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Αγαπητοί γονείς, 
 
Στην Έσση, το δημοτικό σχολείο τελειώνει μετά από τέσσερα σχολικά έτη και στη συνέχεια τα 
παιδιά μεταβαίνουν σε δευτεροβάθμιο σχολείο. Θα πρέπει να λάβετε μερικές αποφάσεις σχετικά 
με αυτό κατά τη διαδικασία εγγραφής στην 4η τάξη. Τέτοιες  αποφάσεις σίγουρα δεν είναι πάντα 
εύκολες. Με αυτό το φυλλάδιο ελπίζουμε να σας διευκολύνουμε. Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις 
ερωτήσεις: 
 
Ποιος εκπαιδευτικός κύκλος ταιριάζει στο παιδί μου; 
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκπαιδευτικού κύκλου και τύπου σχολείου; 
Πώς λειτουργεί η διαδικασία εγγραφής στην 4η τάξη; 
Ποια δευτεροβάθμια σχολεία υπάρχουν στο Offenbach; 
Πού μπορώ να βρω συμβουλές; 
 
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στο Offenbach, το φυλλάδιο της Δημοτικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Γονέων «Τι επέρχεται μετά 
το δημοτικό σχολείο;» θα σας βοηθήσει. Το φυλλάδιο διανέμεται στους γονείς παιδιών της 4ης 
τάξης και παρουσιάζει λεπτομερώς τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Offenbach και τις 
προσφορές τους. 
 
Ελπίζουμε οι πληροφορίες του φυλλαδίου να σας βοηθήσουν στην απόφασή σας.  
 
 
Paul-Gerhard Weiß 
Επικεφαλής παιδείας  (Bildungsdezernent) της πόλης Offenbach 
 
Rolf Joachim Rebell 
Δημοτική Συμβουλευτική Επιτροπή Γονέων  (Stadtelternbeirat) των σχολείων του Offenbach 

 

Πρόλογος 
 

Πρόλογος 

 

www.offenbach.de/schulen 
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Στη Γερμανία, το κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο είναι 
ξεχωριστά υπεύθυνο για τους δικούς του σχολικούς 
νόμους . Ως εκ τούτου υπάρχουν μεγάλες διαφορές 
στους νόμους μεταξύ των 16 κρατιδίων. Σε αυτό το 
κεφάλαιο θα βρείτε μια επισκόπηση των κανονισμών 
στην Έσση - ιδίως για την μετάβαση σε weiterfüh-
rende Schule. 
  
 - Υποχρεωτική εκπαίδευση 
Τα παιδιά στην Έσση πρέπει να πηγαίνουν στο 
σχολείο για τουλάχιστον εννέα χρόνια. 
  
- Δημοτικό σχολείο 
Παιδιά ηλικίας έξι έως δέκα ετών φοιτούν στο 
δημοτικό σχολείο (Grundschule) της συνοικίας τους. 
Μετά την 4η τάξη, το Grundschule τελειώνει και 
γίνεται η μετάβαση σε weiterführende Schule. 
  
- Η μετάβαση σε weiterführende Schule 
Από την 5η τάξη, τα παιδιά φοιτούν σε weiterführende 
Schule. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στην 4. τάξη, ο 
δάσκαλος/ η δασκάλα της τάξης δίνει μια σύσταση για 
τον ποιο εκπαιδευτικό κύκλο (Bildungsgang) θα 
μπορούσε να παρακολουθήσει το παιδί. Σύμφωνα 
όμως με τη σχολική νομοθεσία η απόφαση λαμβάνεται 
από τους γονείς,. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα 
στους κύκλους "Hauptschul-", "Realschul-" ή "Gym-
nasialbildungsgang". Οι γονείς επιλέγουν επίσης έναν 
«προτιμώμενο» τύπο σχολείου (Schulform): Στο 
δημόσιο σχολικό σύστημα της πόλης Offenbach, 
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του σχολείου ειδικής 
αγωγής (Förderschule), του ενιαίου σχολείου 
(integrierte Gesamtschule) ή του Gymnasium,  (Haupt-
schule και Realschule δεν υπάρχουν πλέον στο 
δημόσιο σχολικό σύστημα του Offenbach). Επιπλέον, 
δηλώνετε το προτιμώμενο σχολείο με πρώτη και τη 
δεύτερη επιλογή προτίμησης. 
Το Κεφάλαιο 3 εξηγεί τη διαφορά μεταξύ Bildungsgang 
και Schulform, το Κεφάλαιο 4 παρέχει πληροφορίες  
 
 
 
 

σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και το εύρος των 
σχολείων στο Offenbach παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5. 
 
-Συμβουλές για την απόφασή σας 
Δεν πρέπει να πιεστεί το παιδί σας με την απόφασή σας. 
Τα παιδιά εξελίσσονται και μερικές φορές χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο και υποστήριξη στη μάθηση. Ένα in-
tegrierte Gesamtschule μπορεί τότε να είναι η πιο 
κατάλληλη επιλογή από ένα Gymnasium. Η απόφαση 
πρέπει να βασίζεται στην απόδοση και τα μαθησιακά 
κίνητρα του παιδιού  και λιγότερο στις προσωπικές 
επιθυμίες των γονέων. 
Να έχετε υπόψη: Εάν δεν αναμένεται επιτυχής 
συμμετοχή στο επιλεγμένο Bildungsgang, στο τέλος της 
5ης και 6ης τάξης τα παιδιά μπορούν να μεταφερθούν σε 
άλλον τύπο σχολείου χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών 
τους ("Querversetzung"), για παράδειγμα από το Gymna-
sium σε ένα integrierte Gesamtschule . Οι γονείς πρέπει 
επομένως να εξετάσουν προσεκτικά την επιλογή τους! 
Το Κεφάλαιο 2 παρέχει συστάσεις για το θέμα.  
 
-Σχολικά απολυτήρια 
 Οι μαθητές και μαθήτριες λαμβάνουν ένα σχολικό 
απολυτήριο το νωρίτερο στην 9η τάξη. Εάν αποδώσουν 
καλά, τότε μπορούν να επιτύχουν τον επόμενο 
υψηλότερο απολυτήριο, μέχρι και συμπεριλαμβανομένου 
του ανώτατου απολυτηρίου δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (Abitur). 
Το Κεφάλαιο 3 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
σχολικά απολυτήρια και ένα διάγραμμα δείχνει τις 
επιλογές για την μετέπειτα εκπαίδευση.  
 
-Συμβουλές και υποστήριξη 
Το δημοτικό σχολείο μπορεί να σας παρέχει συμβουλές 
για την απόφασή σας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
το σχολείο προτείνει έναν κατάλληλο Bildungsgang για το 
παιδί σας. Πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλές 
μπορείτε να βρείτε στο Κεφάλαιο 6. 

 
 
 
 

1. Σύνοψη: το σχολικό σύστημα και η μετάβαση στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (weiterführende Schule) 

 

Σύνοψη: το σχολικό σύστημα και η μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (weiterführende Schule) 
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Τι αναμένουν τα σχολεία από τους γονείς; 
 
Τα σχολεία αναμένουν από τους γονείς να 
υποστηρίζουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να 
συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή. Οι γονείς 
πρέπει: 
 
- να στέλνουν τα παιδιά τους τακτικά στο σχολείο, 
- να τους  δίνουν ένα υγιεινό πρωινό, 
- να τους προσφέρουν τα σχολικά είδη (π.χ.  
  τετράδια, μολύβια), 
- να τους επιτρέπουν να μελετάνε και να κάνουν τις  
  εργασίες τους με ησυχία στο σπίτι, 
- να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις γονέων, σε  
  συνομιλίες με γονείς και σχολικές γιορτές. 
 
Οι γονείς μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τους 
διδάσκοντες, εάν έχουν απορίες. Οι γονείς που 
χρειάζονται μετάφραση κατά τη διάρκεια μιας 
συνομιλίας μπορούν να επικοινωνήσουν με το 
επικεφαλής διδακτικό προσωπικό της τάξης. Το 
συμβούλιο γονέων βοηθά επίσης με ερωτήσεις ή 
προβλήματα. Το συμβούλιο γονέων εκλέγεται από 
τους γονείς μιας τάξης και εκπροσωπεί τους γονείς 
έναντι των εκπαιδευτικών ή της διοίκησης του 
σχολείου. 
 
Τι σημαίνει η μετάβαση σε weiterführende 
Schule για το παιδί σας; Πώς μπορείτε να το 
υποστηρίξετε;  
 
Το παιδί σας βρίσκεται στο τελευταίο έτος του 
Grundschule. Έχει σίγουρα συνηθίσει εκεί τα 
τελευταία χρόνια. Γνωρίζει τα παιδιά στην τάξη και 
τους δασκάλους, έκανε φίλους. Στην 4η τάξη, το 
παιδί σας είναι πλέον ένα από τα «μεγαλύτερα» στο 
σχολείο. Αυτό δίνει ένα αίσθημα δύναμης και 
ασφάλειας. 
Πολλά θα αλλάξουν από την 5η τάξη και μετά. Το 
παιδί σας θα παρακολουθεί ένα νέο σχολείο με 
νέους δασκάλους και νέους συμμαθητές. Είναι τότε  
 
 

ένα από τα "μικρότερα". Ίσως νιώσει ανασφάλεια 
στην αρχή. Αλλά με την υποστήριξή σας θα 
ανταπεξέλθει στην αλλαγή αυτή.  
 
Η μετάβαση στο weiterführende Schule έχει επίσης 
πλεονεκτήματα: 
  
- Το παιδί σας θα συναντήσει νέα παιδιά και     
  Δασκάλους / δασκάλες. 
- Μπορείτε να επιλέξετε Bildungsgang και έναν τύπο   
  σχολείου που να ταιριάζει με τις ικανότητες του  
  παιδιού σας και το μαθησιακό του κίνητρο (η  
  διαφορά μεταξύ του Bildungsgang και του τύπου  
  του σχολείου εξηγείται στο Κεφάλαιο 3). 
  
Μπορείτε να επιλέξετε ένα weiterführende Schule με 
βάση τις προτιμήσεις του παιδιού σας. Τα σχολεία 
έχουν συχνά μαθήματα βαρύτητας, για παράδειγμα 
Γλώσσες, Σπορ ή Μουσική. Διαφέρουν επίσης στις 
προσφορές ειδικής αγωγής (Förderangebot) και 
ολοήμερου σχολείου (Betreuungsangebot). Μπορείτε 
να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτό 
απευθείας από τα weiterführende Schule, για 
παράδειγμα στις ιστοσελίδες τους. 
 
Πρέπει να συμπεριλάβετε το παιδί σας στην 
διαδικασία επιλογής δευτεροβάθμιου σχολείου. 
Ρωτήστε το τι θα ήταν σημαντικό για αυτό σχετικά με το 
νέο σχολείο ή πώς του φαίνονται οι διάφορες επιλογές. 
 

Οι γονείς αποφασίζουν υπεύθυνα 
 

2. Οι γονείς αποφασίζουν υπεύθυνα 
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Τι θα αλλάξει στο weiterführende Schule; 
  
Από την 5η τάξη υπάρχουν τα μαθήματα βαρύτητας 
(Hauptfächer) Γερμανικά, Μαθηματικά και Ξένη 
Γλώσσα καθώς και δευτερεύοντα μαθήματα (Neben-
fächer). Προστίθενται νέα μαθήματα (για παράδειγμα 
Βιολογία και Γεωγραφία). Υπάρχουν λοιπόν 
περισσότεροι διδάσκοντες που είναι υπεύθυνοι για 
την τάξη. 
  
Τι πρέπει να λάβετε υπόψη όταν κάνετε την 
επιλογή σας; 
  
Η μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού σας, το επίπεδο 
απόδοσης, το μαθησιακό κίνητρο και η εργασιακή 
συμπεριφορά πρέπει να είναι καθοριστικά για την 
επιλογή σας.  
 
Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις που μπορεί να 
σας βοηθήσουν: 
- Αρέσει στο παιδί σας να πηγαίνει στο σχολείο; 
- Ενδιαφέρεται για τα μαθήματα; 
- Συμμετέχει στο μάθημα σε τακτική βάση; 
- Στο παιδί σας αρέσει να διαβάζει τακτικά; 
- Είναι καλό στο να γράφεικ κείμενα; 
- Συγκεντρώνεται όταν κάνει τις ασκήσεις στο σπίτι; 
 

Οι απαντήσεις μπορούν να σας δώσουν 
πληροφορίες σχετικά με τον σωστό Bildungsgang 
(εάν όλες οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν με 
«ναι», τότε το Gymnasium μπορεί να είναι η σωστή 
επιλογή). 
 
Λάβετε υπόψη τις ικανότητες και τα 
ενδιαφέροντά του παιδιού σας όταν παίρνετε 
την απόφασή σας! 
 
Ένα πράγμα είναι σαφές: οι γονείς θέλουν πάντα το 
καλύτερο για τα παιδιά τους. Όμως: πολλοί γονείς 
θα ήθελαν το παιδί τους να μεταβεί σε Gymnasium 
στην 5η τάξη και να κάνει το Abitur εκεί. Μια τέτοια 
απόφαση μπορεί να ασκήσει πίεση στο παιδί εάν 
αυτό δεν έχει (ακόμα) τις κατάλληλες δεξιότητες. 
Μην απογοητευτείτε εάν το παιδί σας δεν έλαβε 
σύσταση για το Gymnasium από το Grundschule. 
Κάθε απολυτήριο από ένα σχολείο επιτρέπει μια 
καλή αρχή στην επαγγελματική ζωή και με καλούς 
βαθμούς μπορεί να επιτύχει περισσότερα. Οι 
εκπαιδευτικοί δρόμοι στη Γερμανία είναι ανοιχτοί 
και προσφέρουν ευκαιρίες εναλλαγής, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα στο Κεφάλαιο 3 και στο 
διάγραμμα στο Κεφάλαιο 5. 

Οι γονείς αποφασίζουν υπεύθυνα 
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Ο σχολικός νόμος στην Έσση ορίζει ότι οι γονείς 
πρέπει να καθορίσουν τον εκπαιδευτικό κύκλο (Bil-
dungsgang) για το παιδί κατά τη διαδικασία 
εγγραφής στην 4η τάξη. Μπορείτε να επιλέξετε 
μεταξύ των κύκλων Hauptschul-, Realschul- ή Gym-
nasialbildungshang. Οι γονείς επιλέγουν επίσης 
έναν «προτιμώμενο» τύπο σχολείου. Στο δημόσιο 
σχολικό σύστημα στο Offenbach υπάρχουν οι εξής 
τύποι: σχολείο ειδικής αγωγής (Förderschule), 
ενιαίο σχολείο (integrierte Gesamtschule) Gym-
nasium (δεν υπάρχει πλέον Hauptschule ή Real-
schule στο δημόσιο σχολικό σύστημα στην πόλη 
Offenbach).  
 
Όπως περιγράφεται παραπάνω, υπάρχουν 
τρεις κύκλοι εκπαίδευσης: 
  
-Hauptschulbildungsgang 
-Realschulbildungsgang 
-Gymnasialbildungsgang.  
 
Υπάρχουν επίσης τύποι σχολείων όπου 
διδάσκονται αυτοί οι κύκλοι. Για παράδειγμα,  ο 
κύκλος Gymnasium μπορεί να ολοκληρωθεί στον 
τύπο του σχολείου Gymnasium και ο κύκλος Haupt-
schule στον τύπο σχολείου Hauptschule.  
 
Στο δημόσιο σχολικό σύστημα του Offenbach 
υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι σχολείων:   
 
- Förderschule 
- integrierte Gesamtschule 
- Gymnasium.  
 
Υπάρχουν τύποι σχολείων που προσφέρουν 
πολλούς Bildungsgänge (δύο ή και τρεις κύκλους), 
όπως το integrierte Gesamtschule. Και οι τρεις Bil-
dungsgänge συνδυάζονται στο ενιαίο σχολείο. Εδώ 
τα παιδιά της 5ης και της 6ης τάξης μαθαίνουν μαζί, 
χωρίς όμως να παρακολουθούν έναν συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό  κύκλο. Από την 7η τάξη  
 
 

και μετά, ανάλογα με την εξέλιξη της μάθησης και 
της απόδοσης, διδάσκονται σε όλο και περισσότερα 
μαθήματα ανάλογα με τα  επίπεδα ικανοτήτων τους, 
διαμορφώνοντας έτσι τους διάφορους Bildungs-
gänge. Πέντε από τα έξι ενιαία σχολεία στο Offen-
bach τελειώνουν στην 10η τάξη. Εκεί μπορούν να 
αποκτηθούν απολυτήρια Hauptschule και Real-
schule ή χορηγείται προαγωγή στον ανώτερο κύκλο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα σε 
σχολείο Gymnasium. Το Abitur μπορεί επίσης να 
ληφθεί σε ένα integrierte Gesamtschule στο Offen-
bach (το Edith-Stein-Schule). 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους 
τύπους των σχολείων και το εύρος των σχολείων 
στην πόλη Offenbach στο Κεφάλαιο 5.  
 
Ποιες οι διαφορές μεταξύ των Bildungsgänge; 
  
Hauptschulbildungsgang 
Ο εκπαιδευτικός αυτός κύκλος προετοιμάζει κυρίως 
για την επαγγελματική κατάρτιση. Μέσω πρακτικών 
μαθημάτων προσφέρονται ειδικές γνώσεις και 
δεξιότητες. Με καλή απόδοση, η σχολική 
παρακολούθηση μπορεί επίσης να συνεχιστεί στη 
10η τάξη. 
Στο τέλος της 9ης τάξης, οι μαθητές και μαθήτριες 
αποκτούν το απολυτήριο του Hauptschule. Οι 
εξετάσεις αποτελούνται από εργασίες στα μαθήματα 
βαρύτητας (Γερμανικά, Μαθηματικά και την Πρώτη 
Ξένη Γλώσσα) καθώς και μια παρουσίαση 
(Projektprüfung). Για το απολυτήριο Hauptschule, 
ωστόσο, μετράνε και οι βαθμοί των μαθητών κατά 
το τρέχον σχολικό έτος. Εάν οι βαθμοί είναι καλοί, 
οι μαθητές λαμβάνουν αυτό που είναι γνωστό ως 
«δίπλωμα Hauptschule». Αυτό τους επιτρέπει να 
συνεχίσουν στο σχολείο και να αποκτήσουν το 
απολυτήριο του Realschule μετά τη 10η τάξη.  
 
Μετά το Hauptschule υπάρχει η δυνατότητα 
μετάβασης σε υψηλότερη βαθμίδα εκπαίδευσης 
και απόκτηση υψηλότερου απολυτηρίου.

3. Εκπαιδευτικοί κύκλοι, τύποι σχολείου και σχολικά απολυτήρια 
 

Εκπαιδευτικοί κύκλοι, τύποι σχολείου και σχολικά απολυτήρια 
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Realschulbildungsgang  
Αυτός ο εκπαιδευτικός κύκλος παρέχει μια εκτεταμένη 
γενική εκπαίδευση. Προετοιμάζει για τον 
επαγγελματική ζωή και την αγορά εργασίας καθώς 
και για τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Ορισμένα μαθήματα μπορούν να επιλεγούν ανάλογα 
με την απόδοση και τις κλίσεις των μαθητών, για 
παράδειγμα μια δεύτερη ξένη γλώσσα μπορεί να 
επιλεγεί στην 7η τάξη. Στο τέλος της 10ης τάξης, οι 
μαθητές και μαθήτριες αποκτούν το απολυτήριο Real-
schule. Όπως και με το Haupt-schulabschluss, η 
εξέταση αποτελείται από δύο μέρη (βλ. σελίδα 7). Με 
το απολυτήριο Realschule, μπορεί να ξεκινήσει η 
επαγγελματική εκπαίδευση ή να συνεχιστεί η φοίτηση 
στο σχολείο. Εάν έχουν καλούς βαθμούς, οι μαθητές 
και μαθήτριες λαμβάνουν το "δίπλωμα Realschule ". 
Με αυτό μπορούν επίσης να μεταβούν στο λύκειο 
(gymnasiale Oberstufe). 
 Μετά το Realschule υπάρχει η δυνατότητα 
μετάβασης σε υψηλότερη βαθμίδα εκαπίδευσης 
και απόκτηση ανώτερου απολυτηρίου. 
 

Gymnasialbildungsgang 
Ο κύκλος εκπαίδευσης του Gymnasium είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλος για ταλαντούχα, παραγωγικά 
και με ισχυρά κίνητρα παιδιά. Το μάθημα παρέχει 
μια ευρεία και σε βάθος γενική εκπαίδευση. Το 
Gymnasium επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν 
κατευθύνσεις μαθημάτων σύμφωνα με τις κλίσεις 
και τις ικανότητές τους. Αλλά πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να μελετάνε πολύ ανεξάρτητα. Μια δεύτερη 
ξένη γλώσσα προστίθεται συνήθως στην 6η τάξη. 
Το Gymnasium προετοιμάζει τους μαθητές για τις 
σπουδές σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά 
και την εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. 
 Ο κύκλος εκπαίδευσης στο Gymnasium 
τελειώνει με το Abitur (πρόσβαση στην ανώτερη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση «Allgemeine Hoch-
schulreife»). 
 
Οι εκπαιδευτικοί δρόμοι είναι ανοιχτοί με κάθε 
απολυτήριο από το σχολείο και αναλόγως με 
την βαθμολογία που επιτεύχθηκε!  

 4. Η διαδικασία εγγραφής στην 4η τάξη 
 

Εκπαιδευτικοί κύκλοι, τύποι σχολείου και σχολικά απολυτήρια 

Απόκτηση απολυτηρίου Hauptschule 

 Μετάβαση σε σχολή επαγγελματικής κατάρτισης (berufliche Schule) (βλ. Κεφάλαιο 5) 

 Μετάβαση σε σχολή παραγωγής (Produktionsschule) (για παράδειγμα: "START-Projekt" των vhs) 
  
Απόκτηση απολυτηρίου Realschule 

 Παρακολούθηση του 10ου σχολικού έτους, για παράδειγμα ενός integrierte 
Gesamtschule (προαπαιτούμενο:  "qualifizierender Hauptschulabschluss") 

 Μετάβαση σε berufliche Schule (βλ. Κεφάλαιο 5) 
  
Απόκτηση του Abitur 

 Μετάβαση στην 11η τάξη ενός Gymnasium 

 Μετάβαση στην 11η τάξη μιας  berufliche Schule (βλ. Κεφάλαιο 5) 
  
Επαγγελματική εκπαίδευση  (Berufsausbildung) 

 εκπαίδευση σε εταιρεία σε συνδυασμό με παρακολούθηση Berufsschule  
(διπλή επαγγελματική εκπαίδευση "duale Berufsausbildung") 

 Εκπαίδευση μόνο σε σχολή (για παράδειγμα σε berufliche Schule ) 
  
Φοίτηση  

 Σε πανεπιστήμιο (Universität) ή σε (τεχνικό) κολέγιο ( (Fach-)Hochschule ) 
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Κατά την εγγραφή στα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (weiterführende Schule), πρέπει να 
αποφασίσετε διάφορα πράγματα και να εκφράσετε τις 
επιθυμίες σας. Σε αυτήν τη διαδικασία θα λάβετε 
υποστήριξη και συμβουλές. Υπάρχουν προθεσμίες 
εγγραφής που πρέπει να τηρήσετε. Η διαδικασία 
εγγραφής έχει ως εξής: 
  
1. Τα δημοτικά σχολεία (Grundschule) 
ενημερώνουν τους γονείς 
Στο πρώτο μισό της 4ης τάξης, οι απογευματινές 
συνανστήσεις των γονέων πραγματοποιούνται στα 
Grundschule. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με 
την μετάβαση στο weiterführende Schule και τη 
διαδικασία εγγραφής.  
 
2. Τα weiterführende Schulen ενημερώνουν τους 
γονείς 
Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν 
πληροφορίες για το σχολείο τους σε εκδηλώσεις και 
στον ιστότοπό τους. 
  
3. Συνομιλία με τον επικεφαλής δάσκαλο/την 
δασκάλα της τάξης 
Συζητήστε με τον δάσκαλο/τη δασκάλα της τάξης του 

Grundschule. Αυτή η συμβουλευτική συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί έως τις 25 Φεβρουαρίου. Θα λάβετε 
επίσης ένα έντυπο αίτησης κατά τη συνάντηση. 
 
4. Οι γονείς αποφασίζουν και συμπληρώνουν 
την αίτηση 

 Εσείς αποφασίζετε ποιον εκπαιδευτικό κύκλο 
(Bildungsgang) θα παρακολουθήσει το παιδί σας 
από την 5η τάξη: Hauptschule, Realschule ή Gym-
nasial, 

 Δηλώνετε έναν "προτιμώμενο" τύπο σχολείου, 

 Δηλώνετε δύο προτιμήσεις σχολείου (πρώτη και 
δεύτερη προτίμηση). 
 

Πρέπει να παραδώσετε την αίτηση στο δημοτικό 
σχολείο έως τις 5 Μαρτίου.  
 
5. Η συνεδρίαση διδασκόντων προτείνει ένα Bil-
dungsgang 
Όλοι οι δάσκαλοι και δασκάλες του παιδιού σας 
στο Grundschule συγκεντρώνονται για μια 
συνεδρίαση. Μιλούν για το παιδί, τα πλεονεκτήματα 
και τις αδυναμίες του και δίνουν μια τεκμηριωμένη 
σύσταση για τον Bildungsgang. Υπάρχουν δύο 
δυνατότητες: 

Η διαδικασία εγγραφής στην 4η τάξη 

Ύστερη απόκτηση του Hauptschulabschluss 

 Σε ένα κέντρο δια βίου μάθησης Volkshochschule (το λεγόμενο «εξωτερικό Abschluss», 
 με δίδακτρα) ή σε ένα εσπερινό σχολείο 
 

Ύστερη απόκτηση του Realschulabschluss 

 Σε ένα Volkshochschule (το λεγόμενο «εξωτερικό Abschluss», με δίδακτρα),  
στο Realschule για ενήλικες (στην πόλη Offenbach στα βιομηχανικά- 
τεχνικά σχολεία) ή σε ένα εσπερινό Realschule) 
 

Ύστερη απόκτηση του Abitur 

 Σε εσπερινό Gymnasium ή Hessenkolleg  

 Η διαδικασία εγγραφής στην 4η τάξη 
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Εάν ο Bildungsgang που έχετε επιλέξει και η 
πρόταση των δασκάλων συμπίπτουν, το δημοτικό 
σχολείο προωθεί την αίτησής σας στο weiter-
führende Schule που ορίσατε ως την πρώτη 
προτίμηση. 
 
Εάν το Bildungsgang  που έχετε επιλέξει και η 
σύσταση της συνεδρίασης διδασκόντων δεν 
συμπίπτουν, θα προσκληθείτε σε μια νέα 
συμβουλευτική συνάντηση. Ο δάσκαλος ή η 
δασκάλα θα συζητήσει μαζί σας την αιτιολόγηση 
των διδασκόντων και την δική σας αξιολόγηση. Στο 
τέλος, ωστόσο, η απόφαση είναι δική σας. Πρέπει 
να ενημερώσετε το δημοτικό σχολείο για την τελική 
απόφαση έως τις 5 Απριλίου. Εάν δεν ενημερώσετε 
το δημοτικό σχολείο για μια νέα απόφαση έως 
αυτήν την ημερομηνία, το δημοτικό σχολείο θα 
μεταβιβάσει το έντυπο αίτησης στο weiterführende 
Schule που έχετε ορίσει ως πρώτη προτίμηση. Θα 
στείλει επίσης και τη σύσταση της συνεδρίασης 
διδασκόντων. 
 
6. Το weiterführende Schule θα επικοινωνήσει 
μαζί σας 
Συνήθως λαμβάνετε ένα μήνυμα από το σχολείο 
που θα δεχτεί το παιδί σας γύρω στα τέλη Μαΐου. 
  
Ωστόσο, είναι πιθανό οι επιθυμίες σας να μη 
ληφθούν υπόψη, επειδή υπάρχουν σχολεία που  
 

λαμβάνουν περισσότερες αιτήσεις από ό, τι οι 
διαθέσιμες θέσεις που υπάρχουν. Σε αυτά τα 
σχολεία πραγματοποιείται «κλήρωση». Αυτή γίνεται 
από την εποπτική αρχή του σχολείου, την Kρατική 
Eκπαιδευτική Aρχή (Staatliches Schulamt). Για το 
σκοπό αυτό, οι εγγραφές, οι πρώτες προτιμήσεις 
του σχολείου «υπεράριθμων κρατήσεων», 
τοποθετούνται σε μία κληρωτίδα. Οι μαθητές και 
μαθήτριες που δεν θα πάρουν θέση κληρώνονται 
τυχαία. Γι αυτά τα παιδιά θα ληφθεί υπόψη η 
δεύτερη προτίμηση. 
 
Είναι πιθανό το σχολείο δεύτερης προτίμησης να 
είναι επίσης πολύ δημοφιλές και να μην διαθέτει 
πλέον θέσεις. Κατά συνέπεια ούτε αυτό το αίτημά 
σας  δεν θα μπορεί να ληφθεί υπόψη. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Κρατική Εκπαιδευτική Αρχή θα 
επικοινωνήσει μαζί σας και θα ονομάσει ένα 
σχολείο που μπορεί να δεχτεί το παιδί. 
Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφαση της 
διαδικασίας κληρώσεων, μπορείτε να υποβάλετε 
ένσταση στην Kρατική Eκπαιδευτική Aρχή. Οι 
ενστάσεις χρεώνονται (πληροφορίες σχετικά με 
αυτό διατίθενται από την κρατική εκπαιδευτική 
αρχή, τηλέφωνο 069 80053-0).  
 
Η διαδικασία εγγραφής για παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (sonderpädagogischem 
Förderbedarf)  
  
Για παιδιά που, για παράδειγμα, έχουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στη μάθηση, μπορεί να υποβληθεί 
αίτηση για εκπαίδευση ειδικών αναγκών. Τα παιδιά 
με τέτοιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να 
ακολουθήσουν διαφορετική πορεία μετά την 4η άξη. 
Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ συνεκπαίδευσης 
(inklusive Beschulung) και εκπαίδευσης για ειδικές 
ανάγκες (Förderschulunterricht). Η συνεκπαίδευση 
σημαίνει διδασκαλία μαζί με παιδιά που δεν έχουν 
ειδικές ανάγκες. Förderschulunterricht 
πραγματοποιείται σε τάξεις με παιδιά που έχουν 
όλα ειδικές ανάγκες. 
 

Η διαδικασία εγγραφής στην 4η τάξη 
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Οι επιλογές είναι: 
 
 συνεκπαίδευση „inklusive Beschulung“ 
 σχολείο ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
(Förderschule) 
  
Είναι επίσης δυνατό να μεταφερθείτε από ένα För-
derschule σε σχολείο «inklusive Beschulung» (για 
παράδειγμα σε ένα integrierte Gesamtschule). 
 
Προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται: 
Για μεταφορά σε ειδικό σχολείο: 
 Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Förderschule 
στο Grundschule έως τις 15 Δεκεμβρίου. 
 
Εάν επιθυμείτε inklusive Beschulung: 
 Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, θα σας 
συμβουλεύουν ο/η δάσκαλος/α της τάξης και ο/ η 
δάσκαλος/α ειδικών αναγκών σχετικά με τη 
συνεκπαίδευση, 
 
 
Οι προθεσμίες συνοπτικά: 
 

 

 
Πρέπει να παραδώσετε το έντυπο αίτησης στο 
Grundschule ή, εάν το παιδί σας παρακολουθεί För-
derschule, στο σχολείο ειδικών αναγκών έως τις 5 
Μαρτίου. 
Για παιδιά που αναγνωρίζονται για πρώτη φορά 
ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
πραγματοποιείται έως τις 5 Μαρτίου σύσκεψη της 
λεγόμενης «επιτροπής χρηματοδότησης» («Förder-
ausschuss»). Η Förderausschuss θα υποβάλει 
συστάσεις σχετικά με τον τύπο, την κλίμακα και την 
οργάνωση της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης. 
 
Για παιδιά που έχουν ήδη ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, αυτή η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει 
και μετά τις 5 Μαρτίου. 
  
Οι γονείς μπορούν να λάβουν περισσότερες 
πληροφορίες από την Κρατική Εκπαιδευτική Αρχή 
(Staatlichen Schulamt), στο τηλέφωνο 069 80053-0. 
 
 

Ενημέρωση γονέων στο Grundschule 
Πριν τις διακοπές 
Χριστουγέννων 

Αίτηση για εισαγωγή σε Förderschule (για παράδειγμα για 
παιδιά με sonderpädagogischem Förderbedarf) 

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου 

Συμβουλευτική συνάντηση για γονείς στο Grundschule Μέχρι 25 Φεβρουαρίου 

Υποβολή της αίτησης Μέχρι 5 Μαρτίου 

Συμβουλευτική για γονείς σε περίπτωση που ο επιθυμητός 
Bildungsgang δεν συμπίπτει με την πρόταση του Grund-
schule 

Αμέσως μετά 

Οι γονείς ενημερώνουν το Grundschule για την τελική 
αποφασή τους 

Μέχρι 5 Απριλίου 

Ενημέρωση γονέων από πλευράς του σχολείου εισαγωγής Το αργότερο μέχρι τέλη Μαίου 

Η διαδικασία εγγραφής στην 4η τάξη 
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Klasse 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11* 
 

12* 
 

13* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τύποι σχολείου και εύρος σχολείων στην πόλη Offenbach 

 Περαιτέρω σχολικά απολυτήρια μπορούν να αποκτηθούν σε σχολές 
επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτά είναι: Hauptschulabschluss, Realschulab-

schluss, Fachhochschulreife, Abitur. 

 

5. Τύποι σχολείου και εύρος σχολείων στην πόλη Offenbach 

 Förderschule 

BO oder HSA 

Integrierte 
Gesamtschule 

HSA 

RSA 

Gymnasium 

Gymnasiale 
Oberstufe 

Abitur 

Grundschule (Klasse 1-4) 

BO= επαγγελματικά προσανατολισμένο απολυτήριο (Berufsorientierender Abschluss) / 
HSA= απολυτήριο Hauptschule (Hauptschulabschluss) /  

RSA= απολυτήριο Realschule (Realschulabschluss) 
* 11η τάξη: φάση εισαγωγής / 12η τάξη : φάση κατάρτισης Ι / 13η τάξη: φάση κατάρτισης II 

 

Gymnasiale 
Oberstufe 

an der 
Edith-Stein-Schule 

Abitur 
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Το διάγραμμα δείχνει τους τύπους σχολείων (Schul-
formen) που υπάρχουν στο δημόσιο σχολικό σύστημα 
της πόλης Offenbach από την 5η τάξη και μετά.  Οι 
τύποι σχολείου εξηγούνται σε αυτό το κεφάλαιο. 
 
Το διάγραμμα δείχνει οτι με καλούς βαθμούς μετά από 
κάθε τύπο απολυτηρίου υπάρχουν ευκαρίες ανέλιξης.   
 
 Μετά το Hauptschulabschluss μπορεί να αποκτηθεί 
το Realschulabschluss . 
 Μετά το Realschulabschluss μπορεί να γίνει αλλαγή 
σε gymnasiale Oberstufe. 
  
Τύποι σχολείουεύρος σχολείων στην πόλη Offenbach 
  
Ειδικά σχολεία  (Förderschulen) 
Οι μαθητές με «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (βλ. 
Κεφάλαιο 4) μπορούν να διδαχθούν σε σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης (για παράδειγμα δημοτικά σχολεία, ενιαία 
σχολεία ή σχολεία Gymnasium). Αυτό ονομάζεται 
«συνεκπαίδευση» (inklusive Beschulung). Ωστόσο, 
μπορούν επίσης να διδαχθούν σε ένα ειδικό σχολείο με 
παιδιά που όλα έχουν ειδικές ανάγκες. 
  
Αυτά τα ειδικά σχολεία δίνουν το καθένα βαρύτητα σε 
διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχουν τρία Förderschulen 
στο Offenbach: 
 
Erich Kästner-Schule: Εστιάζει στην προώθηση της 
λογοθεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές/μαθήτριες 
των τάξεων 1 έως 6 ενθαρρύνονται στη γλωσσική τους 
ανάπτυξη. Μόλις ολοκληρωθεί η υποστήριξη, θα 
επιστρέψουν στο παλιό τους σχολείο. 
  
Ludwig-Dern-Schule: Εστιάζει στις μαθησιακές 
δυσκολίες. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές/μαθήτριες  
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες λαμβάνουν  
 
 
 
 
 

 

υποστήριξη εκεί. Το σχολείο τελειώνει στην 9η τάξη 
και τα παιδιά λαμβάνουν ένα «απολυτήριο με  
επαγγελματικό προσανατολισμό». Μπορούν να 
βασιστούν σε αυτό και να αποκτήσουν το Haupt-
schulabschluss, για παράδειγμα σε μια beruflichen 
Schule. 
 
Fröbelschule: Οι μαθήτριες και μαθητές με ειδικές 
ανάγκες σε διανοητική και / ή σωματική ανάπτυξη 
και κινητικότητα υποστηρίζονται εδώ. Το σχολείο 
περιλαμβάνει τις τάξεις 1 έως 12. Όσα παιδιά 
λαμβάνουν υποστήριξη στην «πνευματική 
ανάπτυξη» λαμβάνουν ένα απολυτήριο βάσει του 
επιπέδου μάθησης και ανάπτυξής τους. 
 
Yπάρχουν και ιδιωτικά Förderschulen στο Offenbach: 
 
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule: Οι νέοι και νέες 
μπορούν να προετοιμαστούν για τo λεγόμενo 
«εξωτερικό απολυτήριο Hauptschule», για 
παράδειγμα σε κέντρα δια βίου μάθησης 
(Volkshochschule), και να αποκτήσουν Realschulab-
schluss και το Abitur. Το Oswald-von-Nell-Breuning-
Schule είναι ένα ειδικό σχολείο που χρηματοδοτείται 
από την Καθολική Εκκλησία. 

Τύποι σχολείου και εύρος σχολείων στην πόλη Offenbach 
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Ενιαία σχολεία (Integrierte Gesamtschulen) 
 
Το Edith-Stein-Schule, το Ernst-Reuter-Schule, το 
Geschwister-Scholl-Schule, το IGS Mathilden-
schule mit Grundschule, το Schillerschule και το 
IGS-Lindenfeld είναι τα ονόματα των έξι ενιαίων 
σχολείων στο Offenbach. 
  
Σε ένα integrierte Gesamtschule και οι τρεις Bil-
dungsgänge (Hauptschule, Realschule και Gymnasi-
aler) βρίσκονται κάτω από μια στέγη. Ωστόσο, τα 
παιδιά δεν χωρίζονται ανάλογα με το Bildungsgang: 
  
Στην 5η και 6η τάξη, τα παιδιά διδάσκονται μαζί 
στην ίδια τάξη. Από την 7η τάξη και μετά, τα κύρια 

μαθήματα (Μαθηματικά, Γερμανικά, Πρώτη Ξένη 
Γλώσσα) καθώς και Χημεία, Φυσική και Βιολογία 
διδάσκονται σε "τμήματα (Kurse)". Αυτό σημαίνει ότι 
οι μαθητές χωρίζονται σε ευκολότερα ή 
δυσκολότερα τμήματα ("βασικό ή προχωρημένο 
τμήμα") ανάλογα με τις ικανότητές τους. Τα 
μαθήματα στη συνέχεια αντικατοπτρίζουν τις 
διαφορετικές απαιτήσεις των Bildungsgänge. Στην 
7η τάξη, οι γονείς μπορούν να έχουν λόγο για το εάν 
το παιδί θα εισαχθεί σε ένα ευκολότερο ή πιο 
δύσκολο τμήμα. Ορισμένα μαθήματα, για 
παράδειγμα Aθλήματα, Tέχνες, εξακολουθούν να 
διδάσκονται στην ενιαία τάξη της 5ης και 6ης τάξης. 
Από την 7η τάξη και μετά, τα παιδιά μπορούν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα μαθήματα. Για 
παράδειγμα, μπορούν να μάθουν μια δεύτερη ξένη 
γλώσσα.  
 
Στα integrierten Gesamtschule κανονικά δεν 
επιτρέπεται τα παιδιά να επαναλάβουν μια τάξη. 
Ωστόσο, εάν το επιθυμούν οι γονείς, μια τάξη 
μπορεί να επαναληφθεί μία φορά. 
  
Το απολυτήριο από το σχολείο βασίζεται στα 
μαθήματα που παρακολουθήθηκαν: εάν το παιδί 
σας τείνει να παρακολουθεί προχωρημένα τμήματα, 
εάν έχει καλές βαθμολογίες, τότε έχει τη δυνατότητα 
μετάβασης σε gymnasiale Oberstufe. 
 
Σε ένα integrierten Gesamtschule, μπορείτε να 
αποκτήσετε το απολυτήριο Hauptschule στην 9η 
τάξη και το Realschule  στην 10η τάξη. Εάν 
αποδώσετε καλά, θα λάβετε ένα δίπλωμα Haupt- 
oder Realschule που πληροί τις προϋποθέσεις 
και έτσι μπορείτε να αποκτήσετε το επόμενο 
πτυχίο. Για παράδειγμα, με το δίπλωμα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληροί τις 
προϋποθέσεις, μπορείτε να μεταβείτε σε gymna-
siale Oberstufe για να αποκτήσετε το Abitur εκεί. 
Το Edith Stein School (integrierte Gesamtschule) 
έχει επίσης gymnasiale Oberstufe. 

Τύποι σχολείου και εύρος σχολείων στην πόλη Offenbach 
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Gymnasien 
 
Τα τρία σχολεία Gymnasium στο Offenbach 
ονομάζονται Albert-Schweitzer-Schule, Leibniz-
schule και Rudolf-Koch-Schule. 
  
Όπως και στο integrierten Gesamtschule σχολείο, η 
πρώτη ξένη γλώσσα στο Gymnasium ξεκινά στην 5η 
τάξη. Αντιθέτως, η δεύτερη ξένη γλώσσα 
προστίθεται συνήθως στην 6η τάξη (εξαίρεση: Ru-
dolf Koch School, εκεί στην 7η τάξη). 
  
Το Gymnasium ολοκληρώνεται με το "Allgemeine 
Hochschulreife", το Abitur. Το Abitur μπορεί να 
αποκτηθεί μετά από 13 χρόνια σχολείου στα τρία 
Gymnasien στην πόλη Offenbach. 
 
 
 
 
 

Berufliche Schulen 
  
Τα τέσσερα επαγγελματικά σχολεία στο Offenbach 
είναι: August-Bebel-Schule, Gewerbliche-techni-
sche-Schulen, Käthe-Kollwitz-Schule και Theodor-
Heuss-Schule. 
 
Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα 
επαγγελματικό σχολείο αφού λάβουν το πρώτο τους 
απολυτήριο από το σχολείο (μετά την 9η ή 10η τάξη) 
και εκεί μπορούν να αποκτήσουν άλλα ανώτερα 
απολυτήρια έως και το Abitur. Οι μαθητές που δεν 
έχουν απολυτήριο Hauptschule μετά την 9η τάξη 
μπορούν επίσης να το αποκτήσουν εκεί. Εκτός από τα 
σχολικά απολυτήρια, οι επαγγελματικές σχολές  
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων.  

Τύποι σχολείου και εύρος σχολείων στην πόλη Offenbach 

Συνεργατικό Σχολείο (Kooperative Gesamtschule) 
Όπως το ενιαίο σχολείο, αυτός ο τύπος σχολείου συνδυάζει διάφορους  
Bildungsgänge κάτω από μια στέγη. Ωστόσο, δεν υπάρχει σύστημα τμημάτων όπως  
στο ενιαίο σχολείο, αλλά τα παιδιά χωρίζονται σε όλα τα μαθήματα στον κύκλο  
Hauptschule, Realschule ή Gymnasial.  
 
Στο Offenbach υπάρχει ένα συνεργατικό σχολείο, το Marienschule.  
Είναι ένα ιδιωτικό καθολικό σχολείο για κορίτσια. Σε αυτό προσφέρονται 
οι εκπαιδευτικοί κύκλοι Realschule και Gymnasium. Οι μαθητές μπορούν  
επίσης να παρακολουθήσουν την Berufsfachschule (πληροφορίες για τα  
Berufsfachschule μπορείτε να βρείτε σε αυτό το κεφάλαιο στην ενότητα  
«berufliche Schulen»). 
  
Haupt- και Realschule 
Υπάρχει ένα ιδιωτικό σχολείο Haupt- και Realschule εκπαίδευσης στο Offenbach: το σχολείο  
Marianne Frostig. Στο δημόσιο σχολικό σύστημα στο Offenbach δεν υπάρχει άλλο σχολείο με 

τύπο "Haupt- und Realschule". 
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Σύνοψη των beruflichen Schulen και των 
προσφορών τους  
 
Bildungsgänge για προετοιμασία επαγγελματικής 
εκπαίδευσης (για παράδειγμα "μέτρα επαγγελματικής 
κατάρτισης"): Οι νέοι που δεν έχουν απολυτήριο Haupt-
schule ή θέση επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνουν 
επαγγελματικό προσανατολισμό εδώ και μπορούν να 
προετοιμαστούν για εκπαίδευση.  
 
Berufsfachschule Επαγγελματική Σχολή: Σε μια 
επαγγελματική σχολή, οι μαθητές και μαθήτριες 
μπορούν να επιλέξουν διαφορετικούς κλάδους. 
Γνωρίζουν το περιεχόμενο που σχετίζεται με την 
εργασία στους κλάδους και μπορούν να 
προετοιμαστούν για Haupt-, Realschulabschluss ή την 
επαγγελματική κατάρτιση. 
  
Berufsschule Επαγγελματική Σχολή: Στο Berufsschule 
διδάσκεται το θεωρητικό μέρος της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Η Berufsschule είναι επομένως μέρος της 
λεγόμενης «διπλής εκπαίδευσης». Το πρακτικό μέρος 
της μαθητείας γίνεται σε εταιρεία με την οποία ο 
μαθητευόμενος έχει συνάψει το συμβόλαιο 
εκπαίδευσης. 
 
Fachschule: Στις Fachschule, τα θέματα ενός 
 

επαγγελματικού τομέα μπορούν να εμβαθυνθούν και  
να αποκτηθούν περαιτέρω γνώσεις και δεξιότητες. 
Υπάρχουν τεχνικές σχολές για διάφορους 
επαγγελματικούς τομείς, για παράδειγμα για την 
τεχνολογία, το σχέδιο και διακόσμηση, τα οικονομικά 
και την κοινωνική εργασία. Οι Fachschulen μπορούν 
να παρακολουθηθούν μόνο μετά από επαγγελματική 
κατάρτιση με επαρκή επαγγελματική εμπειρία. 
  
Το τεχνικό κολέγιο Fachoberschule και το 
επαγγελματικό Gymnasium Berufliches Gymnasium 
μπορούν να καταρτίσουν όπως και το "κλασικό" Gym-
nasium. Το Fachoberschule οδηγεί σε Fachhoch-schul-
reife, το οποίο επιτρέπει στον κάτοχο να σπουδάσει σε 
προγράμματα πτυχίου σε  πανεπιστήμια ή αλλες 
ανώτατες σχολές (πτυχίο Bachelor: ένα (πρώτο) 
ακαδημαϊκό, επαγγελματικό πτυχίο ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος). Στο Berufliches Gymnasium, 
μπορείτε να αποκτήσετε το Abitur, το οποίο σας δίνει τη 
δυνατότητα να σπουδάσετε σε πανεπιστήμιο. 
  
Όλα τα σχολικά απολυτήρια μπορούν επίσης να 
αποκτηθούν σε berufliche Schulen. Υπάρχουν 
ακόμα προοπτικές εκεί για νέους που έχουν 
εγκαταλείψει την 9η ή τη 10η τάξη χωρίς 
απολυτήριο. 
 

Τύποι σχολείου και εύρος σχολείων στην πόλη Offenbach 
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Πώς μπορώ να βρω το σωστό εκπαιδευτικό κύκλο, 
το σωστό τύπο σχολείου και σχολείο για το παιδί 
μου; 
Το φυλλάδιο αυτό παρέχει σχετικές πληροφορίες και 
βοήθεια. Επιπλέον, οι συστάσεις του δημοτικού 
σχολείου και οι συμβουλευτικές συνεδρίες με τους 
εκπαιδευτικούς σας δίνουν προτάσεις. Εάν δεν είστε 
σίγουροι, μπορείτε να ρωτήσετε εκεί. 
  
Εάν το παιδί μου δεν πάει στο Gymnasium μετά την 
4η τάξη, έχει χειρότερες προοπτικές σταδιοδρομίας; 
Όχι. Κάθε σχολικό απολυτήριο επιτρέπει μια καλή αρχή 
στην επαγγελματική ζωή. Επιπλέον, το σχολικό σύστημα 
είναι «διαπερατό». Αυτό σημαίνει: Μετά από κάθε καλό 
απολυτήριο από το σχολείο, το παιδί σας έχει την 
ευκαιρία να αποκτήσει τα επόμενα ανώτερα απολυτήρια. 
Το διάγραμμα στο Κεφάλαιο 5 δείχνει αυτό. 
  
Πώς γίνεται η εγγραφή στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, ποιες προθεσμίες πρέπει να τηρήσω 
και πού μπορώ να λάβω περισσότερες 
πληροφορίες; 
Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τις προθεσμίες 
μπορείτε να βρείτε σε αυτό το φυλλάδιο. Εάν έχετε 
περαιτέρω απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
δάσκαλο της τάξης του παιδιού  
σας ή τον /την επικεφαλής του δημοτικού σχολείου.  
 

Τι γίνεται αν το παιδί μου πρέπει να 
χρησιμοποιεί δημόσιες συγκοινωνίες για να 
φτάσει στο σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης; Δικαιούται επιστροφή εξόδων 
μετακίνησης; 
Η επιστροφή των εξόδων σχολικής μετακίνησης 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχετε ορίσει 
το πλησιέστερο σχολείο του επιλεγμένου τύπου 
σχολείου (integrierte Gesamtschule, Gymnasium) 
ως «πρώτη προτίμηση» και η μονή διαδρομή προς 
το σχολείο είναι πάνω από τρία χιλιόμετρα. Αυτό 
ρυθμίζεται από το Σχολικό Νόμο της Έσσης. Με το 
έντυπο εγγραφής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα 
αυτό. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, 
επικοινωνήστε με τη δημοτική σχολική αρχή, στο 
τμήμα Schülerbeförderung (τηλέφωνο 069 8065-
2827 ή -2915, email: fahrtkosten@offenbach.de). 
 
Ποιος συμβουλεύει τους γονείς να επιλέξουν ένα 
σχολείο; 
Μιλήστε πρώτα με τον καθηγητή/την καθηγήτρια της 
τάξης του παιδιού σας. Η διεύθυνση του δημοτικού 
σχολείου μπορεί επίσης να σας βοηθήσει. Μπορείτε 
επιπρόσθετα να επικοινωνήσετε με τα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

6. Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Ερωτήσεις και απαντήσεις 

mailto:fahrtkosten@offenbach.de
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Πληροφορίες και συμβουλές θα λάβετε εδώ: 
  
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefon: 069 80053-0 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 

  
  
Κέντρο Aufnahme- und Beratungszentrum (ABZ) ειδικά για μαθητές / μαθήτριες 
σχολικής ηλικίας 10-16 ετών που είναι νέοι στη Γερμανία και πρέπει να 
αποκτήσουν τη γλωσσική επάρκεια: 

  
Staatliches Schulamt für den Landkreis Offenbach und  
die Stadt Offenbach am Main 
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum (ABZ)  
Stadthof 13, 63065 Offenbach am Main 
Telefon: 069 80053-254 
E-Mail: poststelle.ssa.offenbach@kultus.hessen.de  
Internet: www.schulamt-offenbach.hessen.de 
  
  

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση απευθυνθείτε στο γραφείο OF 
Bildungsbüro : 
  

OF Bildungsbüro  
Berliner Straße 77, 63065 Offenbach am Main  
Telefon: 069 8065-3838 
E-Mail: bildung@offenbach.de 
Internet: www.offenbach.de/bildungsbuero 

  
  
Πληροφορίες και βοήθεια - και στη μητρική σας γλώσσα - μπορείτε να λάβετε από 
τις  κοινότητες αλλοδαπών και τους συλλόγους μεταναστών στην πόλη Offen-
bach. 
 
Μια επισκόπηση των κέντρων παροχής συμβουλών στο Offenbach μπορείτε να βρείτε 
στον οδηγό συμβουλών του δικτύου των εκπαιδευτικών συμβούλων (διατίθεται στο OF 
Bildungsbüro, στοιχεία επικοινωνίας βλ. πάνω). 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις 
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Ειδικά σχολεία (Frderschulen) 

Erich Kästner-Schule 
Geleitsstraße 18 
63065 Offenbach am Main 
069 80652147 
www.eks-offenbach.de 

Fröbelschule 
Goethestraße 10-12 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2755 
www.froebelschule.info 

Ludwig-Dern-Schule 
Schubertstraße 89 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2247 
www.lds.schulen-offenbach.de  

 

Ενιαία σχολεία (Integrierte Gesamtschulen) 

Edith-Stein-Schule 
Gravenbruchweg 27 
63069 Offenbach am Main 
069 80652658 
www.ess-offenbach.de/  

Ernst-Reuter-Schule 
Bürgeler Straße 60 
63075 Offenbach am Main 
069 8065-4550 
www.ernst-reuter-schule- 
offenbach.de 

Geschwister-Scholl-Schule 
Erich-Ollenhauer-Straße 1 
63073 Offenbach am Main 
069 8065-4610 
www.gss-offenbach.de 

 
IGS-Lindenfeld 
Friedensstraße 81 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2425 
www.igs-lindenfeld.de 

IGS Mathildenschule mit  
Grundschule  
Mathildenstraße 30 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2145 
www.mathildenschule.de 

Schillerschule 
Goethestraße 109-111 
63067 Offenbach am Main 
069 8065-2245 
www.schillerschule- 
offenbach.de 

 

Gymnasien 

Albert-Schweitzer-Schule 
Waldstraße 113 
63071 Offenbach am Main 
069 8065-2925 
www.albert-offenbach.de 

Leibnizschule 
Brandsbornstraße 11 
63069 Offenbach am Main 
069 8065-2635 
www.leibnizschule- 
offenbach.de 

Rudolf-Koch-Schule 
Schloßstraße 50 
63065 Offenbach am Main 
069 8065-2235 
www.rudolf-koch-schule.de 

 

Ιδιωτικά σχολεία (Privatschulen) 

Marianne-Frostig-Schule 
Auf der Rosenhöhe 55 
63069 Offenbach am Main 
069 83837960 
www.marianne-frostig-
schule.de/startseite  

Marienschule 
Ahornstraße 33 
63071 Offenbach am Main 
069 851081 
www.marienschule- 
offenbach.de/  

Oswald-von-Nell-Breuning-
Schule 
Oswald-von-Nell-Breuning-
Straße 3 
63069 Offenbach am Main 
069 984200-56 

 

Παράρτημα: Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την 5η τάξη και πάνω 
 

Παράρτημα: Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
από την 5η τάξη και πάνω 
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