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Urare de bun venit a prefectului

Stimați părinți, profesoare și profesori!

Mă bucur că Biroul Regional de Educație și Centrul Municipal de In-
tegrare pun la dispoziție în paginile următoare informații importante cu 
privire la tranziția de la clasa a 4-a a școlilor primare la școlile secun-
dare. În acest fel, veți obține o imagine de ansamblu cuprinzătoare a 
tuturor formelor de școală secundară în districtul Hochsauerland, care 
se prezintă cu oferta sa școlară locală. În plus, adresele de contact și 
informațiile privind alte instituții sunt listate pe interfața școlii primare 
(nivel primar) cu școlile secundare (nivel secundar).

În calitate de consilier districtual, am fost bucuros să preiau patronajul acestui proiect. Traducerea în 
mai multe limbi străine garantează tuturor părților interesate accesul la informații privind cursurile, for-
mularele școlare și la serviciile școlare.

Alegerea școlii după clasa a 4-a are un impact semnificativ asupra dezvoltării educaționale și profe-
sionale a copiilor și tinerilor. La trecerea la învățământul secundar superior, profesorii și părinții au o 
mare responsabilitate, deoarece calea educațională este influențată de mai mulți factori. De aceea, 
în interesul echității în educație, acord cea mai mare prioritate sprijinirii copiilor și părinților, indiferent 
de statutul social și origine. Este important să le facilităm tinerilor să aleagă o școală potrivită pentru a 
realiza o carieră școlară optimă și de succes și pentru a evita schimbarea formelor școlare sau chiar 
repetarea claselor.

Districtul Hochsauerland este o regiune educațională diversificată. În plus față de obligațiile noastre 
legale, sarcina noastră este de a pregăti tinerii cât mai bine posibil pentru educația școlară, formare și 
studiu.

În acest scop, acest ghid oferă ajutor practic la pragul unei treceri importantă.

Meschede, în octombrie 2020

Cu sinceritate, al dvs.

Dr. Karl Schneider

Prefect



Urare de bun venit a autorităților școlare

Dragi părinți și tutori legali,

la finalul acestui an școlar, perioada de școală primară a copilului 
dumneavoastră se apropie de sfârșit. În calitate de părinte și tutori, 
aveți responsabilitatea de a lua o hotărâre decisivă privind calea 
educațională ulterioară a copilului dumneavoastră.

În luarea unei decizii cu privire la o anumita școală secundară, pri-
mele persoane de contact ce vă stau la dispozitie sunt profesorii 
copilului dumneavoastră. Prin urmare, folosiți consultațiile persona-
le cu profesoarele și profesorii care vă cunosc cel mai bine copilul.

Școala primară cunoaște copilul dumneavoastră din prima zi de 
școală și poate evalua cel mai bine performanțele sale, precum și 
comportamentul vis avis de muncă, dar și comportamentul social cu 
toate fațetele sale.

Atunci când alegeți o școală secundară, ar trebui să luați în considerare, de asemenea, obiectivele și 
prioritățile respectivei școli. În acest scop, toate școlile secundare oferă materiale și evenimente infor-
mative. Utilizați aceste oferte la fața locului pentru a vă informa cel mai bine cu privire la ofertele școlare.

Această broșură vă informează cu privire la ofertele educaționale ale tuturor școlilor secundare din 
Hochsauerlandkreis. În plus, sunt enumerate toate datele curente pentru procedura de înregistrare, dar 
și pentru evenimentele de informare ale fiecărei școli.

Această broșură vă oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a tuturor informațiilor necesare ce au o 
mare importanță în luarea unei decizii din partea dumneavoastră.

Cu cele mai bune urări pentru o tranziție de succes

  
 Martina Nolte (SAD) Jochen Müller (SR)



Dragi copii,

în curând are loc trecera la școala secundară. 
Un timp palpitant, dar-datorat Corona, de ase-
menea, un timp volatil și nebun.

La școală, profesoarele și profesorii vă vor 
spune cum se continuă după școala primară și 
acasă veți vorbi cu siguranță despre școala se-
cundară care vi se va potrivi cel mai bine.

De la frații mai mari, prieteni sau alți copii, știți 
deja probabil, la ce școli au trecut ei și cum se 
numesc acestea. Dar este, de fapt, fiecare din-
tre aceste școli? Care este diferența dintre o școală medie și o școală secundară? Ce se face la un 
gimnaziu și ce se face la o școală secundară?

Cu această broșură am dori să vă ajutăm pe voi și pe părinții voștri să cunoașteți școlile din jurul vostru. 
Cu siguranță este foarte interesant pentru voi să aflați ce materii sunt predate în fiecare dintre școli, 
ce școli au cele mai lungi pauze și ce oferte suplimentare sunt disponibile pentru după-amiaze. Poate 
există grupe de lucru care vă interesează în mod special?

Distrație placută la citirea și răsfoirea paginilor școlilor.

Dragi părinți și tutori legali,

cu această broșură dorim să vă însoțim și să vă spri-
jinim în găsirea cursului corect de educație și, pe 
această bază, școala potrivită pentru copilul dum-
neavoastră.

Dvs. sunteți experții atunci când este vorba de pro-
priul lor copil. Dvs. știți ce puncte forte și puncte sla-
be are, cum se comportă în anumite situații, cum își 
îndeplinește sarcinile în mod independent, cum își 
face temele, cum se comportă vis avis de succese și 
cu înfrângerile, ce hobby-uri și talente are.

Profesoarele și profesorii care v-au însoțit și observat copilul pe parcursul școlii primare sunt experții în 
evaluarea comportamentului vis avis de învățără și a comportamentului social în cadrul unei comunități, 
ar fi o clasă. Profesoarele și profesorii au avut mult timp la dispoziție pentru a observa copilul dvs. Au 
constatat dezvoltări și au adunat informații. Acum, ei au sarcina de a face o recomandare personalizată 
despre un curs individual promițătoarde succes pentru copilul dumneavoastră.

Ideile dvs., ca părinți, despre cariera școlară a copilului dvs. se bazează nu numai pe orientarea după 
note, ci și pe experiențele și valorile personale, precum și pe presupunerile și dorințele dvs. privitoare la 
dezvoltarea și viitorul copilului dvs.

Luarea deciziei corecte cu privire la tranziția de la școala primară la cea secundară nu este o sarcină 
ușoară.



De aceea, este cu atât mai important ca dumneavoastră, ca părinte, să vă corelați cunoștințele de spe-
cialitate împreună cu profesorii, pentru a lua o decizie potrivită.

Cu această broșură am dori să vă oferim, pe de o parte, posibilitatea de a aduna informații despre di-
feritele cursuri și, pe de altă parte, de a cunoaște școlile din regiune. Am dori, de asemenea, împreună 
cu Inițiativa de Carieră de aici, să vă degrevăm, de teama că ați putea face o greșeală ireparabilă în 
alegerea cursurilor și formei de școală dorite.

În ziua de astăzi, copiilor li se deschid multe căi. Atât căile educaționale gymnasiale, cât și cele non-gym-
nasiale oferă perspective bune în cariera profesională. Nu mai există impasuri educaționale, dar numai 
cei care au cele mai cuprinzătoare informații pot lua decizii bine gândite și bine întemeiate pentru viitor.

Cei responsabili pentru regiunea educațională Hochsauerlandkreis doresc ca fiecare copil, indiferent de 
originea sau trecutul său social, să aibă aceleași și cele mai bune oportunități educaționale și profesio-
nale posibile.

Consilierea persoanelor cu un trecut imigrațional este una dintre sarcinile centrale ale Centrului Comu-
nal de Integrare. Deoarece educația și integrarea sunt strâns legate impreuna, Oficiul Regional pentru 
Educație și Centrul Comunal de Integrare din districtul Hochsauerland colaboreaza îndeaproape la 
intocmirea aceastei broșuri. Prin eliminarea barierelor lingvistice, toți părinții și copiii ar trebui să aibă po-
sibilitatea de a obține informații complete, de aceea această broșură este disponibilă în mai multe limbi.

Dorim să contribuim la realizarea echității de oportunități.

 Pentru Oficiul Regional pentru Educație Pentru Centrul Comunal de Integrare

  

  
 Nina Gregori Sabrina Borgstedt
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Joi după-amiază pe terenul de fotbal

Prietenii Jan, Selina, Nasrin și Alexej și-au dat întâlnire. Ei discută, printre altele, despre școlile lor. Seli-
na și Jan sunt deja în clasa a 5 a. Klasse, Nasrin și Alexej sunt în clasa a 4 a A școlii primare.

Selina:

 Eu sunt deja de șase luni la școală secundară. Dirigintele este foarte ok și predă 
o mulțime de materii. Prefer să merg la el în atelierul de ortografie, unde lucrăm în 
grupuri mici și pot scrie mult mai bine acum, cu mult mai puține greșeli! Mi se pare 
că e mai bine acum, că nu se face totul la fel de rapid ca în școala primară.

Nasrin:

 Pentru mine, totul merge prea încet aici, în școala primară. Chiar și cu temele sunt 
întotdeauna gata repede. Aștept cu nerăbdare să ajung în sfârșit la gimnaziu anul 
viitor!

Jan:

 Mie chiar îmi place la școala secundară! Aici putem alege singuri o mulțime de 
lucruri! De exemplu, avem, de asemenea, o oră de sprijin de ortografie germană 
la fel ca tine, Selina. Dar eu prefer să merg la un alt grup în acest timp și să exer-
sez matematica, pentru că nu înțeleg întotdeauna totul imediat. În clasa a 7 a pot 
schimba apoi la cursul de bază de matematică, acole e un pic mai ușor. În ceea ce 
privește limba engleză, însă, aș dori să intru la cursul de extindere, pentru că eu 
sunt foarte bun la această materie!

Alexej:  
Engleza nu-mi place de loc. Notele mele sunt foarte ok peste tot, dar nu am chef 
să învăț tot timpul și să fac multe teme, am nevoie de timp pentru fotbal! Vreau să 
merg la scoala secundara anul viitor, deci trebuie să fac ceva în privința asta, dar 
acolo merge un pic mai lent decât la gimnaziu și se fac o mulțime de lucruri practice 
care sunt importante mai târziu pentru un loc de muncă. Începând cu clasa a 7 a, 
aș dori să aleg ceva cu accent științific. Chimia este foarte cool! Dacă notele mele 
sunt suficient de bune, s-ar putea să merg la gimnaziu după aceea.
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Selina:

 Ne putem alege singuri anumite materii, acestea se numesc cursurile elective obli-
gatorii. Aș dori să particip la ziarul elevilor sau la tehnică. Fratele meu a ales teh-
nica anul trecut și a construit deja lucruri extraordinare din lemn, cu fierăstrău și 
burghiu!

Jan:

 Sună super! Avem un ziar al elevilor ca și grup de lucru și din clasa a 7 a putem 
alege, de asemenea, cursuri elective obligatorii. Aș dori să învăț spaniolă, deoare-
ce mă descurc bine la engleză. Sau ceva din domeniul muzicii și artei, acolo se pot 
face proiecte cool.

Nasrin:

 Eu doresc să aleg latina în clasa a 7-a și apoi franceza în clasa a 9-a. Dacă totul 
merge bine, atunci încă mai pot învăța spaniola chiar după treapta a doua la gim-
naziul meu! Dar sora mea mai mare nu a făcut asta, mai întâi a ales franceza și 
apoi informatica. Dar și la un grup de lucru doresc să particip. Ceva cu sport sau 
grădinărit. În orice caz ceva cu miscare!

Alexej:

 Mișcare sună bine!

 Haideți să continuăm să ne jucăm!

„Școli în echipă“

un proiect „ al RuhrFutur GmbH în cooperare cu Ministerul Școlii și Educației Continue NRW

https://www.youtube.com/channel/UCICtFa1DAOLwmmgA4aqx8Cg/videos?view_as=subscriber
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Cum găsesc școala potrivita pentru copilu meu?

Informațiile disponibile se bazează pe publicația "Nivelul secundar I în Nordrhein-Westfalia. Informații 
pentru părinți". Cele mai importante aspecte sunt rezumate aici. Dacă sunteți interesați, puteți găsi 
versiunea detaliată la acest link: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen

După școala primară, trebuie luată o decizie importantă. La ce școală ar trebui să meargă copilul meu? 
Unde este locul cel mai bun în care își poate dezvolta abilitățile sale?

Vă cunoașteti cel mai bine copilul și îl observați în fiecare zi. Îi place să învețe? Învață repede? Se poate 
concentra pe o lungă perioadă de timp? Își face temele fără ajutor sau are nevoie de mult sprijin? Diese 
informații este important pentru alegerea noii școli.

Pe certificatul de absolvire a clasei a 4 a, școala primară recomandă o formă de școlarizare, dar această 
recomandare nu este obligatoriu a fi urmată. Însă profesorii v-au însoțit copilul timp de câțiva ani. De 
asemenea, ei sunt familiarizați cu cerințele școlilor secundare. Viața școlară de zi cu zi arată că reco-
mandările de la școala primară se potrivesc, de obicei, copilului.

Dacă nu sunteți de acord cu recomandarea școlii primare, puteți aranja o întâlnire cu școala secundară 
dorită. Luați în serios sfatul profesorilor și încercați să aflați împreună ce este mai bine pentru copilul 
dumneavoastră. Rămâneți receptivi la posibile alternative și alte forme de școlarizare. În Germania, 
există mai multe căi către un viitor de succes.

Graficul de mai jos arată că, după școala primară comună, începe învățământul secundar inferior. 
Aceasta se completează de obicei după clasa a 10-a (clasa a 9-a la gimnaziu), iar elevii primesc, 
în funcție de tipul de școală, primul certificat de părăsire a școlii, cu care se poate începe o formare 
profesională. În cazul performanțelor foarte bune, învățământul secundar superior poate fi urmat la un 
gimnaziu, la o școală generală sau la un colegiu profesional.

Școlile speciale joacă un rol special, care este explicat mai detaliat în secțiunea privind această formă 
de școlarizare.

Sursa: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen
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Școala Generală
oferă educație generală și pregătește pentru formare profesională. Elementele de bază în limba germa-
nă și matematică sunt deosebit de importante și sunt susținute. Lecțiile sunt foarte orientate practic și 
sunt destinate să pregătească pentru profesia mai târziu. Elevii ajung să cunoască lumea muncii prin 
stagii pe termen lung în nivelurile 8-10 și primesc o mult ajutor în alegerea unei cariere.

Matematica și engleza sunt predate în cursuri de bază și de extensie începând cu clasa a 7-a, în funcție 
de performanțe. Începând cu clasa a 7-a, elevii își pot alege propriul obiectiv din domeniile științei, eco-
nomiei și lumii muncii, informaticii, artei și muzicii.

Gradele de absolvire:
 - Gradul de absolvire a școlii generale după clasa a 9-a

 - Gradul de absolvire a școlii generale după clasa a 10-a

 - Gradul de absolvire după clasa a 10-a (Calificarea de admitere la un liceu de specialitate)

În cazul în care clasa a 10-a de tip B este completată cu succes, elevul va primi calificarea de admitere 
la liceu de specialitate. În cazul în care toate performanțele sunt cel puțin satisfăcătoare, se poate apoi 
transfera la un liceu sau la un gimnaziu, o școală generală sau un colegiu profesional.

Liceul
oferă educație generală avansată și promovează abilități și cunoștințe practice. Se pune un accent de-
osebit pe pregătirea profesională. Începând cu clasa a 7-a, elevii își pot stabili propriile priorități și pot 
alege între

 - o a doua limbă străină

 - sau o materie cu accent științific

 - sau o materie cu accent social

 - sau o materie cu accent economic

 - sau o materie cu accent artistic

Aceste priorități pot fi aprofundate la un gimnaziu profesional și oferă primele indicii pentru orientarea 
ulterioară a carierei. Liceele continuă să sprijine elevii în alegerile lor de carieră prin stagii și vizitarea 
altor forme de școlarizare.

Gradele de absolvire:
 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 9-a

 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 10-a

 - Gradul de absolvire după clasa a 10-a (Calificarea de admitere la un liceu de specialitate)

Dacă performanțele sunt cel puțin satisfăcătoare, copilul dumneavoastră se poate muta la un gimnaziu, 
la o școală generală sau la un colegiu profesional după încheierea clasei a 10-a cu calificarea de ad-
mitere la un liceu de specialitate. Cu note deosebit de bune și participarea la cel puțin patru ani școlari 
consecutivi la predarea unei a doua limbi străine, este posibilă o tranziție directă către faza de calificare 
gimnazială.

Gimnaziul
oferă educație generală și pregătește pentru formare profesională, dar pregătește în principal pentru 
un studiu universitar. În cadrul orelor se abordează probleme complexe care sunt menite să stimuleze 
elevii să gândească în mod analitic și critic. După 9 ani de școală încheiați cu succes (G9), se realizează 
de obicei bacalaureatul, care conferă dreptul de a urma un studiu universitar. Unele gimnazii oferă parti-
ciparea la bacalaureat după doar 8 ani (G8). În general, gimnaziul cere un nivel ridicat de disponibilitate 
de a învăța și un nivel ridicat de independență.
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Toți elevii trebuie să învețe o a doua limbă străină începând cu clasa a 7-a și li se permite să își stabi-
lească propriile priorități începând cu clasa a 9-a. Ei pot învăța o a treia limbă străină, pot aprofunda 
informatica sau o materie din domeniile de predare anterioare.

Gimnaziul oferă programe de alegere a profesiunii în cadrul cărora elevii pot cunoaște diferite domenii 
din lumea muncii și pot stabili contacte cu universități și facultăți de specialitate.

Gradele de absolvire:
 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 9-a

 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 10-a

 - Gradul de absolvire după clasa a 10-a (Calificarea de admitere la un liceu de specialitate)

 - Calificarea de admitere la o facultate de specialitate (partea școlară)

 - Bacalaureatul

Școala secundară
cuprinde clasele 5 până la 10. Elevii sunt pregătiți pentru formare profesională sau bacalaureat.

Școala secundară integrată sau semiintegrată predă în două domenii de cerințe: Din clasa a 7-a la limba 
engleză și matematică, din clasa a 8-a sau a 9-a la germană și din clasa a 9-a la științe ale naturii. În 
forma integrată, acest lucru se face prin diferențiere internă în asociația de clasă, în forma parțial inte-
grată, prin cursuri de bază și extinse. Elevii trec întotdeauna în anul următor, o repetare este posibilă 
numai la cererea părinților.

În școala secundară cooperativă, începând din clasa a 7-a elevii învăță cele trei forme de cursuri dife-
rite (școala principală, școala secundară, școala gimnazială). Predarea se orientează după programa 
școlară a acestor tipuri de școli.

Începând cu clasa a 7-a, se pot stabili propriile priorități. Educația electivă obligatorie constă într-o a 
doua limbă străină, cursuri de economie și lumea muncii, științele naturii, științele sociale și din domeniul 
muzical-artistic. A doua limbă străină este obligatorie pentru toți cei care doresc să urmeze cursurile 
gimnaziale. O limbă străină suplimentară poate fi învățată în clasa a 9-a.

Fiecare școală secundară are un gimnaziu, o școală generală sau un colegiu profesional ca și partener 
de cooperare. Acolo, elevii pot urma școala secundara II, în cazul în care calificarea de admitere la un 
liceu de specialitate este obținută în mod constant cu note satisfăcătoare.

Gradele de absolvire:
 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 9-a

 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 10-a

 - Gradul de absolvire după clasa a 10-a (Calificarea de admitere la un liceu de specialitate)

Școala Elemntară
Nu este încă reprezentată în districtul Hochsauerland. Similar cu școala secundară, aceasta oferă dife-
rite cursuri în cadrul unei școli.

Gradele de absolvire:

 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 9-a

 - Gradul de absolvire echivalent gradului de absolvire a școlii generale după clasa a 10-a

 - Gradul de absolvire după clasa a 10-a (Calificarea de admitere la un liceu de specialitate)
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Performanțe bune și foarte bune conferă dreptul de a participa la învățământul secundar superior II, în 
cadrul căruia poate fi dat bacalaureatul.

Școala specială
În cazul în care un copil a fost identificat ca având nevoi educaționale speciale, poate învăța la o școală 
specială sau la o altă formă de școlarizare. Es gibt sieben Förderschwerpunkte:

 - Învățare

 - Limbă

 - Dezvoltare emoțională și socială

 - Văz

 - Auz și comunicare

 - Dezvoltare spirituală

 - Dezvoltare corporală și motorică

În principiu, calificările sunt, de asemenea, posibile prin intermediul acestui curs de educație, dacă este 
necesar. Legat de schimbarea școlii. Se face o distincție între elevii „țintă egală" și elevii „țintă diferenția-
tă". În cadrul primului grup predarea se face în conformitate cu programa școlară și se obține o diplomă 
corespunzătoare. În cadrul celui de-al doilea grup se pun la dispoziție planuri individuale de promovare, 
care se orientează după prevederile școlilor generale.
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Începeți cariera cu succes la noi! Noi vă arătăm cum. 
Portal central de informații privind serviciile de consiliere în tranziția de la școală la 
serviciu. 

 
Trecerea la o școală secundară este primul pas decisiv în educația unui copil. În acest moment, noi, ca 
instituție educațională Hellweg-Sauerland, am dori să vă oferim, dvs. în calitate de părinți și consilieri 
importanți, o imagine de ansamblu asupra diverselor oportunități existente în piața regională de educație 
și pe piața muncii. Cu expertiza noastră comună în rețea și cu cunoștințe despre profesii, cursuri de studii 
și formare continuă, vă suntem alături cel târziu în timpul orientării carierei și vă arătăm perspectivele 
viitoare și oportunitățile de carieră aici în Hochsauerlandkreis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graficul carierei KH 
Graficul nostru de carieră KH prezintă într-un mod simplu 
și clar diferitele căi către practica profesională după 
absolvire. Designul culorilor depinde de puterea 
referințelor practice. Aici, de exemplu, există și 
posibilitatea de a obține o diplomă, fără să aveți o 
diplomă de liceu sau de a obține prin formare 
profesională superioară același nivel DQR ca și în urma 
unor studii absolvite. 

www.karriere-hier.de 
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Aceasta și alte 
cariere interesante 
din regiune pot fi găsite pe  
site-ul web. 

Căile educaționale (post) școlare și punctele de intrare în carieră sunt mai complexe și mai permisibile 
în zilele noastre, astfel încât merită să obțineți informații bune și detaliate. În funcție de interese, talente 
și abilități, aveți la alegere diverse căi practice sau teoretice. 

Pentru fiecare certificat de absolvire a școlii există mereu diverse variante de continuare. Atât 
învățământul liceal, cât și cel non-liceu oferă copiilor dvs. perspective bune. Pe cât de diferiți sunt copiii 
din sălile de clasă, la fel sunt căile profesionale pe care le aleg mai târziu. Prin urmare, formarea 
academică și vocațională trebuie privită pe picior de egalitate, deoarece ambele deschid căi diverse 
și adecvate individual pentru un început de succes în viața profesională.
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Ajutor și persoane de contact

Centrul de Coordonare pentru Asistență Socială Școlară

Asistența socială școlară oferă tuturor elevilor sprijin în viața școlară de zi cu zi, precum și sprijin cu-
prinzător pentru a face față problemelor individuale. Prin diverse oferte și ajutoare individuale, asistența 
socială școlară se adresează elevilor pentru a-și promova educația școlară și integrarea socială în viața 
școlară de zi cu zi.

Serviciile de consiliere oferite de asistența socială școlară se aplică și părinților.

În districul Hochsauerland, nu fiecare școală beneficiază de un asistent social școlar. Datele de 
contact pot fi obținute de la școala lor sau de la Unitatea de Coordonare a Asistenței Sociale la  
0 29 31 / 94 - 41 21, Doamna Bettina Jacobi.

Oficiul de protecţia copilului /Biroul pentru familie

Îngrijirea și educația copiilor și a tinerilor nu este întotdeauna ușoară. Oficiul de 
protecţia copilului și Biroul pentru familie vă sprijină în acest sens și se bazează pe 
oferte preventive, de susținere a familiei. Ei încearcă să vă ajute la rezolvarea pro-
blemele dumneavoastră și vă oferă oferte adecvate. Persoanele de contact pentru 
HSK pot fi găsite aici:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie/jugendamt

Servicii de consiliere școlară

Centrul Regional de Consiliere Școlară pentru Hochsauerlandkreis este format din 
psihologi și educatori. Acestea sunt persoanele de contact pentru profesori, părinți 
și elevi. Consultările sunt gratuite și, dacă se dorește, anonime. Următorul link oferă 
mai multe informații:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung/schulberatung

Alte Servicii de consiliere:

Serviciul Social al Femeilor Catolice: https://www.skf-hochsauerland.de

Femei acordă sprijin Femeilor: https://www.frauen-hsk.de

Caritas: https://www.caritas-hsk.de

Diaconie: https://www.diakonie-ruhr-hellweg.de

LWL Ambulanz Meschede Psihiatrie pentru copiii și tineri
Bredelarer Straße 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 601 - 40 00
 wkkjpp-marsberg@lwl.org
	 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

LWL Ambulanz Meschede Psihiatrie pentru copiii și tineri
clinica de Psihiatrie pentru copiii și tineri
Feldstraße 1
59782 Meschede

 02 91 / 9 02 23 - 20
 tagesklinik-meschede@lwl.org
 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de/de/fur-patienteninnen/teilstat_behandlung/tagesklinik_

mesch/1141888615
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Pachetul de educație și participare (BuT)

Acesta este un beneficiu al guvernului federal pentru copiii și tinerii din familii cu venituri mici.

Acesta permite participarea la excursii școlare, prânzuri comune în grădiniță sau școală, lecții de medi-
tații sau participarea la sport, jocuri și muzică în club sau altă organizație.

Beneficiarii ajutorului de șomaj II, prestații sociale, asistență socială, supliment pen-
tru copii sau prestație de cazare, pot solicita fonduri de la BUT la centrul de locuri de 
muncă sau la serviciile sociale. Școala dumneavoastră (diriginta/dirigintele, asisten-
ta/asistentul social al școlii, secretara/secretarul) vor fi bucuroși să vă ajute. Informa-
ții suplimentare găsiți pe următorul link:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/soziales/bildungs-und-teilha-
bepaket/bildungs-und-teilhabepaket

Educție în limba de origine (HSU)

Multilingvismul este un mare avantaj, astfel încât elevele și elevii care cresc bilingv, 
pot lua parte la lecții de limbă maternă și pot susține un examen de limbă la sfârșitul 
învățământului secundar I. Informații suplimentare găsiți aici:

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfae-
cher/herkunftssprachlicher-unterricht

Familii în HSK

Aveți întrebări privitoare la moașe, alocații parentale sau sanatorii pentru copii? Pe 
paginile Hochsauerlandkreis veți găsi informații cu privire la aceste subiecte și multe 
alte.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie

Departamentul Sănătăţii

Pe paginile Departamentului de Sănătate veți găsi informații cu privire la toate su-
biectele legate de sănătatea fizică și mentală.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/

Școală și Educație în HSK

De la programul de orientare profesională „Nici o diplomă fără legătură ulterioară“, 
la consiliul școlar ca autoritate de supraveghere a școlii inferioare și până la centrul 
de educație pentru adulți (SHV) - pe această pagină veți găsi totul despre educație:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung
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Gimnaziul Petrinum
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon

Cine suntem noi?

Petrinum este gimnaziul pentru băieți și fete al ora-
șului Brilon. Sub conducerea lui Joahnnes Droste 
și a adjunctului său Svenja Möhlmeier, combinăm 
tradiția unei istorii de peste 360 de ani cu cerințele 
unei școli moderne din prezent și suntem pe calea 
spre un viitor interesant.

  

În plus față de toate calificările de învățământ se-
cundar inferior I, oferim elevilor din zona noastră, 
care se extinde mult dincolo de granițele Brilon, dru-
mul spre calificarea generală de intrare la universi-
tate, bacalaureat, cu care se poate studia la toate 
universitățile din Germania.
Clădirea poate găzdui peste 800 de elevi și va fi ex-
tinsă în curând cu o nouă aripa de clădire dedicată 
științelor naturii. În prezent, se decid noi largi măsuri 
de renovare si remodelare.

Partenerii noștri de cooperare

La nivel regional, lucrăm îndeaproape cu muzeul 
patriei Haus Hövener și diverse companii din Bri-
lon, la nivel național cu Federația de Fotbal a Ger-
maniei în căutarea tinerelor talente sau cu Univer-
sitatea din Frankfurt în domeniul științelor naturale 
și cu diverși parteneri în orientarea profesională și 
de studiu.

Timpi de ore și
Pauze

Ziua școalară începe la ora 7:30. În modelul de ore 
duble (fiecare de 90 minute), cursurile de dimineață 
se termină la ora 12:35. După o pauză de prânz 
de 45 de minute, cursurile vor continua, mai ales 
pentru elevii mai mari,de la ora 13:20 și se vor în-
cheia la ora 14:50. Prima parte a zilei de curs este 

întreruptă de două pauze majore de la 9:00 la 9:20 
și 10:50 la 11:05.

Ce oferim în afara
orelor?

Scopul nostru declarat este de a nu neglija mintea, 
inima sau mâna la școală.
Acest lucru conduce la o gamă largă de grupuri de 
lucru în sport sau, de asemenea, sectorul artelor, 
cum ar fi cor pentru clasele mai mici, cor școlar, big 
band, combo, ansamblu de coarde, companie de 
teatru, ansamblu de instrumente cu coarde, echipa 
de fotbal, grupul de șah, de volei, echipa de tenis, 
grupul de studii juridice. În plus, promovăm de ex. 
prin cursuri de sprijin pentru învățarea socială sau 
pentru teme din partea elevilor mai mari.

O cantină și un chioșc, care sunt operate de repre-
zentantul elevilor, asigură bunăstarea fizică.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Gama largă de cursuri cu profil muzical ("clasa de 
suflători") și cu profil științific ("clasa MINT") are loc 
în învățământul secundar superior, cu un număr 
extraordinar de cursuri de performanță în stiințele 
naturii și multe opțiuni individuale și își continuă 
expansiunea să prin gama largă de grupuri de lu-
cru.
Oferta noastră lingvistică include limba engleză (din 
clasa 5), Franceză și latină (din clasa a 7 a sau a 
9 a sau a 10 a) precum și rusă (din clasa a 9 a) și 
italiană (din clasa a 10 a).

Un concept extins de călătorie care, pe lângă cele 
trei călătorii majore, ale claselor a 5 a („Climă su-
per“), a 8 a („Ski Alpin“) și a ultimului an („Marea 
călătorie de studii“) cuprinde numeroase alte călă-
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torii și excursii și completează astfel orele de curs 
din cadrul școlii.
Numele nostru este programul și ghidul nostru:

P ersonalități

E ducație

T alente

M aturizare

T rezirea si promovarea inteligenței

N atural

Ș i

U man

De asemenea, am depus aplicație pentru obține-
rea certificatului "Școala viitorului - Educație pentru 
Dezvoltare Durabilă"

Ce medii digitale
utilizăm?

Toate sălile de clasă sunt dotate cu cel puțin lapto-
puri, proiectoare și camere foto, multe dintre ele fi-
ind deja dotate cu smartboard-uri. Începând cu anul 
școlar 20/21, toate sălile vor fi dotate cu panouri 
Smartpanels.
Elevii au la dispoziție 4 „cărucioare de tabletă" mo-
bile cu câte 16 tablete fiecare, în multe săli de ști-
ințe ale naturii numeroase laptop-uri, iar în sala de 
calculatoare resp. sala de informatică se găsesc 
desigur calculatoare pentru toți elevii din respectiva 
grupă.
În prezent se instalează pentru elevi o rețea WLAN 
pe toată suprafața școlii.

Ce distincții avem?

Școală orientată către MINT

Școală partener a Federației de Fotbal a Germaniei

Numeroase victorii individuale și de grup la nivel re-
gional, național și internațional

Unde ne găsiți?

În Brilon, în centrul școlii de pe Jakobuslinde, aproa-
pe de stadion, la adresa:

Gimnaziul Petrinum
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon

 0 29 61 / 97 54 33
 0 29 61 / 97 54 66

 sekretariat@petrinum-brilon.de
 www.petrinum-brilon.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Pe pagina noastră de internet (www.petrinum-bri-
lon.de) veți găși multe informații legate de predare, 
cum ar fi curriculum-ul și orarele, precum și despre 
concepte de sprijin, etc.

La 16 ianuarie 2021 are loc ziua porților deschise. 
Vă vom informa cu privire la detalii (expirare, ore...) 
prin intermediul presei și pagina de internet.
Perioada de înscriere este in timpul zilelor lucrătoa-
re de la 12 februarie până la 5 martie 2021.

Brilon
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Școala Heinrich-Lübke
Școală secundară a orașului Brilon
Steinweg 11
59929 Brilon

Cine suntem noi?

Un copil nu este un vas care vrea să fie umplut, ci un 
foc care vrea să fie aprins. (Francois Rabelais)
Suntem o școală modernă, cu toate recomandările 
de formă școlară. Aproximativ 560 de elevi sunt îm-
părțiți pe două clădiri, la Jakobuslinde clasele 5-7, la 
Steinweg clasele 8 la 10. Fiecare clasă este asistată 
de o echipă de conducere a clasei formată din doi pro-
fesori. Aproximativ 60 de profesori au diferite domenii 
de formare (Gimnaziu / General / Principal / Secundar 
/ Special). Ambele clădiri sunt echipate foarte modern 
și sprijină excelent forma didactică modernă, precum 
și funcționarea pe tot parcursul zilei. În plus față de 
limba engleză ca limbă străină obligatorie, franceza 
poate fi selectată ca a doua limbă și spaniola ca a treia 
limbă străină. Ofertele pe profiluluri (de exemplu, arta 
și cultura, sportul și sănătatea, muzica și ritmul, mediul 
inconjurător și natura) și orele suplimentare constituie 
o altă componentă a promovării talentelor.

Partenerii noștri de cooperare

Numeroși parteneri de cooperare ne îmbogățesc viața 
școlară și activitatea educațională: diversele companii 
din Brilon, școlile primare de la care provin elevii, parte-
nerii noștri de cooperare pentru gimnaziu, biserici, aso-
ciații și instituții culturale, de exemplu
 pentru clasele 5, creăm o zi pentru team building 

în noua comunitate de clasă din Casa Alfred Delp 
chiar la începutul anului școlar,

 instruim pentru interviuri de angajare cu sprijinul 
proprietarilor de companii, ca parte a conceptului 
nostru de orientare profesională și de studiu,

 cu sprijinul cluburilor sportive, am putut juca tenis, 
scrimă, gimnastică pe Rhönrad, Flag-Football sau 
golf,

 vizităm biblioteca orașului și casa Hövene

Timpi de ore și
Pauze

Oră deschisă de începere 
cu profesorii disponibili 7:30 până la 7:45

lunea, miercurea,
joia 7:45 până la 15:35

Pauza de prânz 13:00 până la 14:00

marțea și vinerea ora 13:00

Pauze pauze de 15 minute 
după orele duble

Deoarece suntem o școală cu 
program prelungit, nu există 
teme pentru acasă, chiar și în 
zilele mai scurte.

Ce oferim în afara
orelor?

Școala noastră este un spațiu pentru învățare, viață și 
experiență. În consecință, fațetele programului nostru 
școlar sunt diverse:
 Oferte pe timpul pauzelor de prânz, ar fi baschet, 

dans, atelier de creație, apicultură, karaoke, in-
scripționări, zid de cățărare

 Spectacole muzicale
 Grădina școlii
 Simba, câinele școlii
 Concursuri ar fi Big Challenge, Castrul informatici-

an, Cangur al Matematicii
 English in Action, o săptămână cu vorbitori nativi 

de limba engleză
 festivități școlare comune, ar fi Lütke-Fastnacht 

sau petrecerea șosetelor pentru a onora realizările 
speciale

 lucrul activ în grupuri de lucru
 Serviciul social școlar
 Seminare ale părinților cu participari în timpul acti-

vității de competență grilă
 Prezentare generală a tuturor planurilor de preda-

re pentru părinți și elevi sub formă de planuri anu-
ale de lucru

 gestionarea coordonată a clasei
 un excelent concept de studiu și orientare pro-

fesională - zi de probă cu însoțirea părinților sau 
rudelor într-o zi, la lucru, training alpinism pentru 
promovarea muncii în echipă, stagii de studiu, trai-
ning de creere a aplicațiilor, posibilitatea de stagii 
pe termen lung și faze practice voluntare, vizite 
de companii și zile de probă la școlile secundare, 
însoțire și sprijin din partea colegilor, însoțitori la 
început în carieră și orientare în carieră

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

În centrul atenției școlii secundare Brilon se află ele-
vii, iar sprijinul individual este principiul pedagogic de 
bază. Școala noastră este un loc în care fiecare copil 
este respectat și luat în serios și promovat ca și individ. 
Conceptul școlii noastre este acela că învățătura este 
întotdeauna diferențiată, pe același subiect, dar cu 
materiale și căi de învățare diferite. Conceptul special 
de învățătură al grilei de competență creează o bază 
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optimă pentru ca toți elevii să fie promovați și provocați 
în cel mai bun mod posibil, în funcție de posibilitățile 
lor. Activitatea individuală a copiilor și adolescenților se 
află în prim-plan, in timp ce procesele de învățare sunt 
inițiate de profesori și sunt intens însoțite. Elevii decid 
independent când scriu un test grilă de competență, 
astfel încât ritmul de învățare individual este luat în 
considerare și stresul examenului este redus.
În cadrul lecțiilor atelierului de învățat, elevii au posi-
bilitatea de a-și aprofunda cunoștințele sau de a se 
pregăti pentru un concurs.
Începând cu anul 5, elevii lucrează și la proiecte. În 
acest sens, ei se pot concentra asupra proiectelor 
didactice individuale care corespund intereselor lor. 
Scopul acestui proces de cooperativ este de a rezolva 
o problemă și de a dezvolta un produs.
La baza lucrului comun stă nivelul personal al relației 
dintre elevi și profesori.
Toate aceste elemente de bază, care ne fac o școa-
lă bună, pot fi realizate doar pentru că acționăm ca o 
școală echipă. Schimbul regulat de opinii și idei creea-
ză o atmosferă în care tuturor celor implicați în viața 
școlară le place să trăiască și să învețe.

Ce medii digitale
utilizăm?

Școala noastră este foarte bine dotată digital. La noi 
nu se mai găsește nici o tablă pe care se scrie cu cre-
tă. În schimb, utilizăm un whiteboard interactiv în fie-
care clasă și sală de specialitate pentru a discuta un 
conținut nou, a utiliza medii virtuale de învățare și a îm-
părtăși rezultate de lucru. În fazele deschise de lucru, 
cum ar fi lucrul la un proiect, elevii noștri pot accesa 
PC-uri fixe în clasă sau unul dintre numeroasele noas-
tre dispozitive mobile. Pe fiecare culoar este disponibil 
un set laptop.
Pentru a asigura un schimb eficient și rapid între elevi, 
cu toții -părinți, tutori și profesori- folosim nu numai 
căi convenționale, ci și aplicația noastră școlară Sdui. 
Aceasta poate fi accesată mobil, dar și de la orice dis-
pozitiv cu acces la internet.

Ce distincții avem?

În spiritul culturii noastre de feedback, feedback-ul po-
zitiv din partea elevilor noștri, a părinților lor și a nume-
roaselor grupuri de sprijin care se informează despre 
conceptul nostru de sprijin individual constituie pentru 
noi un premiu.

În plus, suntem, de exemplu, membru al rețelei școlare

 
ne putem numi "Școala Albinelor" (WDR) și ne-a fost 
deja acordată sigla alegerii profesionale de mai multe ori.

Unde ne găsiți?

Școala Heinrich-Lübke
Locația principală
(clasele 8 până la 10)
Steinweg 11
 0 29 61 / 9 63 70
Locația parțială
(clasele 5 până la 7)
Zur Jakobuslinde 19 (centrul școlar)
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 46 44
 0 29 61 / 96 37 18
 info@sekundarschule-brilon.de
 www.sekundarschule-brilon.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Anul acesta, din cauza pandemiei, Ziua porților des-
chise nu poate avea loc ca de obicei. O bună per-
spectivă asupra muncii noastre este oferită de pagina 
noastră de internet (a se vedea mai sus), în plus, din 
decembrie, materiile școlii vor fi prezentate acolo prin 
scurte videoclipuri. În cazul în care se vor crea oportu-
nități pentru Ziua porților deschise în viitorul apropiat, 
vă vom invita, prin intermediul paginii de internet, să 
luați parte la acest eveniment.
Înscrierile pentru anul școlar 2021/22 se pot efectua 
la sediul nostru în centrul școlar (Zur Jakobuslinde 19) 
la următoarele date: 12/ 15/ 16/ 18/ 19/ 22/ 23/ 25/ 26 
februarie de la ora 8 la ora 13 și pe 17 și 24 februarie 
de la ora 8 la ora 15. În plus, tot în această perioadă, 
oferim programări individuale prin telefon.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne sunați: Anja Stru-
be (directarea școlii), Niklas Göddeke (șef de divizie 
pentru anii 5 - 7), Nadine Bromisch (director didactic)

Brilon
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Școala Christine-Koch
Schulstraße 7
59889 Eslohe

Cine suntem noi?

Suntem o școală secundară mică, în creștere, cu 
aproximativ 260 de eleve și elevi.

Ca și școală într-un mediu rural, mulți dintre elevii 
noștri au o legătură cu agricultura.

De aceea, apropierea de natură joacă un rol impor-
tant în școala noastră.

Partenerii noștri de cooperare

 întreprinderile locale

 Agenție de ocuparea forței de muncă

 Eslohe activ

 DAMPF LAND LEUTE Museul Eslohe

Timpi de ore și
Pauze

Începerea orelor ora 8:00

Ore 90 minute

Pauze 15 & 20 minute

Terminarea orelor ora 13:17

Ce oferim în afara
orelor?

 Spectacole muzicale

 Teatru

 Comunități de lucru (de ex. ale fetelor, de isto-
rie)

 Supravegherea temelor pentru acasă

 Practică pe termen lung

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Suntem o școală mică unde toată lumea îi cunoaște 
pe toți.

Acordăm o mare importanță în oferirea unei îmbu-
nătățiri a competențele de învățare.
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Pe lângă predarea cunoștințelor școlare, transferul 
de valori, cum ar fi punctualitatea, onestitatea și dis-
ciplina, joacă un rol important pentru noi.

Avem o relație foarte bună, de încredere cu elevii 
noștri, suntem ca o familie.

Asistenta noastră socială școlară, care servește, de 
asemenea, ca persoană de contact pentru părinți în 
multe domenii, ne sprijină în această privință.

Conform sistemului VERA 8, referitor la tipurile loca-
le, suntem una dintre cele mai bune școli secundare 
din NRW.

Ce medii digitale
utilizăm?

Aproape fiecare clasă are un panou digital LED.

Temele și conținutul de curs sunt setate în LOGI-
NEO-LMS.

Avem mai multe seturi de tablete.

În domeniul tehnic avem imprimante 3D.

Predăm informatică din clasa a 5 a.

Unde ne găsiți?

Școala noastră este situată în centrul școlar Eslohe.

Mai multe informații pot fi găsite pe pagina noastră 
de internet.

Școala Christine-Koch
Schulstraße 7
59889 Eslohe

 0 29 73 / 97 44 20
 0 29 73 / 97 44 26

 hauptschule@eslohe-schulen.de
 www.hautschule.eslohe-schulen.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Ziua porților deschise

23 ianuarie 2021

Perioada de înscriere

16 februarie până la 5 martie 2021

Eslohe
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Liceul Eslohe
Schulstraße 6
59889 Eslohe

Cine suntem noi?

Școală cu tradiție
Școala noastră are o tradiție de 150 de ani. Suntem 
550 de elevi și 32 de profesori, care se regăsesc 
mereu într-o varietate de spații de experiență șco-
lară, în comunitate, și care se cunosc între ei. Ne 
concentrăm întotdeauna pe fiecare individ în parte 
și suntem bucuroși să cunoaștem noi elevi cu di-
feritele lor talentele și înclinații. Împreună suntem 
curioși și împreună vrem să cunoaștem lucruri noi, 
să înțelegem și să aprofundăm lucrurile cunoscute.
În cele trei resp. patru clase per an, creăm un climat 
de învățare sănătos și o comunitate școlară puterni-
că într-o cooperare de încredere. 

Partenerii noștri de cooperare

Cooperăm cu diverse instituții și companii de la fața 
locului. În domeniul orientării profesionale, elevii 
noștri ajung să cunoască diferite domenii profesio-
nale și realitățile de zi cu zi ale companiilor.
Prin colaborări în domeniile științific, sportiv și artis-
tic, talentele și punctele forte individuale sunt spriji-
nite și promovate.
Partenerii noștri de cooperare sind printre altele:
 Facultatea de specialitate Meschede (Competi-

ția Mathematik fuemo, Expoziția de artă)
 Forumul de didactică în științele chimice al uni-

versității de la Siegen
 Firma KettenWulff, Firma Langer
 Forumul economic Eslohe aktiv
 Asociația municipală sportivă a districtului Ho-

chsauerland
 Centrul de educare Kolping-Südwestfalen
 Oficiul de plasare a forțelor de muncă
 Asociația meșteșugarilor Südwestfalen
 (Ambasadorul formării profesionale)

Timpi de ore și
Pauze

Începerea orelor ora 8:00

Finalul orei a 6-a ora 13:17

1. Pauză 9:32 până la 9:55

2. Pauză 11:27 până la 11:45

Ore de după amiază începând cu clasa a 8 a până 
la ora 15.30

Ce oferim în afara
orelor?

Principiul liceului Eslohe este de a promova și spri-
jini punctele forte individuale și talentele elevilor 
noștri în cel mai bun mod posibil.

Oferim o gamă largă de activități extracurriculare:

 Grupuri de lucru
 musical (Musical, cor)
 de științe ale naturii (tineretul cercetează, ECDL, 

carnet de conducere motoretă)
 social (arbitri de litigiu, cercetași lectură, para-

medici)
 sportiv (Asistent sportiv, volei)
 Promovarea ortografiei de către un profesor 

certificat (promovare LRS)
 Cursuri tranzitorii în limba germană, matemati-

că, engleză pentru viitorii elevi de gimnaziu ca 
oferte țintă

 acțiuni auto-organizate ale reprezentanților ele-
vilor (de ex. seara de cinema, Sf. Nicolae)

 Participarea la concursuri
 Executarea timpului liber de schi

Repere speciale sunt concertele noastre de Cră-
ciun și spectacolele muzicale.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Începem împreună: Realizăm o tranziție lină și prie-
tenoasă cu copiii de la școlile primare la liceul nos-
tru Eslohe.
Învățăm împreună: Ne concentrăm pe un mediu 
de studiu sănătos, predare orientată spre acțiune 
și promovăm în special materiile de bază germana, 
matematica și engleza; sprijin individual adițional în 
orele de studiu.
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Împreună suntem creativi: Poziționăm elevii noștri, 
cu toate talentele și interesele lor, în centrul atenției 
noastre prin consolidarea lor în domeniile muzicale, 
științifice, matematice sau sportive.
Cercetăm împreună: Ne inspirăm elevii pentru dis-
ciplinele STEM și ne îmbunătățim viziunea asupra 
fenomenelor științifice.
Purtăm răspunderea împreună: Cooperăm cu elevii 
noștri și cu părinții lor într-un spirit de încredere pen-
tru o viață școlară angajată și activă.
Împreună suntem puternici: Trăim într-o comunitate 
școlară puternică și ne tratăm unii pe alții cu deschi-
dere, umanitate și bunătate.

Ce medii digitale
utilizăm?

Liceul Eslohe este excelent echipat cu suport digital 
prin numeroase truse i-Pad și Apple-TV în fiecare 
sală de clasă și de specialitate. Utilizarea platfor-
mei de învățare Logineo permite predarea moder-
nă, atrăgătoare pentru elevi. Aceasta contribuie, de 
asemenea, la o mai puternică rețea de conexiune 
între elevi și profesori.

Este important pentru noi să-i învățăm pe toți elevii 
să folosească mediile digitale într-un mod profesi-
onal și rezonabil. Realizăm acest lucru de ex. prin 
predarea unei ore de informatică în clasele 5 și 6 
și prin integrarea mediilor în proiecte de predare în 
toate clasele. Cercetașii media instruiți consiliază și 
informează elevii mai tineri, în special în ceea ce 
privește utilizarea în condiții de siguranță a noilor 
mijloace de informare, printre altele, sub formă de 
ateliere de lucru.

Ce distincții avem?

Printre altele, suntem premiați ca școală ECDL și, 
astfel, oferim elevilor noștri posibilitatea de a obține 
permisul de utilizare calculator recunoscut în Euro-
pa.

În departamentul nostru de STEM (matematică, 
informatică, știință, tehnologie) suntem sprijiniți de 
Fondul Industriei Chimice și vdi (Asociația Ingineri-
lor Germani).

Unde ne găsiți?

Liceul Eslohe
Schulstraße 6
59889 Eslohe

 02973 974430
 realschule@eslohe.schulen.de
 eslohe-schulen.de/realschule

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Aruncați o privire pe pagina noastră de internet a 
școlii (www.eslohe-schulen.de/realschule) pentru 
a găsi informații detaliate și variate despre liceul 
Eslohe sau solicitați broșura noastră informativă 
școlară, dacă nu ați primit-o de la școala primară.

La 16 ianuarie 2021, planificăm să aibă loc ziua 
„porților deschise“. Vă vom informa cu privire la pro-
cedura exactă prin intermediul paginii de internet 
și al presei la începutul lunii ianuarie 2021. Dacă 
acest lucru nu este posibil din cauza situației pan-
demice, vom oferi consultații individuale și posibile 
vizite la școală.

Dacă doriți o consultație personală, vă rugăm să ne 
contactați.

Perioada de înscriere în noul an școlar 2021/22 
este de la 16 februarie 2021 până la 5 martie 2021.

Eslohe
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Gimnaziul Carolus-Magnus
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

Cine suntem noi?

Gimnaziul Carolus-Magnus (CMG) din Marsberg 
este o școală europeană cu profil bilingv ger-
man-englez.

Gimnaziul Carolus-Magnus este unul dintre gimna-
ziile mici din municipiul Hochsauerland. Acest lucru 
face posibil lucrul mai strâns și mai dedicat elevilor, 
părinților și colegiului profesorilor și este cu siguran-
ță unul dintre motivele pentru care atmosfera de la 
școala noastră este foarte familiară.

Învățăm conform motto-ului nostru:
CMG: Curajos - Motivat - Împreună

Partenerii noștri de cooperare

 LWL Muzeul în aer liber în Detmold
 Muzeul patriei orașul Marsberg
 Volksbank Marsberg
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Meschede

Timpi de ore și
Pauze

0. Oră 7:30 până la 8:15

1. Oră 8:15 până la 9:00

2. Oră 9:05 până la 9:50

Pauza mare

3. Oră 10:05 până la 10:50

4. Oră 10:55 până la 11:40
Pauza mare

5. Oră 11:55 până la 12:40

6. Oră 12:45 până la 13:30

Pauza de prânz

7. Oră 14:15 până la 15:00

8. Oră 15:05 până la 15:50

* În ora 0. Are loc numai învățământ secundar II.

Ce oferim în afara
orelor?

Oferte speciale ale gimnaziului Carolus-Magnus 
sunt:

 tranziție ușoară de la școala primară la CMG 
(după-amiază pentru întâlniri pentru a face cu-
noștință, sponsori de clasă, zile de orientare, 
excursie cu clasa, învățamant social: Lions Qu-
est – devenim maturi)

 Instruire pentru îmbunătățirea comprehensiunii 
și vitezei de lectură

 Zilele siguranței rutiere
 Cercetători media
 Serviciul medical școlar
 Universitatea pentru copii din Meschede
 Comunitatea de lucru a albinelor
 Participarea la proiecte și competiții (europene)
 Sejururi și stagii în străinătate
 Orchestra, formația de concert
 Pregătirea pentru alegerea meseriei
 Excursii școlare și zile de drumeții

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Preocuparea noastră este aceea de a educa eleve-
le și elevii noștri în spiritul deschiderii către cosmo-
politism și toleranță. De aceea, este important pen-
tru noi să creem condițiile necesare întâlnirilor intre 
oameni din alte țări și culturi, să lucrăm și să trăim 
cu ei împreună. Astfel putem primi la școala noastră 
în mod regulat studenți din alte țări și putem sprijini 
elevele și elevii noștri în organizarea și însoțirea pri-
vitoare la sejururi în străinătate.
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O cooperare strânsă nu numai în cadrul comunită-
ții școlare, dar și cu partenerii europeni are loc, de 
asemenea, în orchestra gimnaziului Carolus-Mag-
nus. În special, trebuie a fi subliniate concertele im-
presionante, turneele orchestrale trans-generații în 
străinătate și performanța excelentă în competițiile 
europene.
Mulți elevi sunt implicați în serviciul de sănătate 
școlară și pregătirea profesională ocupă, de ase-
menea, un loc important.
Însă nici socializarea nu este neglijată în viața șco-
lară.

Ce medii digitale
utilizăm?

În cadrul digitalizării, școala este treptat echipată cu 
tablete și alte PC-uri, astfel încât lucrul cu mass-me-
dia digitale poate fi extins continuu în plus față de 
lucrul cu mass-media anlogice.

Ce distincții avem?

Ca și SCOALĂ EUROPEANĂ, predarea educației 
cu dimensiune europeană, educația pentru înțele-
gere internațională, menținerea păcii și gestionarea 
non-violentă a diversității și diversității în viața de 
zi cu zi, este una dintre valorile noastre directoare.

este un proiect pentru toți membrii școlii, care oferă 
posibilitatea de a modela în mod activ climatul școlii 
lor, prin abordarea conștientă a tuturor formelor de 
discriminare, bullying și violență. 

Ca ȘCOALĂ DE DURABILITATE, suntem în pre-
zent pe drumul începerii unor proiecte de pionierat.

Cercetătorii noștri media oferă consiliere cu privire 
la problemele mass-media.

Unde ne găsiți?

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări sau 
doriți consultații.

Gimnaziul Carolus-Magnus
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

 0 29 92 / / 80 39
 0 29 92 / / 54 10

 sekretariat@gymnasium-marsberg.de
 www.gymnasium-marsberg.de

Director: Domnul Dr. Markus Bohnensteffen
(Mail: m.bohnensteffen@gymnasium-marsberg.de)

Adjunct Director: Domnul Ralf Trachternach
(Mail: r.trachternach@gymnasium-marsberg.de)

Secretariat: Doamna Anne Gohres
(Mail: sekretariat@gymnasium-marsberg.de)

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Pe pagina: www.gymnasium-marsberg.de, vă pu-
teți crea o primă impresie despre gimnaziul Caro-
lus-Magnus.
Speram însă să facem cunoștință în mod personal 
la școala noastră. Următoarele programări sunt sta-
bilite:
2 decembrie 2020 seară informativă pentru părinți 
și elevii clasei a patra a
16 ianuarie 2021 ziua porților deschise
Contactul direct cu conducerea școlii (telefon, poș-
tă) este întotdeauna posibil și de dorit.
Dacă alegeți școala noastră, este prevăzut să vă 
puteți înregistra copilul între 17 și 19 februarie 2021. 
Datele exacte de înregistrare vor fi publicate pe pa-
gina noastră în timp util. 

Marsberg
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Școala secundară Marsberg
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

Cine suntem noi?

Școala secundară Marsberg este o școală cu pro-
gram pe toată ziua în care se învață, se trăiește, se 
promovează în cadrul unei coexistențe apreciative.
Considerăm că diferitele cerințe de învățare ale co-
piilor sunt o oportunitate de a trăi și de a promova 
diversitatea.
Perioada de învățare mai lungă le oferă copiilor mai 
mult timp pentru propria dezvoltare și, astfel, mai 
mult timp pentru a crește împreună și de a se adap-
ta cerințelor. Prin sprijin individual, fiecare copil își 
poate dezvolta abilitățile și talentele în mod optim.
Pe timpul carierei lor școlare, eleviilor le stau la dis-
pozitie căi diferite și pot fi obținute toate calificările 
din învățământul secundar inferior I.
Orele de curs au fost modificate la începutul anului 
școlar 2020/21. O oră de curs durează 60 de mi-
nute.

Partenerii noștri de cooperare

 Marsberg Școli primare (Trecerea de la clasa a 
4 a la clasa a 5 a)

 Gimnaziul Carolus-Magnus Marsberg (Trece-
rea la liceu)

 Colegiile profesionale din Warburg, Brilon, 
Olsberg und Bestwig

 Volksbank Marsberg
 Asociația de fotbal a Germaniei (DFB)
 LWL-Psihiatrie pediatrică Marsberg
 Universitatea din Köln (SOCIALBOND)

Timpi de ore și
Pauze

1. Oră 7:30 până la 8:30

Pauză

2. Oră 8:40 până la 9:40

Pauză

3. Oră 10:00 până la 11:00

Pauză

4. Oră 11:10 până la 12:10

Pauză

5. Oră 12:20 până la 13:20

Pauză

6. Oră 14:10 până la 15:10

Lunea, miercurea și vinerea:
6 ore de curs
Marțea, vinerea:
4 ore de curs

Ce oferim în afara
orelor?

Activități și oferte de relaxare în timpul pauzei de 
prânz:
Volei, Tenis de masă, Fotbal, Jocuri de Societate, 
Bibliotecă...etc.
Prânz:
Se oferă un meniu sănătos / echilibrat în cantină.
Turnee de observare:
Oferta pentru elevii talentați la fotbal.
Pregătirea pentru alegerea meseriei
Analiza potențială, stagii de o zi și la companii.
Instruire pentru depunerea aplicațiilor:
Elevii învață să aplice în mod formal și practică in-
terviuri.
Pregătirea pentru primii pași în direcția meseriei
Oferta spre a "îmbunătăți oportunitățile de formare 
ale tinerilor care au nevoie de sprijin". Scopul este 
de a sprijini elevii în tranziția de la învățământul ge-
neral la formarea profesională.
Alte oferte:
DELF (diploma de limba franceză), Cupa Laptelui, 
cercetași media, schimb Polonia, programe preven-
tive (e.B. cybermobbing).
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Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

"Timp pentru învățare mai individualizată - timp pen-
tru mai multă calitate."
Pe parcursul întregii zile, învățarea auto-responsa-
bilă și sprijinul individual pot fi puse în aplicare în 
mod optim. Nu se dau teme pentru acasă zilnice.
Pe lângă predarea de specialitate, exercițiul și apro-
fundarea sunt luate în considerare în special în ore-
le de "învățare". În timpul "perioadei de învățare", 
elevii lucrează la auto-determinarea sarcinilor în 
disciplinele germană, matematică și engleză.
Cantina noastră oferă un prânz sănătos și echili-
brat. Există trei mese (4 €) la alegere.

Activități și oferte de relaxare în timpul pauzei de 
prânz.

Școala participă atât la studiul "Integrarea socială 
în adolescență" (Social Bond) și la proiectul "LiGa" 
- Învățarea pe perioada întregii zi. Scopul este de a 
dezvolta în continuare procesele de predare și în-
vățare în sensul unei educații holistice a cursanților.

Ce medii digitale
utilizăm?

Majoritatea sălilor de clasă și sălilor tehnice sunt 
dotate cu ActivBoards și oferă astfel posibilitatea 
unui design didactic interactiv.
În plus, există trei săli de calculator și o cărucior lap-
top complet dotat.
Extinderea unei rețele Wi-Fi este planificată, iar 
achiziționarea de tablete (atât pentru profesori, cât 
și pentru unele seturi de clase) se apropie de fina-
lizare.
A fost creată o platformă Moodle deținută de școală 
pentru predarea la distanță, la care fiecare elev are 
acces protejat prin parolă.

Ce distincții avem?

Unde ne găsiți?

Școala secundară Marsberg
Locația principală (clasele 5 până la 7)
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 55
 0 29 92 / 6 54 62

Locația parțială (clasele 8 până la 10)
Trift 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 89 76
 0 29 92 / 6 51 16

 sekretariat@sekundarschule-marsberg.de
 www.sekundarschule-marsberg.net

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Școala Secundară Marsberg oferă următoarele po-
sibilități de cunoaștere reciprocă:
 Eveniment de informare pentru părinții elevilor 

claselor a IV-a
 Ziua porților deschise
 Oferte de hospitare pentru elevii de clasa a patra

Datorită Corona, aceste opțiuni nu pot/ nu este per-
mis a fi oferite în acest moment. Vă rugăm să con-
sultați informațiile școlilor primare și comunicatele 
de presă sau site-ul școlii.

Perioada de înscriere la locația principală:
17 până la 26 februarie 2021
Luni până vineri: ora 8-12
Luni și miercuri: ora 14-16

Marsberg
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Școala Konrad-Adenauer Freienohl
Școala elementară a orașului Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

Cine suntem noi?

Școala Konrad-Adenauer a fost o parte integrantă a 
peisajului educațional Mescheder de aproape 50 de 
ani ca școală secundară. Ne conducem elevii către 
toate calificările de învățământ secundar inferior, in-
clusiv "certificatul de absolvire a școlii reale" inclusiv 
calificările aferente.
Majoritatea elevilor părăsesc școala după clase a 
10 a Urmând o formare școlară sau duală în cadrul 
unor companii.
Peste 90% dintre elevii care doresc formare profe-
sională găsesc un loc de formare cu ajutorul școlii.

Partenerii noștri de cooperare

Colaborăm îndeaproape cu Agenția pentru Ocupa-
rea Forței de Muncă, centrele de educație Kolping 
din Westfalia de Sud și cu aproximativ 40 de com-
panii și instituții regionale.

Timpi de ore și
Pauze

Începem la ora 8:00. Pentru a crea timpi de învățare 
eficienți pentru elevi, predăm în principal în blocuri 
de 60 de minute.
Școala se termină la 13:15, numai că în zilele de 
marți avem "ziua noastră lungă", când se termină 
la 14:05.

Ce oferim în afara
orelor?

Elevii pot mânca și face temele în cadrul programu-
lui de îngrijire de după-amiază.
După-amiaza au loc următoarele grupuri de lucru:
În cadrul proiectului „Elevii instruiesc elevii“, elevii 
mai mari oferă sesiuni de formare pentru cei mai 
tineri, de ex. fotbal, badminton, baschet. O grupă 
de fete se întâlnește săptămânal în cadrul grupului 
de lucru „Fit for life“ (proiect premiat) Ofertele de 
asistență socială școlară întăresc personalitatea 
elevilor.
Grupul de lucru muzical pregătește în prezent un 
festival al elevilor împreună cu partenerul nostru 
ensible e.V.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Misiunea noastră "Consolidarea competențelor 
- tratarea reciprocă cu grijă - acționează în mod 
responsabil" arată prioritățile noastre. Pentru noi, 
ca școală, predarea se află în centrul activităților 
noastre zilnice. Procesul de învățarea funcționează 
cel mai bine în comunitate și într-un mediu în care 
ne simțim confortabil. Acest lucru este deosebit de 
important pentru noi.
Împreună cu părinții lor, ne educăm elevii să fie oa-
meni responsabili și maturi, care au o voce în soci-
etate.
Ne vedem pe noi înșine ca un loc de învățare, în 
care fiecare și fiecare își găsește propriul spațiu in-
dividual de învățare și de viață.
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Ce medii digitale
utilizăm?

Toate sălile de clasă sunt echipate cu un mediu de 
prezentare și W-LAN criptat. În viața școlară de zi 
cu zi și pentru eventuale lecții de distanță, folosim 
un plan de lecții digital online și un de teme pentru 
acasă (padlet).
În clasă, programăm roboți LEGO.

Ce distincții avem?

Unde ne găsiți?

Școala noastră este situată în Freienohl, într-o zonă 
liniștită din Ohl.
Autobuzele opresc direct la școală.
Școala este, de asemenea, ușor accesibilă de la 
gară.
În imediata vecinătate se află facilitățile sportive și 
piscina WOFI, pe care o folosim în mod regulat.

Școala Konrad-Adenauer Freienohl
Școala elementară a orașului Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede
 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11
 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Ziua porților deschise:

Sâmbătă, 9 ianuarie 2021  ora 10:00 până la 13:00

Perioada de înscriere:

17 februarie până la 11 martie 2021

detalii din ianuarie 2021 pe:

www.kas-freienohl.de

Meschede
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Școala Sankt Walburga
Catolic Școala elementară a orașului Meschede

Schederweg 57
59872 Meschede

Cine suntem noi?

școala la care învățăm împreună

205 de eleve și elevi

22 de profesoare și profesori

2 pedagogii speciali

În plus, avem o clasă pregătitoare în care elevii cu 
istorie imigrarationala sunt pregătiți în scopul de a 
fi apți pentru a participa la orele regulare de curs.

Partenerii noștri de cooperare

 Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede

 Firma M. Busch

 Firma KettenWulf

 Firma Lobbe - Entsorgung

Timpi de ore și
Pauze

Începerea orelor ora 7:35

Ore 90 minute

Pauze 25 & 20 minute

Terminarea orelor ora 12:50

Ulterior Oferta de asistență de 
după amiază 13 Plus

până la ora 
15:00

Ce oferim în afara
orelor?

 Sport în pauze

 Serviciul medical școlar

 soluționarea activă a litigiilor de către eleve și 
elevi

 Vânzare organizată în timpul pauzelor de către 
eleve și elevi

 Serviciul social școlar

 Pregătirea pentru alegerea meseriei

 Comunitatea sportivă

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

La școala noastră, elevele și elevii se află în centrul 
atenției.

Următoarele priorități joacă un rol major:

Abordarea diversității (învățare comună, clasă pre-
gătitoare, concept de suport lingvistic, proiecte mu-
zicale, cafeneau părinților)

Promovarea democrației (consiliul clasei, alegerea 
juniorilor, cooperativa elevilor)

Consolidarea punctelor forte (studio de învățare în 
clasele 5 și 6 mapa de lucru Eu-sunt-Eu)

Orientare către carieră de la bun început

Toate acestea se fac pe baza conceptului nostru 
educațional „împreună-pentru-fiecare"

De asemenea, am depus aplicație pentru obține-
rea certificatului "Școala viitorului - Educație pentru 
Dezvoltare Durabilă"
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Ce medii digitale
utilizăm?

Diagnosticare online în matematică

Germană și engleză Google Classroom pentru lecții 
de la distanță

Aplicația Anton

Pentru noi, învățarea socială comună este primor-
dială.

Ce distincții avem?

Școala OPENION

Unde ne găsiți?

Școala noastră este situată în inima orașului 
Meschede și face parte din Centrul Școlar August 
Macke.

Pe pagina noastră de internet veți găsi exemple de 
muncă, impresii din viața noastră școlară și multe 
informații importante.

Avem și o broșură școlară.

Școala Sankt Walburga
Catolic Școala elementară a orașului Meschede

Schederweg 57
59872 Meschede

 02 91/ 65 61
 02 91 / 21 82
 sekretariat@walburga-hauptschule.de
 www.walburga-hauptschule.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Ziua porților deschise

23. Januar 2021 ora 10:00

Perioada de înscriere

15 februarie până la 12 martie 2021

Meschede
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Liceul orașului Meschede
Schederweg 59
59872 Meschede

Cine suntem noi?

Suntem un liceu cu ore de predare în principal în 
prima parte a zilei. Ocazional există și o a 7 ea sau 
o a 8 a Oră
În cel de-al 5 lea și al 6 lea An școlar are loc și un 
curs de înot. În loc de instruire religioasă, oferim 
materia "Filosofie practică" ca și supliment.
Sălile de științele naturii și cele de sport sunt reno-
vate și în stare bună.

Avem în mod uzual trei clase per an, cu aproximativ 
440 de eleve și elevi.
Directori sunt Domnul Startmann și domnul Vogt.

Partenerii noștri de cooperare

Lucrăm îndeaproape cu toate companiile din regiu-
ne, precum și cu asociațiile de tineret, OT, Donum 
Vitae, consilierea femeilor, ARGE, poliția și colegiile 
profesionale.

Timpi de ore și
Pauze

Începerea orelor ora 7:30

1. și 2. Oră până la ora 9:05

Pauză 9:05 până la 9:25

3. și 4. Oră până la ora 11:00

Pauză 11:00 până la 11:15

5. și 6. Oră ora 12:47
începând din clasa a 7 a este posibil să existe și o

7. și 8. Oră până la ora 15:00

deci

Ce oferim în afara
orelor?

Până la ora 15:00 oferim o îngrijire de zi cu sprijinul 
Social Works Sauerland. Acolo puteți mânca, face 
temele și joca.
Cine dorește să se implice în probleme sociale, 
poate învăța acest lucru de la cercetașii mass-me-
dia și arbitri.

Puteți face un curs de prim ajutor și ajuta ca para-
medic școlar.
Puteți desfășură activități în domeniul comenzilor de 
autobuz, ca ajutor pentru îngrijirea de zi și la chioșc.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Suntem o școală care se ocupă în mod fiabil de co-
piii săi. Fiecare fată și fiecare băiat este important 
pentru noi.
Oferim ore suplimentare de sprijin în subiectele de 
bază în clasele 5 și 6, de asemenea, lecții LRS.
Începând cu clasa a 7-a, se poate alege o materie 
suplimentară între tehnologie, informatică, france-
ză, biologie sau științe sociale.
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Meschede

În fiecare an oferim insigna sportivă, turneul de Cră-
ciun și crosul Hennesee.

Din 2019, suntem și o școală a vieții comune.

Ce medii digitale
utilizăm?

În toate sălile de clasă predăm cu laptop și bea-
mer. În plus, avem terminale digitale pentru elevi, 
pe care le putem împrumuta.

Ce distincții avem?

Deja de trei ori certificatul Agenda

Unde ne găsiți?

Liceul orașului Meschede este situat în centrul șco-
lar August-Macke Meschede.
Pe pagina noastră de internet veți găsi întotdeauna 
informații importante și de actualitate.
Mai ales schimbările datorate condițiilor Corona pot 
fi aflate rapid și fiabil.

Liceul orașului Meschede
Schederweg 59
59872 Meschede

 02 91 / 61 77
 02 91 / 61 07

 post@realschule-meschede.de
  www.realschule-meschede.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Perioada de înscriere este de la 16 până la 26 fe-
bruarie 2021. Înregistrează-te la biroul școlii.
Ziua porților deschise are loc anul acesta într-un alt 
mod.
Puteți găsi informații și videoclipuri pe pagina de in-
ternet.
Aruncați o privire!
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Liceul St. Walburga
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede

Cine suntem noi?

Noi suntem liceul St. Walburga sub conducerea lui 
Matthias Laumann (Director) și Claudia Heitkamp-
Kappest ( Adjunct).

Școala noastră este o școală privată de suplinitoare 
sub egida Arhiepiscopiei Paderborn.

În prezent, 425 de elevi frecventează școala 
noastră. 27 de profesoare și profesori predau la li-
ceul nostru.

În anul 2019 a fost finalizată o vastă construcție 
nouă.

Aceasta a fost prezentată comunității școlare în ca-
drul celei de-a 90-a aniversări a școlii.

Partenerii noștri de cooperare

Lucrăm îndeaproape cu companiile locale pentru a 
asigura o bună pregătire a alegerii carierei.

Timpi de ore și
Pauze

Orele la liceul St. Walburga încep la ora 7:30. A 6 ea 
Oră se termina la oră 12:45. După aceasta, în zile 
izolate, orele continuă până la ora 14:45 (a 8 a Oră

Ce oferim în afara
orelor?

Oferim asistenţă gratuită până la ora 15:30 în fieca-
re zi (cu excepția zilelor de vineri). Aceasta poate fi 
utilizată, de exemplu doar pentru o zi a săptămânii.

Se poate lua prânzul la cantina mănăstirii Königs-
münster din vecinătate.

Ca o chestiune de prioritate, oferim elevilor posibili-
tatea de a-și face temele într-un mediu liniștit.

După aceea oferim elevilor diverse activități creati-
ve sau sportive.

În plus față de persoanele de contact permanen-
te doamna Dreibholz și doamna Kaiser, suntem 
încântați că elevii din clasa a 10-a își oferă sprijinul 
în mod voluntar.

Oferim în repetate rânduri comunități de lucru, cum 
ar fi de ex. comunitatea pentru monociclism sau 
training pentru tastatură, la care elevii se pot înre-
gistra în mod voluntar.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Școala noastră este o școală privată suplinitoare 
recunoscută de stat sub egida Arhiepiscopiei Pa-
derborn. Este pe picior de egalitate cu școlile pub-
lice și conferă diplome echivalente. Cu toate aces-
tea, statutul școlii de suplinitoare deschide libertăți 
și priorități pedagogice mai mari.

În munca de educație și formare ne orientăm după 
valori creștine. Conform acestei orientări, formăm 
nu numai o comunitate de predare și învățare, ci 
și o comunitate educațională care are grijă în mod 
special de oameni. Acordăm o importanță deosebită 
cooperării strânse și de încredere cu părinții.

O caracteristică de bază a coexistenței este ab-
ordarea personală. Aceasta include acceptarea 
reciprocă a tuturor celor implicați în viața școlară și 
dorința lor de a comunica unii cu alții, ce formează 
baza pentru învățarea neînfricată.

O gamă largă de diferențieri promovează talentele 
elevilor.
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Punem în aplicare aceste principii, de exemplu, prin 
faptul că diriginții însoțesc clasele pe o perioadă 
de șase ani. Astfel se creează o relație de încrede-
re care de foarte multe ori merge dincolo de viața 
școlară de zi cu zi.

Dar viața noastră școlară de zi cu zi include nu 
numai învățătura, ci și distracție și bucurie. Acest 
lucru devine foarte clar în cadrul celebrării noastre 
tradiționale a carnavalului, la care contribuie toți 
elevii și profesorii cu diferitele lor talente.

Serbarea noastră anuală împreună cu părinții a 
grădinii școlare este, de asemenea, unul dintre 
punctele noastre festive culminante.

Ce medii digitale
utilizăm?

Echipamentul nostru digital este extrem de bun. 
Fiecare clasă are un beamer care poate fi ușor co-
nectat cu iPad-urile profesorilor, ceea ce face ușor 
de realizat predarea susținută digital.

În plus, școala deține 120 de iPad-uri pentru elevi, 
care sunt distribuite în mod egal pe cele patru ni-
veluri ale școlii și, prin urmare, sunt ușor accesibile 
pentru orele de curs.

Noul portal școlar oferă o platformă centrală de co-
municare digitală, care include un instrument de 
videoconferință pentru o comunicare ușoară între 
elevi și profesori.

Ce distincții avem?

Durabilitatea și corectitudinea sunt deosebit de im-
portante pentru noi. De aceea am aplicat ca școală 
echitabilă și am fost premiați pentru prima dată în 
2015 datorită angajamentului nostru.

Unde ne găsiți?

Informații suplimentare găsiți aici: Acolo puteți 
descărca, de asemenea, flyer-ul nostru informativ.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne 
contactați prin telefon.

Liceul St. Walburga
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede
 02 91 / 95 29 84 - 0
 02 91 / 95 29 84 - 9
 info@walburga-realschule.de
 www.walburga-realschule.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

La 23 ianuarie 2021 are loc ziua porților deschi-
se. Începem la ora 9:00. Organizarea depinde de 
situația pandemiei și va fi anunțată în cel mai scurt 
timp prin intermediul paginii de internet și al presei 
zilnice.

Înscrierile vor fi acceptate în perioada 30 ianuarie - 
3 februarie.

Informații privind înscrierile pot fi, de asemenea, 
găsite pe pagina de internet.

Meschede
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Gimnaziul Benedictin
Klosterberg 7
59872 Meschede

Cine suntem noi?

Gimnaziul Benediktin este o școală catolică sub 
tutela Abației Königsmünster. Orientarea pedagogi-
că a școlii este caracterizată prin tradiția veche de 
1500 de ani a Ordinului Benedictin. Mănăstirile be-
nedictine au fost întotdeauna locuri de educație. A 
oferi oamenilor tineri un bun început în viață consti-
tuie pentru noi o provocare fascinantă și exigentă.
 „Dilatato corde Humanitas exhibeatur“ -
 „Cu o inimă largă făcând posibil să fii om"
Motto-ul școlii noastre provine din regula mănăstirii 
Sf. Benedict și descrie scopul muncii educaționale 
a școlii noastre.

Partenerii noștri de cooperare

Cooperăm cu academia liceului din Abația Köni-
gsmünster și cu școala de muzică a Hochsauer-
landkreis (în special în domeniul clasei de suflători 
și a orchestrei).
Lucrăm intens cu Agenția Federală pentru Ocupa-
rea Forței de Muncă, Universitatea de Științe Apli-
cate South Westfalia (Abt. Meschede) și cu multe 
companii și instituții locale în pregătirea de studiu 
și alegerile privitoare la carieră. Asociația Foștilor 
Elevi cu aproximativ 1800 de membri, este implicată 
în acest domeniu prin furnizarea de practicieni din 
studiile și profesiile lor în calitate de persoane de 
contact pentru elevi.
P. Julian, unul dintre profesorii noștri, este preșe-
dinte al Comisiei Internaționale pentru Educație 
Benedictină, o rețea mondială de aproximativ 200 
de școli benedictine, de la care provin multe dintre 
școlile noastre partenere.

Timpi de ore și
Pauze

Orele de curs încep la ora 7:30. De la 9:00 - 9:20 
Uhr și de la 10:50 - 11:10 sunt pauze mari. A șasea 
oră se termină la ora 12:45. Pentru mulți elevi ai ni-
velului primar, acesta este sfârșitul regulat al orelor 
în cele mai multe zile. De la 12:45 - 13:00 are loc 
pauza de prânz, apoi urmeaza orele 7-10 până la 
ora 16:00.
Clasele nivelului primar care au ore de după-amia-
ză (de obicei, nu în nivelurile 5 și 6) au, de obicei, 
în aceste zile în ora 6 sau 7 O pauză de prânz, așa 

încât există posibilitatea de recreere. În acest timp, 
elevii pot mânca în forumul abatiei și sunt supra-
vegheați de către asistentul social al școlii în sălile 
serviciului de prânz în noul forum al abatiei.
În nivelul primar o mare parte din orele de curs au 
loc în ore duble.

Ce oferim în afara
orelor?

• Bigband
• Orchestra
• Corul nivelului primar și corul mare (din cl. a 8 a)
• Grupa de teatru „Die Theatiner“
•  Grupa de fotbal (școală parteneră a Federației de 

Fotbal a Germaniei)
•  Grupa de lucru de limbă spaniolă pentru nivelul 

sup erior
• Grupa de șah
• Grupa de Artă
• Grupa de caligrafie
• Grupa de robotică & electronică
• Grupa de print-3D
• Grupa de dans
• Grupa de fitness
• Grupa de tastatură
• Grupa de științe de drept

Oferim, de asemenea, un program extins de
Alegere a studiului și a meseriei
Gimnaziul nostru oferă o rețea de școli partenere 
(în special în cadrul comunității globale de școli be-
nedictine și cisterciene):
• Gimnaziul Abației Pannonhalma, Ungaria
• Gimnaziul Abației Glenstal, Irland
• St. Benedict’s School Ealing (London), GB
• Benedictine Highschool Cleveland/Ohio, USA
•  College of St. Benedict Collegeville/Minnesota, 

USA
• Lycée Saint-Jean Douai, Frankreich
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Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Motto-ul școlii noastre ne conduce către principiile 
noastre directoare:
• O cultură generală solidă constituie baza pentru 

studiu și muncă.
• Tinerii au nevoie de experiențe care să le confir-

me că pot aborda sarcinile vieții cu siguranță și 
încredere în sine.

• La fel de importantă este practicarea responsa-
bilității și a umanității.

• În calitatea noastră de benedictini, suntem con-
vinși că încrederea în Dumnezeu este cheia unei 
vieți de succes.

În plus față de formarea profesională vastă în toate 
domeniile, există oferte speciale:
Clasa de cor:
Cursurile de muzică au loc in clasa a 5 a Punând 
accentul pe partea vocală. Din clasa a 6 a Există 
posibilitatea de a lua parte la clasa de cor; conținu-
turile muzicale fiind predate într-o oră suplimentară 
în timpul săptămânii.
Clasa de suflători:
Din clasa a 5 a Există posibilitatea de a lua parte, 
contra cost, la clasa de suflători. În plus față de con-
ținutul cursurile muzicale, poate fi învățat un instru-
ment de suflat.

Ce medii digitale
utilizăm?

lo-net2 (www.lo-net2.de) este utilizat ca portal șco-
lar resp. ca mediu școlar virtual. Portalul facilitează 
comunicarea între profesori și elevi și schimbul de 
materiale.
Orarul și planul de suplinire sunt accesibile prin 
WebUntis și accesibile printr-o aplicație deținută de 
școală, toți profesorii se pot, de asemenea, contac-
ta prin intermediul e-mail.
Un LAN și WLAN bine puse la punct, proprii scolii, 
împreună cu un hardware extins și performant (trei 
săli de calculator, Active Boards, tablete, labora-
tor 3D) asigură ca orele în toate materiile pot fi, de 
asemenea, susținute prin medii digitale. Echiparea 
sălilor de clasă, cu Apple-TVs și monitoare cu su-
prafață mare ca dispozitive de afișare, urmează să 
fie finalizată în următoarele câteva săptămâni.

Ce distincții avem?

Ca o școală privată, suntem implicați într-o varietate 
de moduri, fie în domeniul de studiu și alegerea ca-

rierei, în promovarea individuală a elevilor (inclusiv 
prin participarea cu succes la multe concursuri), în 
punerea în aplicare a unui stagiului social Compas-
sion, în domeniul educației mass-media și educa-
ție informatică (prin intermediul grupurilor de lucru 
obligatorii tehnologia informației și prin intermediul 
cercetașilor mass-media), prin oferte în domeniul 
științei și tehnologiei (grupul de lucru-robot, cursuri 
în laboratorul 3D), fie prin multe oferte în domeniul 
educației estetice, prin cooperarea internațională în 
rețeaua de școli benedictine și multe altele. În prin-
cipiu, nu ne propunem să certificăm aceste activități 
de către partenerii extracurriculari.

Unde ne găsiți?

Gimnaziul Benedictin
Klosterberg 7
59872 Meschede
 02 91 / 99 68 - 0
 02 91 / 99 68 - 27
 verwaltung@gymn-benedictinum.de
 www.gymn-benedictinum.de

  

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

În timpul perioadelor de înscriere și chiar și înainte 
(cu programare) dl Plugge,în calitatea sa de direc-
tor, este disponibil pentru consultări.
Astfel de discuții sunt deosebit de utile atunci când 
vine vorba de ambiguități despre specificitatea gim-
naziului, despre adecvarea pentru o carieră școla-
ră la gimnaziu, despre caracteristicile speciale ale 
unei școli în sponsorizare privată sau profilul speci-
al catolic-benedictin al gimnaziului benedictin.

Meschede
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Gimnaziul orașului Meschede
Schederweg 55
59872 Meschede

Cine suntem noi?

Fondată în 1965, școala noastră este un gimna-
ziu de stat pentru fete și băieți sub tutela orașului 
Meschede. În prezent, 613 gimnaziul are elevi și 
53 de profesori și stagiari. Deoarece colegiul nostru 
este foarte tânăr, „la noi suflă o briză proaspătă“!
S-au întâmplat multe în ultimii ani la gimnaziul ora-
șului Meschede, la care merită să aruncați o privire. 
Extinderea facilităților de consiliere a elevilor, pre-
cum și structura digitală ne fac o școală modernă!
Însă, într-o școală modernă, bunăstarea fizică și op-
țiunile de îngrijire nu ar trebui neglijate:
De aceea avem o cantină frumoasă și confortabilă 
și oferim o supraveghere la prânz flexibilă și gratu-
ită.

Partenerii noștri de cooperare

 OT Meschede
 Centru de consiliere educațională
 Centrul de Consiliere Școlar
 Serviciul social școlar
 Asociația Sportivă Municipală
 SSV Meschede Departamentul de volei
 Școala de dans Maron
 ensible e.V. (Social Network Training)
 Autoritatea municipală de poliție (instruire în 

domeniul autobuzelor, instruire în domeniul 
mass-mediei)

 Învățământ Superior Südwestfalen

Timpi de ore și
Pauze

Programul nostru urmează modelul de ore duble în 
primele patru ore. Astfel, se reduce numărul de su-
biecte care se predau într-o dimineață, fapt ce oferă 
elevilor o ușurare cu privire la temele pentru acasă, 
dar și cu privire la greutatea ghiozdanului.

1. și a 2. oră 7:30 până la 9:00

1. Pauză 9:00 până la 9:20

3. și 4. Oră 9:20 până la 10:50

2. Pauză

5. Oră 10:50 până la 11:55

6. Oră 12:00 până la 12:45 Uhr
Pauza de prânz sau

7. Oră 12:45 până la 13:30

8. Oră 13:35 până la 14:15

9. Oră 14:20 până la 15:00

Ce oferim în afara
orelor?

patru oferte atractive de grupuri de lucru:

 Șah
 Volei
 Darts
 Formare profesională de ajutor sportiv
 Cor și formație
 Film
 Teatru de improvizație
 Protecția climei
 MINT
 Roboți
 Tineretul cercetează

Programe de îndrumare și sprijin:

 FIT („Training individual voluntar“)
 TANDEM (mentori ajută elevii cu dificultățile de 

învățare)
 HIFI (promovarea abilităților deosebite)
 Participarea la numeroase concursuri
 Training ortografie

Altele:

 curs voluntar de dans pentru anul 9
 cursvoluntar tastatură pentru anul 7
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Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

  Cursuri de profil MINT, SPRINT, SPORT în cla-
sele 5 și 6

 "Învățarea socială" ca subiect în clasele 5 și 6
 Schimburi de elevi cu Anglia și Franța
 Echipa profesori de consiliere
 Programul arbitraj de litigii
 Cercetători media
 Social Network Training
 Serviciul medical școlar
 Supravegherea gratuită la prânz până la ora 

14:30
 Sport în pauze
 Cantină
 Biblioteca elevilor
 IKG (Informații și comunicare de bază) - Zile în 

clasa a 5 a
 Ghid de birou și de pregătirea pentru alegerea 

meseriei în clasa a 8 a
 Premiul anual pentru realizările deosebite ale 

elevilor: „Städtis Beste“
 O atmosferă de încredere conform motto-ului 

nostru: Orășeni Împreună Unii pentru alții.

Ce medii digitale
utilizăm?

 Logineo NRW
 Platforma de schimb lo-net2
 Laptop-uri si tablete
 trei săli de calculatoare
 Smartboard-uri
 Centrul digital de învățare individuală
 W-Lan

Ce distincții avem?

 Școală orientată către MINT - (3 stele)

 

 Școală cu sigiliu de calitate UNICEF

Unde ne găsiți?

Gimnaziul orașului Meschede
în centrul școlar August-Macke
Schederweg 55
59872 Meschede

 02 91 / 99 38 - 0
 02 91 / 99 38 - 99

 post@gymnasium-meschede.de
 www.gymnasium-meschede.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Ziua porților deschise numai digital

Perioada de înscriere:
17 până la 20 februarie 2021

Miercuri până vineri 8:30 până la 13:00
și 14:00 până la 18:00
Sâmbătă: 9:00 până la 12:00

Dacă încă nu sunteți siguri cu privire la înscrierea 
copilului, vă rugăm să ne sunați și să aranjați o pro-
gramare de consultare.

Meschede
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Școala secundară
Olsberg - Bestwig
Am Schwesternheim 5
59939 Olsberg

Cine suntem noi?

Școala secundară, ca formă integrată de școală cu 
program pentru întrega zi, oferă o formă largă de 
școlarizare în domeniul învățământului secundar I.

Aici, elevii sunt pregătiți atât pentru formarea profe-
sională, cât și pentru calificarea pentru universitate.

Pot fi obținute toate calificările pentru învățământul 
secundar inferior.

Școala Secundară Bestwig-Olsberg este o școală 
incluzivă, care are pretenția de a oferi sprijin adec-
vat tuturor elevilor, chiar și celor cu nevoi educațio-
nale speciale.

Partenerii noștri de cooperare

Școala secundară Olsberg-Bestwig cooperează 
îndeaproape cu gimnaziile și colegiile profesionale 
din Meschede și Brilon pentru a asigura o tranziție 
lină.

Timpi de ore și
Pauze

Începerea orelor ora 7:30

Terminarea orelor Luni, Miercuri și Joi ora 15:15

Terminarea orelor Marti și Vineri ora 12:50

1. Pauză 20 minute

2. Pauză 15 minute

Pauza de prânz 50 minute

Ce oferim în afara
orelor?

Ca școală cu program pe toată ziua, există pentru 
clasele 5 până la 7, în plus față de orele de curs, 
grupuri de lucru.

Prin ore suplimentare în clasa a 8 a, oferim posibi-
litatea de a învăța o altă limbă străină, pentru pre-
gătirea pentru tranziția la un gimnaziu sau pentru a 
ameliora deficite.

Există, de asemenea, posibilitatea de a alege oferte 
din domeniile sportului / sănătății, creativității / cul-
turii, mass-media / comunicare, precum și comuni-
tate / sociale.

În timpul pauzelor de prânz există oferte pentru 
exerciții fizice și relaxare.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Școala secundară Olsberg-Bestwig dorește să fie, 
mai presus de toate, un loc unde copilul dvs. nu este 
doar pregătit pentru muncă și viață în cel mai bun 
mod posibil, dar și unde este promovat optim ca o 
personalitate independentă în abilitățile și punctele 
sale forte. În acest scop, în cadrul școlii lucrează 
profesorii obișnuiți și speciali, precum și asistenți 
sociali, care lucrează împreună într-o echipă mul-
tiprofesională.

Prin excursia cu clasa a 5 a la Eversberg (Motto: 
"Comunitatea este clasa") și formarea de compe-
tență socială în clasa a 6 a, promovăm de la bun în-
ceput o coexistență conștientă, empatie și toleranță.
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Ce medii digitale
utilizăm?

Pentru fiecare clasă este disponibilă o tablă digitală 
(Visu-Board).

Folosim un cloud de învățare (Logineo NRW) pen-
tru a furniza materiale didactice digital.

S-a instalat Logineo Messenger pentru a comunica 
și digital cu elevii.

Ce distincții avem?

Unde ne găsiți?

Școala secundară  
Olsberg-Bestwig
Școala noastră are două locații:

Locația principală Olsberg

Am Schwesternheim 5
59939 Olsberg

 0 29 62 / 97 61 80
 0 29 62 / 97 61 88

 sekretariat. olsberg@@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

      Locația parțială Bestwig - pe cale de închidere

Zum Schulzentrum 1
59909 Bestwig

 0 29 04 / 97 68 22 81
 0 29 04 / 97 68 22 50

 sekretariat.bestwig@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Seară informativă

26 noiembrie 2020 în aulă la ora 19:00

Perioada de înscriere pentru ambele locații

16 până la 26 februarie 2021
8:30 până la 12:30

24 februarie
16:00 până la 18:00

Olsberg
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Școala am Wilzenberg
Școala secundară comunitară
a orașului Schmallenberg Sek. I
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

Cine suntem noi?

Suntem oșcoală cu program prelungit pe întreaga zi 
și avem în prezent 375 de elevi în 18 clase.
Colegiul profesorilor este format din 42 de colegi, 
patru profesori externi de muzică, precum și doi 
asistenți sociali școlari și un specialist pentru echipe 
multiprofesionale. Un câine al școalii este, de ase-
menea, o parte componenta a echipei noastre.
Predăm din clasa a cincea până în clasa a zecea și 
acordăm diploma de absolvire a unui ciclu superior 
de învățământ școlar, la absolvirea clasei a 9a, a 
clasei a 10 a (clasa 10 tip A) și calificarea tehnică de 
admitere la gimnaziu (clasa 10 tip B).
Avem săli de clasă bine echipate și săli specializa-
te, o sală de sport triplă și numeroase săli care pot 
fi, de asemenea, utilizate pe parcursul întregii zile. 
În timpul pauzei de prânz, sunt disponibile cantina 
mare, un lounge și o sală de jocuri, o sală de rela-
xare și o bucătărie.

Partenerii noștri de cooperare

Suntem strâns legați de numeroase asociații, com-
panii și instituții ale orașului Schmallenberg.
Există o cooperare strânsă și regulată cu Școala 
de Artă pentru Tineret, Proiectul Förderband și cu 
Rotarienii. Este important pentru noi să avem con-
tact direct cu multe companii din oraș, în special în 
contextul orientării profesionale. Vizitele regulate 
ale Agenției pentru Muncă sunt, de asemenea, de 
mare importanță.
Există o cooperare suplimentară cu Federația Ger-
mană de Fotbal.
În cadrul educației în domeniul mediului, oficiul fo-
restier.
Există contacte cu instituțiile seniorilor din oraș prin 
concerte ale claselor de orchestră. Agenții voluntari 
de circulație ai școlii și ofertele pentru cicliști sunt 
sprijiniți de către poliția locală.

Timpi de ore și
Pauze

Următoarele ore sunt obligatorii pentru toți elevii:

 lunea, marțea și
joia 7:45 până la 14:45

miercurea 7:45 până la 15:35

vinerea 7:45 până la 13:05

Fiecare oră de clasă durează 45 de minute. În plus 
față de cele două pauze după a doua și după a pa-
tra oră, există o pauză de prânz de 55 de minute 
după a șasea oră.
Pentru clasele 5 și 6, predarea este de manieră 
obligatorie.
Orice oră la care lipsește profesorul respectiv este 
întotdeauna ținută de alți profesori, astfel încât pă-
rintii se pot baza pe numărul de ore în care copilul 
este la școală și este sub supraveghere.

Ce oferim în afara
orelor?

De luni până joi, toți elevii au posibilitatea de a lua o 
masă caldă la cantină.
În timpul pauzei de prânz există numeroase oferte 
în domeniul sportiv și artistic.  Există, de asemenea, 
diferite spații de retragere, care sunt supravegheate 
de îngrijitori și de asistența socială a școlii.
Ca parte a cooperării cu Federația Germană de Fot-
bal, există trainingul de promovare pentru tineri a 
Federației Germane de Fotbal.
Pentru copiii din anii inferiori, există o ofertă de echi-
tație terapeutică în sala de echitație Oberkirchen.
Organizăm excursii școlare de mai multe zile în al 
șaselea, al optulea și al zecelea an de școală. În 
anul 7 există posibilitatea de a lua parte la o vacan-
ță de schi în regiunea alpină.
Oferim excursii de o zi cu activități culturale în zona 
imediată și mai largă.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?
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Elevii noștri se decid în clasa a 5 a pentru clasa 
de orchestră sau clasa atelier. În clasa orchestrală, 
fiecare copil învață un instrument de suflat sau de 
percuție. Există repetiții în grup mic și repetiții în or-
chestra de clasă.
În clasele de atelier, copiii din clasele 5 și 6 lucrează 
în patru ateliere diferite. Încep cu atelierul de mișca-
re, care este urmat de un atelier de teatru. În al doi-
lea an există un atelier de menaj și un atelier tehnic.
În clasele 5 și 6, am stabilit în mod fix materia stu-
diilor media.

În orele de lucru (AST), temele de exercițiu de la 
principalele subiecte sunt prelucrate cu suport pro-
fesional, astfel încât temele pentru acasă sunt, în 
mare măsură, practic inexistente. Fiecare copil are 
propriul compartiment în clasă, astfel încât cărțile, 
etc, pot rămâne în școală.
Diriginții clasei predau cu cât mai multe ore posibil 
în respectivele clase.

Oferim cursuri de suport lingvistic pentru copiii cu o 
istorie de imigrage.

Ce medii digitale
utilizăm?

Toate sălile de clasă sunt dotate cu proiector, Apple 
TV, ecran și boxe.
Avem 155 iPad-uri și două săli de calculator cu 20 
de stații de lucru fiecare.
IPad-urile pot fi utilizate în setul de clase sau ca dis-
pozitive individuale în clase. Ele sunt, de aseme-
nea, disponibile pentru învățarea la domiciliu în caz 
de carantină.
Aplicațiile importante cu care lucrează toți elevii 
sunt pages și keynote-ul. De asemenea, sunt folo-
site padlets, de exemplu, pentru trainingul de vo-
cabular. Producerea de videoclipuri explicative face 
parte din procesul de predare.
În domeniul materiilor elective obligatorii, există un 
grup de lucru de fotografie, care este bine utilat cu 
numeroase camere digitale SLR.

Roboții Lego sunt utilizați în orele tehnice.
Lucrăm cu logineo și folosim platforma de învățare 
logineo-lms.

Ce distincții avem?

Școala de fotbal - DFB:
Oferta unui training special de promovare a fotbalu-
lui pentru fotbalisti deosebit de talentati

 

Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul ori-
entării în carieră
Proiecte de combatere a discriminării

Unde ne găsiți?

Școala am Wilzenberg
Școala secundară comunitară
a orașului Schmallenberg Sek.I

Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 0 29 72 / 4 80 51
 0 29 72 / 4 80 53

 149950@schule.nrw.de
 www.schule-am-wilzenberg.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

La 23 ianuarie 2021 are loc ziua „porților deschise“ 
de la ora 9:00 până la ora 12:00. Desigur, în acest 
an școlar, această zi trebuie să fie special conce-
pută.

Prin urmare, vă rugăm să acordați atenție informa-
țiilor actualizate pentru școlile primare și presei zil-
nice.
Perioada de înscriere este în orelor de program ale 
școlii de la 19 februarie până la 12 martie 2021. 
Sunteți bineveniți să aranjați pentru înscriere con-
sultații individuale cu conducerea școlii.

Schmallenberg
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Liceul Erich Kästner
Leißestraße 3
57382 Schmallenberg-Bad Fredeburg

Cine suntem noi?

"Umor, creativitate și umanitate"
Aceste valori de bază, care pătrund în munca omo-
nimului nostru, sunt pentru noi ideile de ghidare 
atemporale care alcătuiesc coexistența comunită-
ții școlare. Suntem 455 de elevi și 30 de profesori, 
care acordă o importanță deosebită coexistenței ar-
monioase și bunei cooperări între toți cei implicați 
în viața școlară. Considerăm intermedierea unor 
atitudini de bază importante, cum ar fi deschiderea 
și toleranța, capacitatea de a intra în conflict, gân-
direa critică, angajamentul față de cei mai slabi și 
acțiunea responsabilă o provocare comună. Pentru 
noi, pe lângă transferul de cunoștințe, acest lucru 
înseamnă promovarea independenței, a lucrului în 
echipă și a încrederii în sine în prim-plan, dar și păs-
trarea în vedere a întregii personalități.

Partenerii noștri de cooperare

În domeniul important al orientării profesionale, 
lucrăm, pe lângă Agenția pentru Ocuparea Forței 
de Muncă, îndeaproape cu numeroase companii 
și firme, Asociația Meșteșugurilor, compania Sch-
mallenberg Zukunft, cu colegiile profesionale și cu 
gimnaziile din apropiere. Scopul deschiderii unui 
viitor profesional bun și adecvat pentru elevii noștri 
este factorul comun al tuturor participanților.
În domeniul vieții culturale a școlii, avem parteneri 
de încredere și dedicați în asociația Ensible e.V., 
asociația Power of Rock, școala de artă pentru ti-
neret și asociația de teatru Szenario. În domeniul 
social, azilul pentru copii Balthasar este un partener 
important pentru noi, asociația Lächelwerk deschi-
de întotdeauna noi experiențe pentru noi, de ex. în 
cadrul săptămânilor regulate de proiect.

Timpi de ore și
Pauze

Orele de curs din prima parte a zilei încep la ora 
7:55 și se termină la oră 13:06.
În cazul în care, pentru anumite clase, au loc ore de 
curs de după amiază, acestea încep, după o pauză 
de prânz de 45 de minute, la ora 13:51 și se termină 
la ora 15:25.
În timpul pauzei de prânz, elevii au posibilitatea de 
a servi un prânz cald la centrul de educație muzica-
lă din vecinătate.

Ce oferim în afara
orelor?

Nu există nimic bun, decât dacă: Acesta se face. În 
conformitate cu principiul director al școlii noastre, 
oferim o gamă largă de servicii, pe lângă o gamă 
largă de activități extracurriculare în domeniul gru-
purilor de lucru, în special în domeniul angajamen-
tului social și al sprijinului reciproc.

Arbitrii disputelor, asistenții sportivi, grupurile de 
lucru în grădină, compania de menaj, cursurile de 
sprijin în domeniul LRS, acțiunile reprezentării ele-
vilor, schimbul de meditații, spectacolele de teatru 
cu spectacolele oaspeților în străinătate sunt doar 
câteva dintre aceste oferte. Sprijinul susținut al azi-
lului pentru copii Balthasar este deosebit de impor-
tant pentru comunitatea școlară. La festivalul nostru 
anual "Loud, Louder -EKR" organizat de elevi, do-
vedim că putem crea cultură și, totodată, sărbători 
împreună cu comunitatea școlară și cu mulți invitați.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Pe de o parte, suntem singurul liceu din regiune 
care oferă o ramură bilingvă. Elevii au posibilitatea 
de a se ocupa mai în profunzime cu limba engleză 
dacă doresc să facă acest lucru. După o pregătire 
corespunzătoare, vom preda în limba engleză ge-
ografia începând cu clasa a 7-a și istoria începând 
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cu clasa a 8-a.
Pe de altă parte, nu privim școala doar ca pe un loc 
de "învățare a conținutului", ci și ca pe un loc pentru 
dezvoltarea personalității. Noi - profesorii, elevii și 
părinții - am combinat valorile care sunt importante 
pentru noi în acest proces într-un singur concept:
Onorez acordurile care au fost încheiate.

Îi respect și îi prețuiesc pe alții.
Respect orele stabilite.

Sunt responsabil pentru succesul învățării.
Sunt gata să-mi formulez propriile dorințe și intere-
se.

Sunt de ajutor.
Aceste declarații reprezintă atât baza, cât și scopul 
acțiunii noastre comune.

Ce medii digitale
utilizăm?

Toate sălile de clasă și sălile de specialitate au un 
echipament digital de bază care permite utilizarea 
mediilor și a metodelor digitale. Două săli de calcu-
latoare, precum și tabletele care vor sosi în curând 
completează și optimizează această ofertă. Proce-
sul de optimizare a învățării prin legătura între învă-
țarea digitală și cea analogică este în prezent una 
dintre prioritățile noastre pedagogice. În acest ca-
dru, ne bazăm pe un sistem digital de management 
al învățării care permite un schimb sigur (de date) 
între profesori și elevi.
Instruim elevii să se familiarizeze cu aceste noi 
oportunități. Cu toate acestea, este, de asemenea, 
important pentru noi să aducem claritate privitor la 
pericolele și problemele unei lumi din ce în ce mai 
digitalizate. Trainigul nostru în rețeaua socială, care 
este apreciată atât de elevi, cât și de părinți, este 
una dintre pietrele de temelie ale instruirii noastre.

Ce distincții avem?

În cuvintele lui Erich Kästner: "Mai degrabă, între-
bările sunt cele ce alcătuiesc ceea ce durează". 
Progresăm în mod continuu și, în urma realizării 
obiectivelor, ne propunem mereu altele noi. Prin ur-
mare, premiile sunt doar niște cadre instant pentru 
noi.

Deosebit de important pentru noi este faptul că So-
cietatea Erich Kästner a adus un omagiu conceptu-
lui nostru de valori, care a fost pronunțat în timpul 
uneia dintre săptămânile noastre obișnuite de pro-
iect.

Unde ne găsiți?

Școala noastră este situată în Schmallenberg din 
Bad Fredeburg.

Liceul Erich Kästner
a orașului Schmallenberg
in Bad Fredeburg
Leißestraße 3
57392 Schmallenberg
 02974) 7056
 02974) 1012
 info@ekr-schmallenberg.de
 www.ekr-schmallenberg.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Pe pagina noastră de internet www.ekr-schmallen-
berg.de veți găsi o gamă largă de informații despre 
școala noastră. De asemenea, am fi bucuroși să vă 
informăm într-o conversație personală sau în cadrul 
unei convorbiri telefonice.

La 16 ianuarie 2021, începând de la ora 9:00, are 
loc ziua „porților deschise“. Pe pagina noastră de 
internet și prin intermediul presei vă vom informa 
cu privire la procedura exactă în timp util. Dacă nu 
putem oferi o vizită la școală din cauza pandemiei, 
vă oferim informațiile digital și permitem oferte indi-
viduale pentru consiliere.

În orice moment putem vorbi personal, vă rugăm să 
ne contactați.

Perioada de înscriere în noul an școlar este de la  
19 februarie 2021 până la 12 martie 2021.

Schmallenberg
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Gimnaziul Municipal 
Schmallenberg
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

Cine suntem noi?

332 de eleve și elevi învățământ secundar superior I

200 de eleve și elevi învățământul secundar supe-
rior II

44 profesori/porfesoare, 5 stagiari/stagiare

gimnaziu general (G9)

1. Limbă străină Engleza (din clasa a 5 a)

2.  Limbă străină Franceza sau latina (din clasa a 
7 a)

3. Limbă străină Franceza sau latina

alternativ: Științe ale naturii, Informatică, Științe So-
ciale (bilingv)

Excursii cu clasa clasele 6 și 10

Excursii de studiu clasele 12

Partenerii noștri de cooperare

  Pregătirea pentru alegerea meseriei Firma Falke

  Artă: Școala de Artă pentru Tineret Schmallenberg

 Social Network Training: Ensible e. V.

 SLimbi: Language Academy

Timpi de ore și
Pauze

Începerea orelor ora 7:45

Ore de curs ore duble 45 & 90 minute

Pauze
9:20 până la 9:40

11:15 până la 11:30

Terminarea orelor Cl. 5 - 10 ora 12:50
Terminarea orelor școală secundară ora 15:35

Ce oferim în afara
orelor?

 Grupuri de lucru (de ex. spaniolă, model de cale 
ferată, gătit, artă)

 Certificate de limbă străină: DELF / Cambridge, 
English in Action (cursuri de vacanță)

 Pauza mobilă

 Centrul de învățare individuală

 Patronaj ore de lectură pentru grădinițe

 Festivități școlare, zile de proiect, zile de sport

 Concursul-Kangaroo, Plan de joc bursă

	Proiectul-Nepal (cu Lichtblick e.V.)

 Patronaj sprijin pentru piedici

 Angajament social în căminele de îngrijire medi-
cală (premiat cu Premiul Social Award)
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Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Profilul școlii: Educația prin responsabilitate ca pro-
fil de bază

Oferte-MINT și oferte bilingve (în materiile istorie, 
politică și științe sociale) în elective obligatorii

Informatică / Filosofie din clasa a 5 a

Cor școlar, trupă școlară, concert școlar, proiecte 
de teatru

Competiții sportive

Serviciul medical școlar

Schimb de elevi cu Wimereux și Hastings

Formarea corespondent în limbi străine
(Language Academy)

Ce medii digitale
utilizăm?

2 spații de lucru cu PC-uri pentru activități indepen-
dente

1 sală de calculator și 1 sală de informatică

spații de specialitate dotate modern

bună dotare cu iPad (împrumut)

Ce distincții avem?

Câștigător național al Competiției Europene 2020

Premiul pentru protecția climei 2020

Certificat DKMS

Unde ne găsiți?

Gimnaziul Municipal Schmallenberg este o școală 
complet modernizat cu trei clase per an, cu aproxi-
mativ 530 de eleve și elevi.

Mai multe informații pot fi găsite pe pagina noastră 
de internet.

Gimnaziul Municipal Schmallenberg
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 0 29 72 / 4 71 34
 0 29 72 / 4 72 35

 info@gymnasium-schmallenberg.de
 gymnasium-Schmallenberg.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Ziua porților deschise
30 ianuarie 2021 8:30-13:00
Participarea este posibilă numai prin înscriere pre-
alabilă.

Perioada de înscriere
12 februarie până la 11 martie 2021

Schmallenberg
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Școala secundară comunitară
Sundern
Berliner Straße 57
59846 Sundern

Cine suntem noi?

Suntem o școală cu câte 3 până la 4 clase per an, 
în care predau 41 de profesori și doi asistenți sociali 
școlari, care învață și lucrează împreună cu 458 de 
elevi.
Suntem o comunitate,
în care toată lumea se tratează reciproc cu respect,
în care tuturor li se permite să facă greșeli fără tea-
mă și să învețe din acestea,
în care talentele sunt sprijinite cu trup și suflet,
care este deschisă către idei noi,
în care încrederea în sine a elevilor este dezvoltată 
și consolidată,
în care elevii sunt sprijiniți în planificarea vieților lor,
în care evaluarea este facută în funcție de perfor-
manță și este verificabilă,
care evoluează în mod constant,
în care normele convenite de comun acord sunt 
respectate de toți.

Partenerii noștri de cooperare

 Academia de formare profesionlă
 einsU (companie din Sundern)
 Firma Franz Miederhoff oHG

Timpi de ore și
Pauze

1. Ore de curs 8:00 până la 9:00

Pauză 5 minute

2. Ore de curs 9:05 până la 10:05

Pauză 20 minute
Ore de promovare pentru toate clasele 10:25 până la 10:55

Pauză 5 minute
3. Ore de curs 11:00 până la 12:00

Pauză 15 minute

4. Ore de curs 12:15 până la 13:15

Supravegherea de prânz 13:15 până la 14:05

Prânz, supravegherea temelor, proiecte

5. Ore de curs 14:05 până la 15:50

6. Ore de curs 14:50 până la 15:35

Ce oferim în afara
orelor?

 Supravegherea temelor pentru acasă
 Zilele de explorare a domeniilor ocupaționale
 Praktică
 Projecte cu firme locale
 Vizitarea M+E Infotrucks:
 Formare profesională live - IW Medien
 Vizită la evenimente culturale în sala liceului
 Spectacole de teatru ale unor grupuri externe în 

propria aulă
 Cultură și școală
 Consultări ale asistenților sociali școlari
 Cooperarea cu Centrul de Consiliere Educațională
 Proiecte de prevenire în domeniul criminalității 

informatice cu poliția
 Cooperarea cu centrul de învăţământ popular
 Intermediere de programe de vacanță
 Cursuri de suport lingvistic
 Consilieri în cooperare cu Agenția pentru Ocu-

parea Forței de Muncă
 Excursii cu clasa
 Excursie de o zi la DASA
 Excursie de studiu la Weimar/Erfurt
 Boys/girlsday

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

„Împreună, unii pentru alții Învățare- astăzi pentru 
mâine“.
Trăim zilnic conform acestui motto. Acest lucru se 
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reflectă, de asemenea, în viața școlară intercultu-
rală.
Predăm în comunitățile interculturale, cu posibili-
tatea predării limbilor tradiționale și a relațiilor de 
parteneriat. Contactul cu școli din Italia și Albania 
contribuie la înțelegerea internațională.

Susținem în mod special o orientare profesională pu-
ternică, care include un stagiu 3 săptămâni în clasele 
9 și 10, precum și un stagiu pe termen lung în clasele 
10A. Pe lângă stagiile oferite, au loc întotdeauna pro-
iecte în domeniul fazei de găsire a unui loc de muncă. 
Cooperarea strânsă cu Centrul de Formare Profesio-
nală din Arnsberg, cu centrul de învăţământ popular și 
Academia de Formare Profesională din Sundern con-
tribuie la o pregătire profesională de succes.
Cooperarea foarte bună și colaborarea cu companiile 
locale (Asociația Antreprenorilor oneU) promovează, 
de asemenea, tranziția de la școală la locul de muncă.
În plus, suntem mândri de "proiectul nostru de schi", 
care este menținut de aproximativ 10 ani. În fiecare 
an, anul 6 face o excursie de schi cu până la 75 de 
elevi. Acum 2 ani, o companie locală a preluat tutela 
acesteia. O pivniță de schi proprie cu echipamente de 
schiuri și clăpari face posibilă echiparea a aproape tu-
turor elevilor.
Un apicultor ne sprijină, de asemenea, în „proiectul 
albinelor". Deja de ca. 2 ani exista așa-numita „Clasa 
albinelor“, care are grijă de coloniile de albine ale șco-
lii în grădina școlii noastre și comercializează mierea 
produsă.
Oferim chiar și un curs interșcolar de motoretă. În 
trecut, elevii de liceu și de gimnaziu au luat parte la 
acesta și au obținut permisul de conducere pentru mo-
toretă.

Ce medii digitale
utilizăm?

În cadrul digitalizării, școala este treptat echipată cu 
tablete și alte PC-uri, astfel încât lucrul cu mass-me-
dia digitale poate fi extins continuu în plus față de 
lucrul cu mass-media anlogice.

Ce distincții avem?

  Pecetea de alegere profesională   NRW
  Premiul Social pentru Tineret 2014
  Premiul pentru integrare 

2014I
  Premiul pentru protecția 

climei-RWE 2015
 școală premiată: "suntem prietenii albinelor"

 Eurovisions 2019„Europa ta- Inițiativa ta“

Unde ne găsiți?

	în centrul Dealului Educațional Sundern

Școala generală comunitară Sundern
Berliner Straße 57
59846 Sundern

 0 29 33 / 20 91
 0 29 33 / 32 34

 sekretariat@hauptschule-sundern.de
 www.hauptschule-sundern.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

 Ziua porților deschise - planificat pentru 22 ia-
nuarie 2021 (cu toate acestea, nu pot fi planifi-
cat definitiv în situația actuală Corona - poate fi 
amânată sau să nu aibă loc

 prin acord telefonic
 la procedura de înscriere în săptămâna de după 

Carnaval
 la seara de informare a părinților elevilor care 

schimbă școala
 la ziua întâlnirii cu părinții
 pe pagina noastră de internet
 într-o conversație personală

Sundern
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Liceul Municipal Sundern
Rotbuschweg 28
59846 Sundern

Cine suntem noi?

Noi reprezentăm
Respect
Munca responsabilă individual
Apreciere
Performanță
Elevi independenți
Curaj
Provocare
Diferențe
Profesori care învață pe, dar și de la elevi
Având în prezent 485 de elevi și 34 de profesori, 
căutam permanent să ne dezvoltăm. Scopul nostru 
este de a ajuta elevii în tranziția către clasa a 5 a, 
de evidenția abilitățile lor, de a consolida atât spiri-
tul comunității de clasă, cât și independența fiecărui 
individ.

Partenerii noștri de cooperare

În domeniul orientării profesionale, cooperăm cu 
multe companii locale și cu inițiativa companiilor 
Sunderner "einsU". Companiile participante oferă 
elevilor noștri o primă perspectivă asupra diferitelor 
domenii profesionale și fac eforturi să creeze locuri 
de formare pentru viitor și să promoveze calitatea 
locației. Agenția Federală pentru Ocuparea Forței 
de Muncă ne sprijină, de asemenea, în acest do-
meniu. În orele regulate de consultanță la școala 
noastră, un consilier de specialitate este disponibil 
pentru elevi.
Oficiul social Sauerland se ocupă de supraveghe-
re de după-amiaza la școala noastră până la ora 
15:30. Mai ales clasele 5 și 6 folosesc această ofer-
tă.

Timpi de ore și
Pauze

Începerea orelor ora 8:00

Terminarea orelor 6. Oră ora 13:20

Terminarea orelor 7. Oră ora 14:15

Terminarea orelor 8. Oră ora 15:00

1. Pauză 9:30 până la 9:52

2. Pauză 11:25 până la 11:42

Ce oferim în afara
orelor?

Pentru a promova elevii noștri în înclinațiile și abili-
tățile lor individuale, oferim următoarele grupuri de 
lucru:

 Grupul de lucru musical (Musical, cor)

 Grupul de lucru musical Roberta

 Grupul de lucru al arbitrilor

 Grupul de lucru al paramedicilor/prim ajutor

  Grupul de lucru al ajutoarelor sportive și Grupul 
de lucru al sporturilor cu mingea

  JuleA (cei mai tineri învață de la cei mai în vâr-
stă)

 Radio Rasant

 Grupul de lucru literar

 Tutori (elevi ajută elevi)

Suntem mândri de reprezentanții elevilor noștri 
(ȘV), care organizează următoarele acțiuni în mod 
independent:

 Acțiunea Valentinesday Lolli
 Festivitatea de carnaval
 Acțiunea de sf. Nicolae
Repere speciale sunt spectacolele noastre muzica-
le și schimbul de elevi cu Franța. 

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Dorim să promovăm abilitățile profesionale și socia-
le ale elevilor noștri prin încredere, putere, bunătate 
și deschidere.

 În sala de clasă, responsabilitatea personală, 
lucrul independent, încrederea în sine și com-
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petența socială sunt promovate sistematic prin 
diferite forme de învățare în cooperare.

 Elevii învață să lucreze împreună și indepen-
dent în expuneri și prezentări.

 Elevii își asumă responsabilitatea pentru ei în-
șiși și pentru alții în cadrul diferitelor grupuri de 
lucru.

 Formarea socială are loc pentru clasele 5 pen-
tru a consolida comunitatea clasei.

 Fetele și băieții interesați din punct de vedere 
tehnic ajută la întreținerea computerelor și ac-
cesoriilor și la efectuarea reparațiilor minore.

Ce medii digitale
utilizăm?

80% din sălile noastre de clasă sunt echipate cu 
whiteboard-uri digitale și primele iPad-uri sunt deja 
comandate. De asemenea, sunt disponibile săli de 
calculatoare și un studio de învățare dotat cu PC-
uri. Grupul de lucru Roberta-AG sprijină în primele 
încercări de programare.
Lucrăm cu următorii piloni digitali la școala noastră:
App-ul Schoolfox: Aplicația este utilizată pentru co-
municarea dintre părinți, elevi și profesori și permite 
predarea video unitară. Această aplicație este un fel 
de "broșură digitală" cu funcție de traducere.
Lo-Net: Această platformă de învățare este utiliza-
tă de elevi și profesori pentru informații sigure și 
schimbul de fișiere. Diverse sarcini, planuri de învă-
țare și fișiere pot fi stocate aici.

Ce distincții avem?

"Școala viitorului"

pentru următoarele proiecte:

- Radio Rasant

- Stație meteorologică „Global Education Week“

-  Proiect international de carte de desenat „The 
Way We Are“

- „School Meets Science“ Școala întâlnește știința

Unde ne găsiți?

Ne găsim pe Bildungshügel din Sundern.

Liceul Municipal Sundern
Rotbuschweg 28
59846 Sundern 

 0 29 33 / 7 70 - 21
 0 29 33 / 770 - 73

 rs-sundern.sekretariat@web.de
 www.realschule-sundern.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Aruncați o privire pe pagina noastră de internet 
(www.realschule-sundern.de) pentru a afla mai mul-
te despre liceul nostru. Pagina noastră de internet 
este întotdeauna actualizată și vă va ține și pe viitor 
la curent cu cele mai recente știri privind înscrierea 
și ziua porților deschise.

Datorită actualei pandemii Corona, ne propunem 
să realizăm posibilă ziua porților deschise sub for-
ma unui tur digital. Înscrierile pentru anul școlar 
2021/22 se vor face în conformitate cu măsurile 
de igienă în vigoare, dar ca de obicei. Perioada de 
înscriere: 16 până la 19 februarie 2021 

Sundern
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Gimnaziul Municipal Sundern
Berliner Straße 55
59846 Sundern

Cine suntem noi?

Suntem un gimnaziu cu 3 până la 4 clase per an 
numărând în prezent 703 elevi.

Director este domnul Martin Barthel.

La școala noastră predau 55 de profesoare și pro-
fesori si 3 stagiari.

Au loc excursii de schimb de elevi în Anglia, Franța 
și Republica Cehă la școlile noastre partenere.

Partenerii noștri de cooperare

Cooperăm cu RC Sorpesee, cu einsU și cu alte 
companii și instituții din vecinătate.

Timpi de ore și
Pauze

1. Oră 8:00 până la 8:45

2. Oră 8:50 până la 9:35

Pauză 9:35 până la 9:55

3. Oră 9:55 până la 10:40

4. Oră 10:45 până la 11:30

Pauză 11:30 până la 11:45
5. Oră 11:45 până la 12:30
6. Oră 12:35 până la 13:20

7. Oră 13:25 până la 14:10

8. Oră 14:10 până la 14:55

9. Oră 15:00 până la 15:45

8. Oră 15:05 până la 15:50

Ce oferim în afara
orelor?

 La școala noastră există o cantină unde puteți 
cumpăra gustări sănătoase, salate și multe alte 
produse.

 Copiii claselor 5 până la 7 pot fi înscriși pen-
tru serviciul de supraveghere și vor fi suprave-
gheați acolo până la ora 15:30.

 Diverse grupuri de lucru sunt oferite în zilele de 
joi în a 7-a și a 8-a oră.

 În fiecare zi, în ora a 7 a există un timp de învă-
țare, în care elevii își pot face temele sub supra-
veghere.

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Elevii noștri sunt bunul nostru cel mai valoros - așa 
cum sunt și nu așa ar trebui să fie. Dorim să le ofe-
rim toate oportunitățile educaționale necesare în 
cadrul unei imagini umaniste.

Scopul declarat al profesorilor de la Gimnaziul Mu-
nicipal Sundern este de a oferi tuturor elevilor cel 
mai bun sprijin posibil pentru a-și putea dezvolta 
potențialul personal și școlar.

 În acest sens, ne desfășuram activitatea într-o 
gamă largă de domenii pentru a permite o promova-
re individuală cât mai mare cu putință: Calificări ling-
vistice (DELF, Cambridge); informatică și proiecte, 
profiluri științifice, promovarea talentelor sportive și 
artistice, concepte pentru promovarea persoanelor 
talentate și ajutor pentru deficite.
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Ce medii digitale
utilizăm?

 2 săli de calculatoare

 Săli specializate cu whiteboard-uri interactive

 Clase iPad, Macbook și Netbook

 WLAN la nivelul întregii școli

 propriul working space al școlii (Drive, manager 
școală) și comunicare internă (chat)

 Suport de prezentare wireless (AppleTV)

 Echipamente pentru toate sălile de clasă și săli-
le de curs cu beamere și difuzoare

 Accesibilitatea colegilor prin e-mailuri de servi-
ciu

 Conexiune la Internet în bandă largă

 App pentru plan de suplinire

Ce distincții avem?

Unde ne găsiți?

În Sundern ne puteți găsi pe "Bildungshügel".

Chiar lângă noi este școala secundară comunitară 
și nu departe este orașul. Liceu.

Gimnaziul Municipal Sundern
Berliner Straße 55
59846 Sundern

 0 29 33 / 40 15
 0 29 33 / 52 98

 sekretariat@gymnasium-sundern.com
 www.gymnasium-sundern.net

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

La 22 ianuarie 2021 are loc ziua „porților deschise“ 
de la ora 15:00 până la ora 18:00.

Perioada de înscriere este între 16 și 19 februarie 
2021, zilnic de la ora 08:00 Uhr până la ora 14:00
joi, 18 februarie 2021 până la ora 16:30.

Sundern



54

Gimnaziul Geschwister-Scholl
Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

Cine suntem noi?

Gimnaziul nostru are o tradiție de peste 100 de ani 
și este dedicată omonimilor săi, frații Hans și Sophie 
Scholl. Ca un semn distinctiv al acestui angajament 
este certificarea "Școală fară rasism - Școală cu cu-
raj".
Împreună cu adjunctul său Bernd Figgen, domnul 
Ulrich Cappel conduce gimnaziul Geschwister-Sc-
holl. În plus, aici lucrează zilnic 58 de profesori îm-
preună cu 723 de elevi.
Profilul nostru este orientarea sportivă și este vizibil 
prin predicatele „NRW-școală sportiva" și „Școală 
de elită sportivă". Este foarte important pentru noi 
să descoperim și să promovăm talente sportive. 
Printr-o gamă largă de concepte, sprijinim tinerii 
sportivi în stăpânirea actului de echilibru între per-
formanța sportivă de top și preocupările școlare.
Educația muzicală a elevilor noștri este, de aseme-
nea, importantă pentru noi și este prezentată de ex. 
prin spectacolele muzicale anuale și spectacole or-
chestrale.

Partenerii noștri de cooperare

Cooperăm cu asociațiile din regiune în domeniile 
principalelor noastre sporturi de iarnă.
Institutul Federal pentru Muncă este partenerul nos-
tru în contextul orientării în carieră.
În plus, suntem în contact strâns cu promotorii eco-
nomici ai orașelor Winterberg, Medebach și Hallen-
berg pentru a realiza de ex. proiecte, cum ar fi 
„Mâna la treabă“ și participarea la târguri electorale 
profesionale.

Timpi de ore și
Pauze

1. Oră 7:35 până la 8:35

2. Oră 8:40 până la 9:40

1. Pauză 9:40 până la 9:55

3. Oră 9:55 până la 10:55

4. Oră 11:00 până la 12:00

2. Pauză 12:00 până la 12:15

5. Oră 12:15 până la 13:15

Pauza de prânz 13:15 până la 13:45

6. Oră 13:45 până la 14:45

7. Oră 14:50 până la 15:50

Ce oferim în afara
orelor?

GimnaziulGeschwister-Scholloferă masa prânz de 
luni până vineri. Elevii pot alege între două feluri de 
mâncare.
Supravegherea temelor pentru acasă?
 În ceea ce privește grupurile de lucru, elevii 

noștri pot alege din următoarea ofertă:
 Proiect-KUMA
 Teatru
 Artă
 Sport
 Serviciul medical școlar
 Bibleotecă
 Creativ
 Participare regulată la proiectele culturale "Cul-

tură și școală"
 Participarea la examenele lingvistice DELF și 

Cambridge Certificate

Ce ne facem să fim o
școală deosebită?

Orele de curs sunt de 60 de minute. Astfel se rea-
lizeză o utilizare sporită a formelor de învățare în 
cooperare. În plus, elevii noștri au mai mult timp în 
timpul unei lecții pentru prelucrare, practică respec-
tiv prezentare.
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Există mai puține materii pe zi și, prin urmare, mai 
puține schimbări pentru situații noi de predare, mai 
multă liniște în programul școlar, mai puțin material 
didactic pe zi și, astfel, ghiozdane mai ușoare.
Prin reducerea de ore de după-amiază, avem mai 
multe oportunități de a promova lucrul în cadrul gru-
purilor de lucru.
În domeniul electiv obligatoriu II începând cu clasa 
a 8 a, sunt oferite următoarele materii:
 Informatică
 Prezentare și modelare
 Spaniola (a 3 a Limbă străină
 Franceza (a 3 a Limbă străină
 Latina (a 3 a Limbă străină
 Drept și economie
 Drumul spre visul american
 Prezentare și modelare (domeniul muzical-ar-

tistic)
 MINT în natură și sport (NW / Sport)

Alte oferte de promovare a înclinației individuale sunt:
 Fotografie
 Reporter școlar
 Cățărat
 Gătit și altele
 Formare profesională de ajutor sportiv
 Roboți (dacă nu s-a ales informatica în WPII)
 Cercetare și experimentare (dacă nu s-a ales 

MINT în WPII)

Ce medii digitale
utilizăm?

Toate încăperile clădirii școlii noastre sunt conecta-
te la WLAN și sunt dotate cu un whiteboard digital 
sau un proiector.
 Platforma de studiu LOGINEO LMS
 Videotool

Ce distincții avem?

Gimnaziul Geschwister-Scholl 
este una dintre cele 18 "școli 
sportive NRW".
Împreună cu școala Upland din 
Willingen suntem "școală de eli-
tă sportivă".

În spiritul omonimilor noștri, frații Hans și Sophie 
Scholl, suntem premiați ca "Școala fără Rasism - 
Școala cu Curaj".

Unde ne găsiți?

Gimnaziul nostru este situat cu vedere în natură și 
către traseul bob.

Gimnaziul Geschwister-Scholl
Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

 0 29 81 / 9 21 60
 verwaltung@gymnasium-winterberg.de
 www.gymnasium-winterberg.de

Ziua porților deschise
Perioada de înscriere

Puteți obține o primă impresie despre școala noas-
tră pe pagina noastră de internet: https://www.gym-
nasium-winterberg.de
Pentru un interviu personal, vă rugăm să faceți o 
programare prin intermediul secretariatului la numă-
rul de telefon 02981 - 92160.
Înscrierile pentru anul școlar 2021/22 se pot face la 
secretariat
de la 12 februarie 2021 la 19 februarie 2021
de la ora 8:00 la ora 15:00
.
Vă rugăm să aduceți certificatul de naștere al copi-
lului dumneavoastră, diploma de jumătate de an cu 
formularul de recomandare din partea școlii primare 
și certificatul de înregistrare (îl puteți obține de la 
școala primară).

Winterberg
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