
GESAMTSCHULE
AUF DEM

SCHIESSBERG

Învățământul nostru.

➢ Curs deschis de la ora 7:45

➢ Minim 3 zile: ore începund cu ora 8:00 până 
la ora 15:35

➢ Cursuri de învățare: exerciții, proiecte, lucrări 
și assistență individuală 

➢ 1:1 echipament cu tabletă/computer

➢ Grupuri de dirigenție

➢ La prânz activitate de timp liber

➢ Masă de prânz în comun

➢ Posibilitea absolvirii tuturor cursurilor 
școlare incl. Bacalaureat 

➢ Cursuri de limibi străine: engleză, spaniolă și
und italaliană

➢ Cursuri opționale începând cu vârsta de 7 ani 
ca și...
➢ Informatică
➢ Prezentare & Formare
➢ Spaniolă
➢ Știința naturii
➢ Instruire in technică / economie casnică

Ziua porților deschise
& înscrieri:

GESAMTSCHULE AUF DEM SCHIESSBERG

Schießbergstraße 111
57078 Siegen

0271 – 741 250 46

https://www.gesamtschule-schiessberg.de/termine/



Despre ce este vorba?

Copii din ziua de azi au nevoie de profesori și

profesoare empatice. Pentru o bună

cooperare, necesitatea unui învățământ clar

structurat, rezonabil, cu rituale periodice și

limite clare este esențial.

Preocuparea eleviilor vor fi tematizate

săptămânal în orele de dirigenție și puse în

aplicare cu o voce solidă de către

reprezentanții eleviilor.

A coopera.

O comunicație regulată între profesori și

părinți este o componentă esențială pentru

conceptul școlii nostre.

Feedback săptămânal despre planul școlar și

pentru a rămâne la curent de asemenea veți

obțineți informații despre dezvoltarea școlară

a copilului dumneavoastră.

Gemeinsam erreichen wir unsere Ziele.

Împreună împlinim obiectivele noastre.

Echpia noastră.

Nivelul unei școli este dat de pregătirea

profesorilor.

Scopul nostru e de a deveni mai bun și a

pregăti atât școala cât și copii dumnevoastră

din ziua de azi pentru lumea digitală de mâine.

De aceea lucrăm fără încetare cu o asistență

reciprocă și perfecționare regulată, de a

îndeplini diverse provocări a vieții școlare.

Echipa noastră e susținută de către persoane

cu o calificare pedagogică specială și asistenți

social. Experiența savantă acestora sprijină

societatea de clasă și ajută la acompaniarea

processelor dinamice în grup.


