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Willkommen
Ласкаво просимо!

Дорогий Учню!
Ми раді вітати тебе в Інтегрованій Загальноосвітній Школі (німецькою ІGS) в Айнбеку!
Позаду важкий час, сповнений невизначеності, але тепер тут, у нашій школі, на тебе чекає
зовсім інший світ. Можемо з упевненістю сказати, що ми, учні, вчителі та інші працівники
Інтегрованої Загальноосвітньої Школи завжди будемо підтримувати тебе, допомагати
адаптуватися, щоб ти почувався комфортно.
Тебе, мабуть, дуже цікавить розпорядок дня в нашій школі? Заняття починаються о
восьмій годині ранку, крім того, у тебе є можливість поснідати перед уроками. У певні дні
учні залишаються в школі до 15:30. Опівдні ми всі разом обідаємо в шкільній їдальні, тут
ти можеш обирати різні страви. Після обіду в школі є не лише уроки, а й різні гуртки чи
групи продовженого дня. Наприклад, ти можеш вчитися їздити верхи або на мопеді,
грати в гандбол чи навіть заснувати свій музичний гурт!
Ми добре знаємо, що кожна дитина має свої особисті інтереси та уподобання. Власне
тому для школярів, які навчаються у п’ятому і шостому класах, створено профільні класи з
різним нахилом: «активний» клас для рухливих дітей, клас театрального мистецтва, клас
для тих, хто цікавиться мас-медіа (засобами масової інформації, ЗМІ), клас із
поглибленим вивченням математики, інформатики, природничих наук та техніки
(німецькою МІNТ). До того ж, уже в шостому класі ти зможеш почати вивчати французьку
чи іспанську мову абo ж самостійно вибрати інший навчальний курс, який тобі найбільш
до вподоби.
Поряд із навчальною програмою і різноманітними заняттями в гуртках чи в групах
продовженого дня, є ще й інші можливості проявити себе та разом з іншими дітьми
чудово провести час у школі. Наприклад, наша школа має власну земельну ділянку, де
вирощуються смачні овочі, які завжди можна скуштувати.
Ти можеш взяти участь у програмі обміну школярами з такими країнами, як Польща,
Франція та Іспанія. Кожного навчального року влаштовуються спеціальні тижні,
присвячені реалізації окремих проєктів. Та ти й сам можеш просто зазирнути на нашу
веб-сторінку і дізнатися, що ми на сьогодні зробили і чого досягли.
Можливо, у тебе виникнуть ще якісь запитання або ти просто захочеш поговорити тоді звертайся до свого класного керівника, тьютора. І наші соціальні педагоги - Сімоне
Бертрам та Аня Крейєр - завжди тебе вислухають та в разі потреби допоможуть.
Ти можеш розраховувати й на інших школярів - вони також готові допомогти і вже
чекають не дочекаються, коли познайомляться з тобою!

