Gymnasium Am Kothen
z niemiecko-angielskim dwujęzycznym oddziałem,
począwszy od piątej klasy
Schluchtstraße 34
D-42285 Wuppertal
+49 202 563-6533
gym.kothen@stadt.wuppertal.de

Informacje ogólne
Gimnazjum Am Kothen zostało założone ponad
180 lat temu, na zielonych wzgorzach
Wuppertalu. Wuppertal to miasto liczące około
350 tysięcy mieszkańców, położone w pobliżu
Düsseldorfu i Kolonii, w Nadrenii PółnocnejWestfalii w Niemczech.
Obecnie szkoła liczy ponad 1000 uczniów, od
piątej (okolo 10 lat) do dwunastej (okolo 18 lat)
klasy, którzy są prowadzeni i wspierani przez
około 100 nauczycieli. Po ukonczeniu dwunastej
klasy, uczniowie mogą uzyskać swiadectwo,
uprawniajace do studiowania na uniwersytecie
(tj. Abitur-odpowiednik polskiej matury).

Budynek szkoły

Typowy dzien w naszej szkole
Typowy dzień w naszej szkole składa się z czterech, pieciu lub sześciu 65-minutowych lekcji, ktore
zaczynają sie o ósmej godzinie rano i trwają do około czwartej godziny po południu. O 10:20 godzine jest
krótka przerwa, a dłuższa przerwa na obiad, zaczyna sie o 12:55.
We wtorki po południu uczniowie mają możliwośc
wziecia udzialu w zajęciach pozalekcyjnych, zamiast
normalnych zajęć. Można wybrać zajecia muzyczne,
artystyczne, cyrkowe lub sportowe. W sportowej
ofercie sa, między innymi, żeglarstwo, siatkówka,
siatkówka wodna, koszykówka, piłka nożna i inne.
Koncerty oraz wystawy, odbywajace sie w ciągu roku
szkolnego, ukazują kreatywne działania naszej
szkoły.
Cyrkowa grupa robocza

Przedmioty
Oprócz standardowych przedmiotów, takich jak:
jezyk niemiecki, matematyka, nauki ścisłe, IT i sport,
szkoła oferuje bogaty program języków obcych.
Wszyscy uczniowie są zobowiązani do wyboru i
uczestnictwa w 2-3 lekcjach języka francuskiego lub
łacińskiego tygodniowo, począwszy od szóstej klasy.
Jezyk włoski jest oferowany od dziesiątej klasy.
Jezyk angielski jest również obligatoryjny dla
wszystkich uczniów, mających dodatkowo możliwość
udziału w niemiecko-angielskim dwujęzycznym
oddziale.
One of the Bilingual Classes

Dwujęzyczne nauczanie rozpoczyna się w piątej
klasie, aby zwiększyc liczbe godzin języka
angielskiego. Uczniowie otrzymują dodatkową
lekcje jezyka angielskiego tygodniowo. Od
siódmej klasy geografia, a od ósmej klasy
historia, są nauczane w całości w jezyku
angielskim.
Około 30% naszych uczniów czestniczy
w programie dwujęzyczym.

Niemieccy studenci w Anglii

