
MÜZİK VE MINT  
(Matematik, Enformatik,Fen ve doğa bilimleri, Teknik)
Müzik sınıflarımız, ortak olarak geliştirilmiş çalışmaların 
tek tek geliştirilip olanların toplamından daha değerli 
olduğunu yaşayarak tecrübe ediniyorlar. Sınıf orkestrala- 
rımız ve müzik topluluklarımız okul yaşamımızı Friedrich- 
Ebert-Halle‘deki muhteşem konserlerle zenginleştiriyor. 
Müzik sınıflarındaki tüm çocuklarımız bir klasik orkestra 
çalgısını çalmayı öğreniyor ve her hafta sınıf orkestra- 
sında biraraya gelip birlikte çalıyorlar. Bir müzik çalışma 
grubuna katılmak (üç koro, iki orkestra veya Big Band) 
özel ve yoğun öğrenme deneyimlerinin pekişmesini 
sağlıyor.

MINT profilimizle kız ve erkek öğrencileri modern  
dünyanın taleplerine cesurca karşı koymaya, birlikte yollar 
bulmaya, dünyayı korumaya, geliştirmeye ve bütünün 
içinde kendi yerlerini bulmaya teşvik ediyoruz. MINT  
derslerinde çocuklarımız matematik, enformatik-bilgisa- 
yar bilimi, fen ve doğa bilimleri ve teknolojinin temellerini 
uygulamalı olarak öğreniyorlar.  Yarışmalara katılımla, 
örneğin „Jugend forscht“ ‚da, öğrenci MINT kongremizde, 
okul bahçemiz ve birçok çalışma grubumuzda kendilerini 
geliştirmeleri ve aşmaları için fırsat sunuyoruz.

KISA VE ÖZ

Friedrich-Ebert-Gymnasium, 
Weimar Cumhuriyeti‘nin ilk cum-

hurbaşkanının adını taşımaktadır. 
Bu gelenekte demokrasi, eşitlik 

ve fırsat eşitliği bizim için önemli 
olan temel değerleri oluşturmak- 
tadır. Bu değerler aynı zamanda  
birlikteliğimizin ve okulumuzun 
ağırlıklı olarak eğitimini verdiği 

Müzik ve MINT dallarında temel 
eğitim ilkeleridir.
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DİLLER VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
Ulusal sınırlar dışında iletişim kurmak, insanları birbiri-
ne bağlar ve birleştirir, yeni ufuklar açar ve barış içinde 
birarada yaşamamızı güvence altına alır. Ebert Gym-
nasium`unda öğrenciler  İngilizce`den sonra Latince, 
Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini seçer. 8. 
sınıftan sonra Rusça da seçmek mümkündür. İngilte-
re, Fransa, İspanya, ABD ve Meksika ile ortak öğrenci 
değişim programları gerçekleştiriyoruz,  bunun yanı sıra 
Polonya ve Danimarka‘da da ortak projeler yürütüyoruz, 
çünkü anlaşma ve kaynaşmaya önem veriyoruz!

EBERT‘DE TAM GÜN
Tüm 5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz için ortak bir öğle ye-
meği arası günü biçimlendirir. Geniş kantinimizde „Mam-
mas Canteen“ taze hazırlanmış yemekler ve salatalar-
dan oluşan günlük bir büfe sunmaktadır. Bunun yanı sıra 
çocuklar spor ve oyun aletleri ödünç alabilir dışarıda ya 
da spor salonunda gönüllerince hareket edebilirler. Tüm 
gün eğitime kayıtlı 14 yaşına kadar olan çocuklara ev 

ödevlerini yapmak için 
ders saati yanında saat 
16: 00‘ya kadar sanat 
ve spor ile ilgili kurslar 
ve çok çeşitli aktivite 
kurslarına katılma 
imkanı  sunuyoruz.

90 yıldır iyi bir eğitim ve öğretimin adresidir:  
Heimfeld‘deki Friedrich-Ebert-Gymnasium.

Birbirimizi daha iyi tanımanın zamanı geldi! 
Jörg Isenbeck, Okul Müdürü

DESTEK & TEŞVİK
Okulumuz Ebert‘de başarı ve çaba ödüllendirilir! Mü-
zik ve MINT profilimiz öğrencilerimizin birçok  alanda 
kendilerini geliştirip aşmaları için müzik topluluklarında, 
yarışmalar ve projelerle imkan sunar. Bunların yanında 
ek olarak çok çeşitli kurslar çocuklarımızın yeteneklerini 
ortaya koymalarını sağlar ve araştırmacı  dürtülerini 
tatmin eder. Üç liseden biri olarak okulumuz milli eğiti-
min „Begabungspiloten“ (Üstün Zekalı Pilotlar) projesine 
dahil edildi. 
Eğer öğrencilerimizin kimi derslerde desteğe ihtiyaçları 
olursa, okulumuzda destek kurslarından sorumlu 
koordinatörümüz dil öğrenme danışmanıyla birlikte bir 
çözüm bulur.

SOSYAL ÖĞRENME
Öğrencilerimizin sosyal beceriler edinmeleri ve sos-
yal alanda kendilerini geliştirmeleri bizim için oldukça 
önemli bir konu. Okulumuz takviminde 5. ve 7. sınıflarda 
uygulanan birer haftalık eğitim haftasında öğrenciler 
sorun ve anlaşmaz-
lıkları uygun ve barışçıl 
bir şekilde çözmek için 
stratejiler öğrenirler.  
Bu eğitimde arabulucuk 
eğitimi veren „Streit- 
schlichtung“ ve  sosyal 
medya kaynaklı sorun-
larda aktif „Mediens-
couts”  isimli eğitim 
projelerinden destek 
alıyoruz. 


