4'ten 5'e giden yolum
Oberhausen'de kapsamlı okul türü:
Gesamtschule
Fasia-Jansen–Gesamtschule
Okul profili
Spor ve kültürle bütünsel öğrenme
Ağırlıkları
Sürdürülebilirlik Eğitimi/Geleceğin Okulu Sertifikası, saygı ve hoşgörü eğitimi, Kültür Okulu
Sertifikası ve kültürel ağırlıklı yetenek okulu, öğrenci değişimleri ve sınıf gezileri, meslek
seçimi yönelimi, 5./6. sınıflar şubesi, spor sınıfı, 60 dakikalık okul dersleri
Tam gün / Teşvik metodları
Birlikte öğrenme ve bireysel teşvik anlamına gelen Gemeinsam lernen, individuell fördern
(GLIF) konsepti, dil desteği, oyun ve spor teklifleriyle yaratıcı teneffüs, birçok çalışma grubu
(AG) teklifi, spor yardımcısı eğitimi, ders çalışma kursları, yarışmalar (Jugend forscht)
1250 öğrenci / 100 öğretim görevlisi
Ortaöğretim I’de altışar sınıflı
Ortaöğretim II’de üçer sınıflı
www.fasiajansengesamtschule.de

Gesamtschule Osterfeld
Okul profili
Sosyal etkileşimde modern öğretim konseptleri için güncel ekipmana sahip
Ağırlıkları
3 kere "Gute gesunde Schule (=İyi Sağlıklı Okul)" okul geliştirme ödülü, spor yardımcısı ve öğretici
eğitimi, kültür okulu, ırkçılıktan arınmış okul – medeni cesaretli okul, ödüllü okul geliştirme atölyesi
Tam gün / Teşvik metodları
Eğilim kursları, yaşam dünyasını aktif tasarlama, dijital öğrenim, ritüelleştirilmiş günlük okul hayatı,
öğrenime eşlik eden seyir defteri, sınıf konseyi ve sosyal öğrenme, ortaöğretim I ve ortaöğretim II’de
öğrenme saatleri, yarışmalar, işbirlikleri ve değişim programları
1500 öğrenci / 140 öğretim görevlisi
Ortaöğretim I’de altışar-sekizer sınıflı
Ortaöğretim II’de dörder sınıflı
www.gesamtschule-osterfeld.de

Gesamtschule Weierheide
Okul profili
Yaratıcı düşünmek - sosyal davranmak - çeşitli şekillerde öğretmek ve öğrenmek
Ağırlıkları
Hayat becerisi programları „Erwachsen werden“ ve „Erwachsen handeln“ (Lions Quest
Kalite Sertifikası); "Avrupa'da Biz", "Eğitim ve Sağlık", "Yaşayan Demokrasi", "Kültürel
Eğitim" alanlarının devamlı yer alması
Tam gün / Teşvik metodları
Kapsamlı teşhis; tüm beceri alanlarında teşvik ve beklenti; 25 ayrı çalışma grubu (AG);
ekolojik projeler; yarışmalar; işbirlikleri (müzik okulu, tiyatro, kulüpler, yüksek okullar,
şirketler ...); yetenek avcılığı; dijital öğrenme platformu
1015 öğrenci / 95 öğretim görevlisi
dörder sınıflı
www.ge-weierheide.de

Heinrich-Böll-Gesamtschule
Okul profili
Oberhausen için Avrupa Okulu
Ağırlıkları
Dil ağırlıklı: İngilizce (iki dilli ders şeklinde de), İspanyolca, Hollandaca; üst sınıflarında çok
çeşitli kurslar; uluslararası öğrenci değişimi; yurtdışında stajlar; yetenek avcılığı; tartışma
yarışması “Jugend debattiert”; mesleğe ve yüksek okul öğrenimine hazırlayan zengin
program; Avrupa'da yurtdışı seyahatleri; çeşitliliğe teşvik projesi "Vielfalt fördern";
Tam gün / Teşvik metodları
Güvenilir tam gün okul; çeşitli projeler ve çalışma grupları (AG); teşvik ve beklenti konsepti;
5./6. sınıfların kendi şubeleri olduğu için ilkokuldan üst okula yumuşak geçiş
1360 öğrenci / 105 öğretim görevlisi
altışar sınıflı
www.hbg-ob.de

Oberhausen'de üst düzey lise türü:
Gymnasium
Bertha-von-Suttner-Gymnasium
Okul profili
Kültür, demokrasi pedagojisi ve fen bilimleri profiline sahip okul
Ağırlıkları
Matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknik dostu okullara verilen „MINT-freundliche Schule“
sertifikası; kültür okulu (nefesli çalgılar sınıfı vb.); dil sertifikaları (Cambridge, DELF);
teknik; uluslararası öğrenci değişimleri
Tam gün / Teşvik metodları
Kapsamlı ve esnek bir şekilde faydalanabileceğiniz öğleden sonra bakım imkanı olan yarım
günlük Gymnasium; orkestra; korolar; tiyatro; okul kütüphanesi; okuma projeleri; çok sayıda
çalışma grubu (AG) teklifleri (Aktif Demokrasi AG, Sosyal AG, Hukuk AG; çalışma grubu
Bertha Cares,…); spor yardımcısı; okul sağlık görevlisi; arabulucu; çeşitli spor teklifleri;
medya rehberleri; ev ödevi denetimi ve öğrenmede mentorluk konsepti
970 öğrenci / 90 öğretim görevlisi
dörder sınıflı
www.bertha-ob.de

Elsa-Brändström-Gymnasium
Okul profili
Maria Montessori'ye göre açık dersler; kültür okulu; yetenek teşviki
Ağırlıkları
Maria Montessori'ye göre öğrenme saatleri; profil sınıfları: nefesli çalgılar; yetenek teşviki
(INDIVE); okuma teşviki, okul kütüphanesi; bilişim; meslek seçimine hazırlık; İtalyanca;
medya bilgisi, ekonomi, ekoloji; kişisel sorumluluk, saygı ve hoşgörü eğitimi
Tam gün / Teşvik metodları
Temel derslerde bireysel destek, çok sayıda öğrenme ve çalışma grubu (AG) teklifleri: müzik,
tiyatro, sanat, spor, medya ve kütüphane rehberleri; okul sağlık görevlisi; arabulucu; spor
yardımcısı; satranç; uluslararası öğrenci değişimleri; dil sertifikaları F, E
850 öğrenci / 80 öğretim görevlisi
dörder sınıflı
www.elsa-oberhausen.de

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Okul profili
İlkeleri: Güvenilirlik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik
Ağırlıkları
Profil sınıfları: BİLİŞİM, MINT (Matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknik) ve MÜZİKAL;
dil çeşitliliği: İngilizce (5. sınıftan itibaren) ve ayrıca Latince, Fransızca, İspanyolca (7.
sınıftan itibaren); sosyal öğrenme; seçme zorunluluğu olan güzel sanatlar-sanat ile dil ve fen
bilimleri teklifleri (örneğin genç mühendisler akademisi); medya eğitimi, meslek seçimi
hazırlığı, öğrenci değişimi, üniversite işbirlikleri
Tam gün / Teşvik metodları
Güvenilir ders; çeşitli çalışma grubu (AG) teklifleri; okuma kulübü; teşvik sınıfları; dil
sertifikaları (Cambridge, DELF, DELE); yarışmalar, danışmanlık konseptleri; öğreten
öğrenciler: medya rehberleri, sağlık hizmeti, spor yardımcıları, öğrenci mentorları, ev ödevi
denetimi
1035 öğrenci / 99 öğretim görevlisi
beşer sınıflı
www.fvs-gymnasium.de

Heinrich-Heine-Gymnasium
Okul profili
İki dilli, MINT (Matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknik), tam gün, öğrenme kültürü
Ağırlıkları
Olgunluk sınavı’na (Abitur'a) kadar 3 derste iki dilli eğitim; Matematik, bilişim, fen bilimleri
ve teknik dostu okullara verilen „MINT-freundliche Schule“ sertifikasına sahip okul; kendi
kendine öğrenme merkezi; öğrenmeyi kişiselleştirme (öğrenme saatleri konsepti); 9. sınıftan
itibaren İspanyolca; DELF- u. Cambridge dil sertifikaları; Erasmus +, 3 ülke ile okul
ortaklıkları; Avrupa Günü; uluslararası stajlar; yarışmalar; kapsamlı medya eğitimi
Tam gün / Teşvik metodları
Ana derslerde öğrenme saatleri; yeteneğe destek; öğrenme mentorları; iPad kursları; 40 ayrı
çalışma grubu (AG) teklifi (dersler, enstrümantal, korolar, tiyatro, spor, teknoloji, robotlar);
medya rehberleri; spor yardımcıları; okul sağlık görevlisi
850 öğrenci / 70 öğretim görevlisi
dörder sınıflı
www.hhg-ob.de

Sophie-Scholl-Gymnasium
Okul profili
Kalite ve yenilikçilik konsepti - öğrencilerin çeşitli yeteneklerini ve ilgi alanlarını teşvik
etmek
Ağırlıkları
İKİ DİLLİ OLGUNLUK SINAVI (ABITUR); NEFESLİ ÇALGILAR SINIFI; MINT
(Matematik, bilişim, fen bilimleri ve teknik); medya eğitimi; okuma teşviki; çok sayıda
çalışma grubu (AG) teklifi (teknoloji / 3D-baskı / İngl. tiyatro/müzikal/korolar/orkestra);
demokrasi projeleri; fen bilimleri ağırlık dersleri kursları (NW); üniversite işbirlikleri; öğrenci
değişimi: Çin, Fransa, Ukrayna
Tam gün / Teşvik metodları
Almanca, matematik, yabancı dillerde destek (küçük gruplar); güvenilir ders; kendi kendine
öğrenme merkezi; "Öğrenci Mentorları" tarafından bireysel destek; mentorlar; ev ödevi
denetimi; spor yardımcıları; okul sağlık görevlisi; danışma ekibi; yabancı dil sertifikaları
(Cambridge, DELE, DELF); matematik, İngilizce, sanat yarışmaları
1200 öğrenci / 95 öğretim görevlisi
beşer sınıflı
www.ssg-oberhausen.de

Oberhausen'de orta düzey lise türü:
Realschule
Anne-Frank-Realschule
Okul profili
... cesurca yaşamak ve öğrenmek
Kişilik gelişimi, sosyal öğrenme, yeni medyalar, içermeci eğitim (Inklusion), meslek seçimi
yönelimi, öğretmene bağlı sınıf odası prensibi, medya eğitimi, spor yardımcısı
Ağırlıkları
Multimedya bilişimi; bilişim; Fransızca; Kimya; Biyoloji; Teknoloji; Sosyal Bilimler
Tam gün / Teşvik metodları
Destekleme kursları: Almanca, İngilizce ve matematik; esnek tam gün: öğlen sonrasına kadar
bakım, ev ödevi denetimi; çalışma grubu (AG) teklifleri: spor, siyah ışık tiyatrosu, medya
rehberleri, trafik kontrolörleri; mobbinge karşı teklifler, okul korosu
800 öğrenci / 54 öğretim görevlisi
beşer sınıflı
www.afr-ob.de

Friedrich-Ebert-Realschule
Okul profili
Yetenekleri keşfetmek; yetenekleri desteklemek
Ağırlıkları
Fen bilimleri (MINT-Realschule); satranç okulu; sanat
Tam gün / Teşvik metodları
Almanca, İngilizce ve matematik gibi ana konularda dersler; ev ödevi denetimi; takım ve
metot eğitimi, öğlen sonrasına kadar esnek pedagojik bakım; boş zamanlarda kayak; satranç;
spor müsabakaları; çevre projeleri; ortak müzik çalışmaları
955 öğrenci / 55 öğretim görevlisi
beşer sınıflı
www.fer-ob.de

Theodor-Heuss-Realschule
Okul profili
Saygı ve hoşgörü, yaşamak ve öğrenmek! Spor profilli sınıf, kültürel öğrenme
Ağırlıkları
Günlük okul hayatında teşvik ve beklenti; 7. sınıftan itibaren ilgi ve becerilere göre bireysel
ağırlık uygulanması
Tam gün / Teşvik metodları
Öğlen sonrasına kadar esnek pedagojik bakım ve ev ödevi denetimi, metodik becerilerin
güçlendirilmesi, boş zamanlarda kayak
765 öğrenci / 45 öğretim görevlisi
dörder-beşer sınıflı
www.thr-ob.de

