Profil szkolny - Stadtteilschule Walddörfer
Naszym głównym celem jest wychowanie oraz kształcenie uczennic i uczniów na
świadomych obywateli odpowiedzialnych za swoje czyny. W "Stadtteilschule Walddörfer"
pracują i uczą sie razem osoby pochodzące z różnych socjalnych, kulturalnych i
etnicznych warstw społecznych. W naszej szkole kierujemy się bezwarunkowym
respektem wobec godności człowieka. Staramy się, aby wszyscy nasi uczniowie mieli
jednakowe szanse i zachęcamy do cywilnej odwagi.
Nie tolerujemy w naszej szkole przemocy, rasizmu i seksizmu. Te ideały, które
zawarte są w programie szkolnym staramy się wcielić w życie poprzez codzienne
nauczanie i wzajemną współpracę. My jako nauczycielki i nauczyciele wraz z rodzicami
wiemy dokładnie, że na nas dorosłych leży obowiązek dawania dobrego przykładu wraz z
funkcją naśladowania wzorowych osobistości. Die "Stadtteilschule Walddörfer" jest
udostępniona dla wszystkich. Uprawnia ona do dalszego kształcenia. Jesteśmy dumni, że
60% naszych uczniów po ukończeniu stopnia średniego oraz po zdaniu egzaminu
wstępnego dostaje się do wyższego stopnia gimnazjalnego. Ponadto 30% uczniów
opuszcza "Stadtteilschule Walddörfer" ze świadectwem ukończenia wykształcenia
średniego, a pozostałe 10% uczniów kończy pierwszy stopień z sukcesem.
Staramy się pomagać naszym uczniom w nauce, ale także stawiamy im wymagania i
jednocześnie chcemy mieć mozliwośċ interweniowania w ich sprawach wychowawczych.
Wprowadziliśmy następujące pedagogiczne formy i struktury działalności:
W klasach niższego stopnia naucza po dwóch nauczycieli - z reguły kobieta i

•

mężczyzna.
W klasach średniego stopnia stworzyliśmy klasy uwzględniając zainteresowiania

•

uczniów.
Ponadto stworzyliśmy wyższy stopien profilowy.
Uważamy, że uczniowie korzystający z pomocy pedagogicznej powinni uczyć się razem z
z uczniami, którzy tej pomocy nie potrzebują. Zachęcamy i propagujemy metodę
wspólnego nauczania i wzajemniej pomocy.
Wszystkich uczniów obowiązuje wspólny przedmiot na bazie currikulum. Kompetentne
stosowanie nowych metod nauczania jest oczywistą czescią każdej lekcji.
Zostalismy odznaczeni takimi tytułami jak:
• "Umweltschule in Europa" tj. szkoła ochrony środowiska w Europie,
•

"Klimaschule" tj. szkoła zajmująca się problemami klimatycznymi.

Przyznano nam takżę pieczęć szkoły godnej do naśladowania pod względem orientacji
zawodowej. Uczestniczymy w licznych konkursach i eksperymentach dotyczących

rozmaitych modeli pedagogicznych. Do tej pory udało nam się motywowac uczniów przez
zastosowanie nowych metod. Przedstawienia teatralne, imprezy sportowe, musikale,
koncerty i wystawy stały się codziennym rytuałem naszej szkolnej kultury tak samo jak
wycieczki klasowe i projekty.
"Stadtteilschule Walddörfer" leży na północno-wschodnich peryferiach Hamburga.
Champus charakter szkolnego terenu z licznymi zieleniami jest nie tylko miejscem spokoju
i wypoczynku, lecz jednocześnie miejscem uczenia sie dla 1300 uczennic i uczniow wieku
od lat 10 do 20. Samorząd szkolny udziela się aktywnie w organizacji i kształtowaniu
naszej szkoły. O życiu szkoły można sie dowiedziec w biuletynie, który ukazuje się w
regularnych odstępach czasu. Poza tym dokładniej opisaną działalność szkoły można
przeczytać na stronie internetowej.

