
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Lange (1900-1944) 

 
Elisabeth Lange kimdi? 

Elisabeth Lange mahallemizde yasadı. Nasyonal 
Sosyalizmin hâkim olduğu yıllarda Yahudi bir aile 
ile arkadaşlığını devam ettirdi. O dönemde bu 
çok tehlikeliydi çünkü Yahudiler takip 
ediliyorlardı. 
 
Elisabeth Lange Nasyonal Sosyalizmi iyi 
bulmuyordu ve Yahudi arkadaşlarıyla irtibatını 
hiç kesmedi. Bu yüzden Fuhlsbüttel toplama 
kampına gönderildi ve orada da öldü. 
 
 
 
Elisabeth Lange 
cesaretini ispatladı, 
kalbini gösterdi ve 
toleransı yaşadı. O bizim 
rol modelimiz. 
 

Cesaret, kalp, tolerans – okulumuzun misyonu 

Gençlerin hayata başladıkları, yeni adımlarını 
attıkları bu yolda destekliyoruz. Öğrencilerimiz 
kendilerini ayni zamanda hayati daha iyi 
tanımalı ve keşfetmeli.  
 
 

 

 

 

Biz öğrencilerimizin her gün cesaretlerini ispat 
etmelerini istiyoruz.  

 

 Kendilerine güvenmeye cesaretleri olsun 

 Yapabileceklerinin dışına çıkmaya 
cesaretleri olsun 

 Kendileri ve başkaları için sorumluluk üs-
tlenmeye cesaretleri olsun  

 
Kalbini açan ve gösteren bir okul olmak 
istiyoruz.  Öğrencilerimiz görüldüklerini ve 
değerli olduklarını hissetmeli. Herkesin duygu ve 
düşüncelerini ayrı ayrı önemsiyoruz.  
 
Biz renkli bir okuluz.  
Öğrencilerimiz farklı ülkelerden geliyor ve farklı 
kültürlere sahipler.  
Farklı diller konuşuyorlar ve her biri farklı 
tecrübelere sahip. Bu okul birliğimizi 
zenginleştiriyor.  

Elisabeth-Lange-Okulunda öğrenim 

Çocukların rol modellere, güvenebilecekleri ve 
onlara örnek teşkil eden insanlara ihtiyaçları var. 
 
Her öğrencinin ihtiyaç duyduğu desteği 
verebilmemiz için okulumuzda farklı meslek 
gruplarına sahip insanlar çalışmaktadır 
(öğretmenler,  
Sosyal pedagoglar, özel eğitim pedagogları). 

Öğrenime öğrenme ve okuma saatleri dahildir. 
Kendimizi Logbuch ile organize ediyoruz. IPad 
ve C-Touch-Board ile öğreniyoruz.  

Okulu-
muzda bir 
Limani-
miz („HA-
FEN“) 
var. Lima-
nimizda 
çok fazla 
faaliyetlerimiz bulunmaktadır.  

Örneğin: 

 Danışmanlık 

 Destek 

 İsteklendirme 
 
Burada öğleden sonra kurslar verilmektedir ve 
aynı zamanda öğrencilerimizin ev ödevlerinde 
yardım edilmektedir. 
 



İçerik ağırlığı ve diplomalar  

Okulumuzda her mezuniyet mümkün:  

9 sınıf: 
 İlk genel okul bitirme diplomasi (ESA) 

 

10 sınıf: 
 Genel okul bitirme diplomasi (MSA) 
 İlerletilmiş ilk genel okul bitirme diplomasi 

(eESA) 

 

13 sınıf: 
 Abitur 

 

İçerik ağırlığı: 

  
Seviye 5/6 
Almanca, matematik ve İngilizce çok önemli. 
Öğrenciler iyi bir sınıf bütünlüğü oluşturmalı.  
 
Seviye 7/8 
Öğrenciler proje ve dersleri seçme imkânına 
sahip.  
 
Seviye 9/10 
Öğrenciler sınavlara hazırlanıyor ve aynı 
zamanda meslek seçiminde destekleniyorlar.  
 
Seviye 11 
Öğrenciler yüksek öğrenime hazırlanıyor. 
 
Seviye 12/13 
Öğrenciler abitura hazırlanıyor. 
 
 

Sertifikalar ve okulumuzun iş birlikleri  
 

 Sportbetonte Schule 

 Berufswahl-Siegel 

 Klimaschule 

 Schule ohne Rassismus 

 Partnerschule der  
Roland-Berger-Stiftung 

 „Musik verbindet uns“ (Drei Schulen – 
ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem 
Heisenberg Gymnasium und der 
Grundschule An der Alten Forst) 

 Lions Club Harburg Altstadt 

 Rotary Club Hamburg-Harburg 

 

 

 

 

 Hoşgeldiniz 

 


