Drumul meu dintr-a 4 întra 5-a
Gesamtschulen in Oberhausen
Școli generale cu program liceal
Fasia-Jansen-Gesamtschule
Profilul școlii
Scoală integrală cu sport și cultură
Priorități
Educație sustenabilă/ școală etichetată ca fiind școala viitorului. Educație către respect și
toleranță. Premiată ca școală cuturală și școală de talente cu profil cultural, schimb de elevi
și excursii cu clasa, orientare în alegerea meseriei, filiale pentru clasele 5/6, clasă cu profil
sportiv, ora de curs este de 60 min.
Program prelungit / Activități de promovare
Invățat în colectiv, promovare individuală, promovare lingvistică, pauze creative cu joacă și
oferte de sport, multe cursuri adiționale în grupe de lucru, pregătire ca asistent în activități
sportive, ore de meditații, competiții (Tinerii cercetează)
1250 elevi*e / 100 cadre didactice
Ciclul 1 cu căte 6 clase
Ciclul 2 cu căte 3 clase
www.fasiajansengesamtschule.de

Gesamtschule Osterfeld
Profilul școlii
Dotare contemporană a școlii cu concepții moderne de predare în grupe de conviețuire
socială.
Priorități
3 x Premiul de scoală dezvoltată „Gute gesunde Schule” [Școală fondată solidă] pregătire ca
asistent activități sportive și tutor, școală culturală, școală fără rasism, școală cu curaj,
premiată cu titlul de atelier școlar de dezvoltare.
Program prelungit / Activități de promovare
Cursuri de înclinații a elevului, activități în creerea altor moduri de viață, învățare digitală,
scoală cu program ritualizat, jurnal însoțitor la învățat, consiliu de clasă și învățare sub
aspect social, ore de cursuri în ciclurile 1 și 2, competiții, programe de cooperare și schimb
cu alte școli.

1500 elevi*e /140 cadre didactice
Ciclul 1 cu câte 6-8 clase
Ciclul 2 cu câte 4 clase
www.gesamtschule-osterfeld.de

Gesamtschule Weierheide
Profilul școlii
Gândire creativă - acționare socială - metode diversificate de a învăța și a fi învățat
Priorități
Programe de competență în viață „A deveni matur” și „A acționa matur” (Premiul de calitate
Lions Quest); ancorarea fixă a aspectelor „Noi în Europa”, „Educație și sănătate”, „Trăire în
democrație”, „Educație culturală”.
Program prelungit / Activități de promovare
Oferte numeroase; promovări și solicitări în toate spectrele performanței: 25 de cursuri
adiționale; proiecte ecologice; concursuri; cooperări (Școala de muzică, teatru, asociații,
școli de învățământ superior, firme.) descoperire de talente; platformă digitală de învățat.

1015 elevi*e / 95 cadre didactice
4 clase de elevi
www.ge-weierheide.de

Heinrich-Böll-Gesamtschule
Profilul școlii
Școala europeană în Oberhausen
Priorități
Priorități lingvistice: engleză (și bilingv), spaniolă, olandeză; în treapta a doua a studiului
liceal, ofertă amplă de cursuri; schimb de elevi pe plan internațional; practică în străinătate;
decopeire de talente; „Tinerii dezbat”; program bogat de pregătire pentru studiu sau profesie,
excursii în alte țări din Europa; „Promovare diversificată”; etc.
Program prelungit / Activități de promovare
Toată ziua cu program fiabil; o gama largă de proiecte și grupe școlare de lucru; conceptul
școlar promovează și solicită; trecere ușoară după școala primară, avănd în vedere că, clasa
a 5-a și a 6-a sunt în filiale cu regim propriu.
1360 elevi*e / 105 cadre didactice
6 clase de elevi
www.hbg-ob.de

Gymnasien in Oberhausen
Licee în Oberhausen
Bertha-von-Suttner-Gymnasium
Profilul școlii
Liceu cu profil cultural, pedagogic-democrat și științele naturii.
Priorități
Certificat MINT* – școală agreabilă; școală culturală (clasă de instrumente de suflat, printre
altele) certificate de limbi străine (Cambridge, DELF); tehnică; schimburi internaționale de
elevi.
Program prelungit / Activități de promovare
Liceu cu program obligatoriu până la amiază și după amiază cu program util, asistat, flexibil
și diversificat; orchestră; cor; teatru; bibliotecă; proiecte de lectură; numeroase grupe școlare
de lucru ( Democrație activă, cursuri sociale,cursuri de drept; Bertha Cares*...) pregătire ca
asistent activități sportive; elev sanitar; mediator de conflicte; diverse oferte de activitati
sportive, cercetători maas-media; asistență la efectuarea temelor, concept de învățare
„Patenkonzept*”.
970 de elevi*e / 90 de cadre didactice
4 clase de elevi
www.bertha-ob.de

Elsa-Brändström Gymnasium
Profilul școlii
Predare deschisă în regim Maria Montessori; școală culturală; promoveză talentul fiecăruia.
Priorități
Ore de învățământ în regim Maria Montessori; clase cu profil; instrumente de suflat;
promovează aptitudinile elevilor (INDIVE); promovează lectura; bibliotecă școlară;
informatică; pregătire pentru alegerea meseriei; limba italiană; lecții de mass-media;
economie; ecologie; educație de preluare a răspunderii, respect și toleranță.
Program prelungit / Activități de promovare
Susținere individuală la materiile principale, numeroase oferte de cursuri pentru învățat și
cursuri adiționale: muzică, teatru, artă, sport, cercetări mass - media și din bibliotecă; elev
sanitar; mediator de conflicte; asistent sport; șah; schimburi internaționale de elevi; certificate
limbi străine, franceză, engleză.
850 de elevi*e / 80 de cadre didactice
4 clase de elevi
www.elsa-oberhausen.de

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Profilul școlii
Moto : încredere, inovație, sustenabilitate
Priorități
Clase cu profil: Informatică, MINT*, și MUSICAL; diverse limbi străine: Engleză începând cu
clasa a 5-a precum și latină, franceză, spaniolă începând cu clasa a 7-a; învățare în sistem
social; Ofertă de materii la alegere cu prezența obligatorie în domeniul muzică – artă
precum și limbi străine și științele naturii (Academia de ingineri juniori) Ofertă de alegere cu
responsabilitate a materiilor, educație maas - media, pregătire pentru alegerea profesiei,
schimb de elevi, cooperări cu universități.
Program prelungit / Activități de promovare
Școală de încredere; cursuri adițioale variate, AG*; clubul cititorilor; cursuri de promovare;
certificate pentru limbi străine (Cambridge, DELF, DELE); competiții, concepte de consiliere:
tutor școlar: cercetător maas - media, serviciul sanitar, pregătire ca asistent în activități
sportive, Schülerpaten*, asistență la efectuarea temelor.
1035 de elevi*e / 99 de cadre didactice
5 clase de elevi
www.fvs-gymnasium.de

Heinrich-Heine-Gymnasium
Profilul școlii
Bilingv, MINT*, toată ziua, metodică
Priorități
Bilingv cu trei materii de specialitate până la bacalaureat; Școală agreabilă certificată MINT*;
Centrul de studiu individual; Individualizarea procesului de învățare (Concept cu program de
lucru ); spaniolă începând cu clasa a 9-a; certificate pentru limbi străine DELF și Cambridge;
Erasmus și parteneriat cu 3 țări; ziua Europei; practică internațională, competiții; educație
amplă în domeniul maas-media .
Program prelungit / Activități de promovare
Timp de învățat la materiile de bază; încurajarea talentului; Lernpaten*; cursuri de iPad; 40
de grupe scolare de lucru (materii, instrumente, cor, teatru, sport, technică, roboți);
cercetători de presă; asistent sport; școlar sanitar.
850 de elevi*e / 70 de cadre didactice
4 clase de elevi
www.hhg-ob.de

Sophie-Scholl-Gymnasium
Profilul școlii
Calitate și concepții inovative – Promovarea multiplelor talente și intereselor elevelor și
elevilor.

Piorități
BACALAUREAT BILINGV; CLASĂ DE MUZICIENI CU INSTRMENTE DE SUFLAT; MINT*;
Educație în domeniul maas-media; promovarea cititului; o mare varietate de cursuri
adiționale, AGs* (technică/Imprimantă 3D / teatru, musical, cor, în limba engleză, orchestră);
proiecte democratice; cursuri de performanță științele naturii; cooperare cu universități;
schimburi: China, Franța, Ucraina.
Program prelungit / Activități de promovare
Puncte forte în: limba germană, matematică, limbi străine (grupe mici); Invățământ fiabil;
centrul de studiu individual; asistență personală cu ajutorul elevilor din ciclul superior
“Schülerpaten*; mentori; asistență la efectuarea temelor; cerc școlar sportiv; cerc școlar
sanitar; echipă de consiliere; certificate de limbi străine (Cambridge, DELE, DELF); competiții
în matematică, engleză și artă.
1200 de elevi*e / 95 de cadre didactice
5 clase de elevi
www.ssg-oberhausen.de

Realschulen in Oberhausen
Școli secundare medii în Oberhausen
Anne-Frank-Realschule
Profilul școlii
.....trăiește curajos și învață
Dezvoltarea personalității, tip de învățământ, social, mijloace de informare noi, incluzie,
orientare în alegerea profesiei, laboratoare, educație maas-media, cercuri sportive.
Priorități
Informatică-multimedia; informatică; franceză; chimie; biologie; technică; economie socială.
Program prelungit / Activități de promovare
Cursuri de promovare și solicitare: germană, engleză și matematică; program zilnic flexibil:
asistență după amiază și la efectuarea temelor. Oferte de grupe școlare de lucru*: sport,
teatru – în lumină neagră, cercetare maas-media, dirijare în circulația rutieră; oferte antimobing, cor școlar.
800 de elevi*e / 54 de cadre didactice
5 clase d elevi
www.afr-ob.de

Friedrich-Ebert-Realschule
Profilul școlii
Descoperă talentele: Promovarea talentelor

Priorități
Științele naturii ( MINT*- Realschule); școală de șah; arte
Program prelungit / Activități de promovare
Cursuri de pregătire în materiile principale germană, engleză, matematică; asistență la
efectuarea temelor: exersare în grup după anumite metode, ore asistate după amiază în
sistem pedagogic; Schi în timpul liber; șah; competiții sportive; proiecte ecologice; cooperare
muzicală.
955 de elevi*e / 55 de cadre didactice
5 clase de elevi
www.fer-ob.de

Theodor-Heuss-Realschule
Profilul școlii
Respect și toleranță, trăiește și învață ! Clase cu profil sportiv, învățământ cultural.
Priorități
Promovează și solicită în viața școlară de zi cu zi; punerea în aplicație a priorităților
individuale în funcție de interese și aptitudini începând cu clasa a 7-a.
Program prelungit / Activități de promovare
Asistență pedagogică flexibilă după amiază și la efectuarea temelor. Consolidarea
competențelor metodice, schi în timpul liber.
765 de elevi*e / 45 de cadre didactice
4 - 5 clase de elevi
www.thr-ob.de

AGs* - cursuri adiționale, în afara orelor de progra fără prezență obligatorie
MINT* - matematică, informatică, științele naturii, technică
Lernpatenkonzept* - Concept de asistență personală cu ajutorul elevilor din ciclul superior.
Lernpate*/ Schülerpaten – Elev din ciclul superior care oferă asistență elevilor din ciclul
primar.

