
MUZYKA I POLYTECHNIKA (MINT)
Nasze zajęcia muzyczne pokazują, że to, co nas  
łączy, jest czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych  
części. Nasze klasowe orkiestry i zespoły muzyczne  
wzbogacają życie szkolne przez fantastyczne koncerty 
w naszej Friedrich-Ebert-Halle. Wszystkie dzieci w  
naszych klasach muzycznych uczą się grać na klasy- 
cznych instrumentach i grają razem co tydzień w  
grupach orkiestrowych. Biorąc udział w muzycznej 
grupie roboczej (trzy chóry, dwie orkiestry lub big band) 
dopełniają specjalne doświadczenie edukacyjne.

Dzięki naszemu profilowi MINT zachęcamy dziewczęta 
i chłopców do odważnego stawiania czoła wyzwaniom 
współczesnego świata, do wspólnego poszukiwania 
sposobów na lepszy świata, jego poprawę i zajęcie w 
nim własnego miejsca. Aby było to możliwe nasze dzieci 
uczą się tych podstaw w zakresie przedmiotów mate- 
matyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technicznych 
w MINT. Udział w konkursach, np. „Jugend forscht“, 
nasz kongres MINT dla uczniów, ogród szkolny i nasze 
liczne grupy robocze oferują przestrzeń do stawiania 
czoła wyzwaniom.

w skrócie

Nasza szkoła, Friedrich- 
Ebert-Gymnasium, nosi imię 

pierwszego prezydenta  
Republiki Weimarskiej.  

Demokracja oznacza równe  
prawa i równe szanse które są 

podstawowymi wartościami  
w naszej szkole. Kształtują one 

również naszą współpracę i  
nasze działania w obszarze  

muzyki i politechniky.
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JĘZYKI I WYMIANA
Zrozumienie poza własnymi granicami państwowymi 
jednoczy ludzi, otwiera horyzonty i zabezpiecza nasze 
pokojowe współistnienie. W Ebert-Gymnasium naśi 
uczniowie wybierają oprucz języka angielskiego dodat-
kowo język łaciński, francuski i hiszpański. Od klasy 8 
oferujemy również naukę języka rosyjskiego. Utrzymu-
jemy partnerstwo w zakresie wymiany z Anglią, Francją, 
Hiszpanią, USA i Meksykiem, a także spotykamy się z 
projektami w Polsce i w Danii!

CAŁY DZIEŃ U EBERTA.
Dla wszystkich uczniów klas piątej i szóstej wspólna 
przerwa obiadowa tworzy strukturę dnia. W naszej 
przestronnej stołówce „Mammas Canteen“ oferuje 
codziennie bufet ze świeżo przygotowanymi posiłkami 
i sałatkami. Ponadto dzieci mogą wypożyczyć sprzęt 
sportowy lub gry. Mogą grać w budynku szkolnym lub 

na boisku spotowym. 
Oferujemy dzieciom do 
14 roku życia, które są 
zarejestrowane na cały 
dzień na różne kursy z 
zajęciami artystyczny-
mi, sportowymi i rekre-
acyjnymi do godziny 
16:00, a także czas na 
naukę pracy domowej.

Duży dom dla dobrej edukacji od 90 lat:  
Friedrich-Ebert-Gymnasium w Heimfeld.

Nadszedł czas, aby nas lepiej poznać! 
Jörg Isenbeck, dyrektor szkoły.

ZACHĘTA I WYZWANIE
U nas w Ebert, wydajność może się opłacić! W naszych 
profilach Muzyka i MINT jest miejsce zeby się lepiej 
doksztalcać: w zespołach, konkursach i projektach. 
Ponadto, zróżnicowana oferta kursów budzi potencjał  
i zaspokaja pragnienie wiedzy. Nasza szkoła, jako jedno 
z trzech gimnazjów, została włączona do projektu  
„Piloci talentów“.
Jeśli uczniowie potrzebują wsparcia w zakresie  
poszczególnych przedmiotów, nasze koordynatorzy 
znajdą rozwiązanie.

UCZENIE SOCIALNE
Pomagamy naszym uczniom żeby się uczyli razem  
porozumiewać jest dla nas szczególnie ważne.  
W dwóch mocno zakotwiczonych tygodniach szkole-
niowych w klasach 5 i 7 uczniowie uczą się strategii  
rozwiązywania konfliktów w sposób właściwy i  
pokojowy.Mediatorzy  
i harcerze medialni  
wspierają ten proces.


