

Heinrich-Böll-Gesamtschule
Profil szkoły
Szkoła o profilu europejskim (Europaschule) miasta Oberhausen
Priorytety
Nacisk na języki: angielski (także tryb dwujęzyczny), hiszpański,
holenderski; wyższe klasy z szeroką ofertą kursów; międzynarodowa
wymiana międzyszkolna; praktyki zagraniczne; poszukiwanie talentów;
projekt kształtujący umiejętności debatowania „Jugend debattiert”;
bogaty program przygotowujący do zawodu i do studiów; wycieczki za
granicę w Europie; wsparcie różnorodności uczniów (projekt „Vielfalt
fördern“ i in.
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze

Zagwarantowana całodzienna opieka; różnorodne projekty i kółka
zainteresowań; projekt wspierania uczniów słabszych i uczniów
szczególnie uzdolnionych; łagodne przejście po szkole podstawowej,
klasy 5/6 w oddziale zewnętrznym
1360 uczniów / 105 nauczycieli
6 klas na rocznik
www.hbg-ob.de

Licea w Oberhausen (Gymnasien)
Bertha-von-Suttner-Gymnasium
Profil szkoły
Szkoła o profilu kulturowym, demokratycznym i przyrodniczym
Priorytety
Certyfikat „MINT-freundliche Schule” jako szkoła kładąca nacisk na
edukację w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i
techniki; szkoła wspierająca kulturę (m.in. klasa muzyczna z
naciskiem na instrumenty dęte); certyfikaty językowe (Cambridge,
DELF); technika; międzynarodowe wymiany międzyszkolne
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Szkoła przedpołudniowa z obszerną i elastyczną ofertą opieki
popołudniowej; orkiestra; chórki; teatr; biblioteka szkolna;
projekty czytelnicze; liczne kółka zainteresowań (kółko
zainteresowań aktywna demokracja, kółko zainteresowań pracą
społeczną, kółko zainteresowań prawoznawstwem; Bertha Cares...);
pomocnicy w organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych;
sanitariusze szkolni; rozjemcy szkolni; różnorodne oferty sportowe;
pomocnicy w dziedzinie edukacji medialnej (Medienscouts); pomoc w
odrabianiu zadań domowych, pomoc w nauce słabszym uczniom
970 uczniów / 90 nauczycieli
4 klasy na rocznik
www.bertha-ob.de

Elsa-Brändström-Gymnasium
Profil szkoły
Wolny wybór pracy wg Marii Montessori; szkoła wspierająca kulturę;
wspieranie talentów
Priorytety
Oparte na potrzebach indywidualnych fazy utrwalania materiału w
miejsce zadań domowych wg Marii Montessori; klasy profilowane:
muzyczna z naciskiem na instrumenty dęte; wspieranie talentów
(projekt INDIVE); promocja czytania; biblioteka szkolna;
informatyka; przygotowanie do wyboru zawodu; język włoski;

medioznawstwo, gospodarka, ekologia; nauka ponoszenia
odpowiedzialności za własne czyny, szacunku i tolerancji
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Indywidualne wsparcie w przedmiotach podstawowych, liczne oferty
nauki i kółka zainteresowań: muzyka, teatr, sztuka, sport, pomocnicy
w dziedzinie edukacji medialnej (Medienscouts), pomocnicy
biblioteczni (Bibliotheksscouts); sanitariusze szkolni; rozjemcy
szkolni; pomocnicy w organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych;
szachy; międzynarodowe wymiany międzyszkolne; certyfikaty językowe
F, E
850 uczniów / 80 nauczycieli
4 klasy na rocznik
www.elsa-oberhausen.de

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Profil szkoły
Misja: zaufanie, innowacyjność, zrównoważony rozwój
Priorytety
Klasy profilowane: profil INFORMATYCZNY, MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNOPRZYRODNICZO-TECHNICZNY (MINT) I MUSICALOWY; wiele języków:
angielski (od 5. klasy) oraz łacina, francuski, hiszpański (od 7.
klasy); nauka w oparciu o dynamikę grupy; oferta przedmiotów
obowiązkowych do wyboru w zakresie muzyczno-artystycznym oraz
językowym i przyrodniczym (np. oferta kształcenia w kierunku zawodu
inżyniera Junior-Ingenieur-Akademie); edukacja medialna,
przygotowanie do wyboru zawodu, wymiana międzyszkolna, współpraca z
uczelniami
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Lekcje nie są odwoływane (zastępstwa); różnorodne kółka
zainteresowań; klub czytelniczy; zajęcia wyrównawcze; certyfikaty
językowe (Cambridge, DELF, DELE); konkursy, koncepcje doradztwa;
pomocnicy kierujący rozwojem innych uczniów: pomocnicy w dziedzinie
edukacji medialnej (Medienscouts), służba sanitarna, pomocnicy w
organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych, pomocnicy dla
słabszych uczniów, pomoc w odrabianiu zadań domowych
1035 uczniów / 99 nauczycieli
5 klas na rocznik
www.fvs-gymnasium.de

Heinrich-Heine-Gymnasium
Profil szkoły
Dwujęzyczna, matematyczno-informatyczno-przyrodniczo-techniczna
(MINT), całodzienna, kultura uczenia się

Priorytety:
Dwujęzyczność z 3 przedmiotami fachowymi do matury; certyfikat
„MINT-freundliche Schule” jako szkoła kładąca nacisk na edukację w
dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i techniki;
centrum autodydaktyki; indywidualizacja uczenia się (koncepcja
opartych na potrzebach indywidualnych faz utrwalania materiału w
miejsce zadań domowych); język hiszpański od 9. klasy; certyfikaty
językowe DELF i Cambridge; Erasmus + partnerstwa szkolne z 3
krajami; Dzień Europy; praktyki międzynarodowe; konkursy;
kompleksowa edukacja medialna
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Oparte na potrzebach indywidualnych fazy utrwalania materiału w
miejsce zadań domowych w przedmiotach podstawowych; wspieranie
talentów; pomoc w nauce słabszym uczniom; kursy przy użyciu iPadów;
40 kółek zainteresowań (przedmiotowe, instrumentalne, chórki, teatr,
sport, technika, roboty); pomocnicy w dziedzinie edukacji medialnej
(Medienscouts); pomocnicy w organizowaniu pozalekcyjnych zajęć
sportowych; sanitariusze szkolni
850 uczniów / 70 nauczycieli
4 klasy na rocznik
www.hhg-ob.de

Sophie-Scholl-Gymnasium
Profil szkoły
Jakość i innowacyjne pomysły – wspieranie różnorodnych talentów i
interesów uczniów
Priorytety
MATURA DWUJĘZYCZNA; KLASA MUZYCZNA Z NACISKIEM NA INSTRUMENTY DĘTE;
PROFIL MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNO-PRZYRODNICZO-TECHNICZNY (MINT);
edukacja medialna; promocja czytania; liczne kółka zainteresowań
(technika/druk 3D/teatr po angielsku/musical/chórki/orkiestra);
projekty demokratyczne; przedmioty przyrodnicze na poziomie
rozszerzonym; współpraca z uczelniami; wymiana z Chinami, Francją i
Ukrainą
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Zajęcia wyrównawcze z niemieckiego, matematyki, języków obcych (małe
grupy); lekcje nie są odwoływane (zastępstwa); centrum
autodydaktyki; indywidualna opieka pomocników dla słabszych uczniów;
mentorzy; pomoc w odrabianiu zadań domowych; pomocnicy w
organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych; sanitariusze szkolni;
zespół doradczy; certyfikaty językowe (Cambridge, DELE, DELF);
konkursy z matematyki, angielskiego i sztuki
1200 uczniów / 95 nauczycieli
5 klas na rocznik
www.ssg-oberhausen.de

Szkoły realne w
Oberhausen(Realschulen)
Anne-Frank-Realschule
Profil szkoły
...odważne życie i nauka
Rozwój osobowości, nauka w oparciu o dynamikę grupy, nowe media,
inkluzja, poradnictwo zawodowe, przyporządkowanie pomieszczeń
klasowych do nauczycieli, edukacja medialna, pomocnicy w
organizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowych
Priorytety
Multimedia-informatyka; informatyka; język francuski; chemia;
biologia; technika; przyroda
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Dodatkowe zajęcia rozszerzone i zajęcia wyrównawcze z niemieckiego,
angielskiego i matematyki; elastyczna szkoła całodzienna: opieka
popołudniowa i pomoc w odrabianiu zadań domowych; kółka
zainteresowań: sport, czarny teatr, pomocnicy w dziedzinie edukacji
medialnej (Medienscouts), kontrolerzy ruchu drogowego nadzorujący
przejście dla pieszych; oferty antymobbingowe, chór szkolny
800 uczniów / 54 nauczycieli
5 klas na rocznik
www.afr-ob.de

Friedrich-Ebert-Realschule
Profil szkoły
Odkrywanie uzdolnień; wspieranie talentów
Priorytety
Nauki przyrodnicze (nacisk na matematykę, informatykę, przyrodę i
technikę - MINT), szachy; sztuka
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Zajęcia utrwalające z przedmiotów podstawowych: niemiecki,
angielski, matematyki; pomoc w odrabianiu zadań domowych; nauka
zespołowa i nauka metod, elastyczna pedagogiczna opieka
popołudniowa; obozy narciarskie, szachy; konkursy sportowe; projekty
ekologiczne; kooperacje muzyczne
955 uczniów / 55 nauczycieli
5 klas na rocznik
www.fer-ob.de

Theodor-Heuss-Realschule
Profil szkoły
Szacunek i tolerancja, życie i nauka!, klasa o profilu sportowym,
nauka kompetencji kulturowych
Priorytety
Wspieranie uczniów słabszych i uczniów szczególnie uzdolnionych w
codziennym życiu szkoły; indywidualne wspomaganie rozwoju uczniów
zgodnie z ich zainteresowaniami i umiejętnościami od 7. klasy
Szkoła całodzienna / zajęcia wyrównawcze
Elastyczna pedagogiczna opieka popołudniowa i pomoc w odrabianiu
zadań domowych, rozwój umiejętności stosowania metod, obozy
narciarskie
765 uczniów / 45 nauczycieli
4-5 klas na rocznik
www.thr-ob.de

