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Dragi părinţi,  
 
În Hessen şcoala primară (Grundschule) se încheie după patru clase, apoi copiii vor urma şcoala 
secundară. În cadrul procesului de înscriere din clasa a IV-a trebuie să luaţi câteva decizii. Cu 
siguranţă că acest lucru nu este întotdeauna uşor. Dorim să vă ajutăm cu această broşură. Aici 
găsiţi răspunsuri la următoarele întrebări: 
 
Ce program educaţional i se potriveşte copilului meu? 
Care este diferenţa între program educaţional şi formă şcolară? 
Cum decurge procesul de înscriere din clasa a IV-a? 
Ce şcoli secundare există în Offenbach?  
Unde pot fi consiliat? 
 
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare cu privire la şcolile secundare din Offenbach, vă ajută 
broşura Consiliului părinţilor, „Was kommt nach der Grundschule?“, pe care părinţii o primesc în 
clasa a IV-a. În această broşură sunt prezentate detaliat şcolile secundare din Offenbach cu 
ofertele şi profilurile lor.  
 
Sperăm ca aceste informaţii să vă fie folositoare în luarea deciziei.  
 
Paul-Gerhard Weiß 
Consilier în domeniul educaţiei al oraşului Offenbach 
 
Rolf Joachim Rebell 
Consiliul părinţilor de la şcolile din Offenbach 

Prefaţă 

Prefaţă 

www.offenbach.de/schulen 
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În Germania, legislaţia în materie de educaţie face 
parte din competenţa landurilor federale. Există mari 
diferenţe între cele 16 landuri. În acest capitol găsiţi 
o privire de ansamblu despre regulamentul din 
Hessen – în special referitor la trecerea la şcoala 
secundară. 
  
- Învăţământul obligatoriu 
În Hessen copiii trebuie să frecventeze şcoala cel 
puţin 9 ani.  
  
- Şcoala primară 
Copii între 6 şi 10 ani urmează şcoala primară 
(Grundschule) în cartierul în care locuiesc. 
Grundschule se termină după clasa a IV-a, şi are loc 
trecerea la o şcoală secundară. 
  
- Trecerea la şcoala secundară 
Începând din clasa a V-a, copiii urmează o şcoală 
secundară. În cadrul procesului de înscriere din 
clasa a IV-a, dirigintele recomandă ce program 
educaţional să urmeze copilul. Hotărârea, însă, o iau 
părinţii. Acest lucru este stabilit de legislaţia în 
materie de educaţie. Puteţi alege între programele 
educaţionale şcoala generală cu 9 clase 
(„Hauptschule“), şcoala generală cu 10 clase 
(„Realschule“) sau liceu („Gymnasium“). În plus, 
părinţii aleg forma şcolară "preferată": În sistemul 
şcolar public din oraşul Offenbach puteţi alege între 
şcoala pentru elevi cu nevoi educaţionale speciale 
(Förderschule), Gesamtschule integrată (integrierte 
Gesamtschule) sau Gymnasium (în sistemul şcolar 
public din Offenbach nu mai există Hauptschule sau 
Realschule). În plus, menţionaţi şcoala preferată, 
indicând prima şcoală pe care o doriţi şi a doua 
şcoală pe care o doriţi.  
În Capitolul 3 explicăm diferenţa între programe 
educaţionale şi forme şcolare, Capitolul 4 vă 
informează despre procesul de înscriere, iar 
Capitolul 5 descrie şcolile din Offenbach. 
 
 

- Recomandări în vederea deciziei dvs.  
Nu ar trebui să suprasolicitaţi copilul cu hotărârea 
dvs. Copiii se dezvoltă şi uneori au nevoie de mai 
mult timp şi ajutor la învăţare. În acest caz poate fi 
mai potrivit să optaţi pentru integrierte Gesamtschule 
în loc de Gymnasium. Hotărârea ar trebui luată în 
funcţie de performanţele copilului şi dorinţa sa de a 
învăţa şi nu atât în baza dorinţei personale a 
părinţilor.  
Trebuie să luaţi în considerare următorul lucru: Dacă 
nu este probabil ca copilul să participe cu succes la 
programul educaţional ales, la sfârşitul clasei a V-a 
şi a VI-a copiii pot fi transferaţi şi fără cosimţământul 
părinţilor la altă formă şcolară („mutare 
transversală“), de exemplu de la Gymnasium la o 
integrierte Gesamtschule. De aceea, părinţii trebuie 
să ia o hotărâre bine chibzuită!  
În Capitolul 2 găsiţi recomandări. 
  
- Certificatele de absolvire  
Elevilor li se acordă un certificat de absolvire cel 
devreme în clasa a IX-a. Apoi, dacă au performanţe 
bune, pot obţine următorul certificat de absolvire, 
până la Bacalaureat.  
Capitolul 3 vă informează despre certificatele de 
absolvire, şi o info-box vă arată ce posibilităţi există 
de a continua studiile.  
  
- Consiliere şi ajutor  
Grundschule vă oferă consiliere în vederea deciziei 
dvs. Precum am menţionat mai sus, vă şi 
recomandă care este programul educaţional potrivit 
pentru copilul dvs. Informaţii referitoare la consiliere 
găsiţi în Capitolul 6. 
 
 
 
 

1. O privire de ansamblu: Sistemul şcolar şi trecerea la şcoala secundară 

O privire de ansamblu: Sistemul şcolar şi trecerea la şcoala secundară 
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Ce aşteaptă şcoala de la părinţi? 
 
Şcolile aşteaptă ca părinţii să-şi sprijine copiii să 
urmeze o şcoală şi să se implice activ în viaţa 
şcolară a acestora. Părinţii trebuie: 
 
- să-şi trimită copii în mod regulat la şcoală, 
- să le prepare un mic dejun sănătos de luat la  
  şcoală, 
- să le cumpere materialele de lucru (de exemplu  
  caiete, creioane), 
- să le faciliteze învăţarea şi rezolvarea temelor în  
  linişte acasă,  
- să ia parte la şedinţele cu părinţii, la întâlnirile  
  individuale cu părinţii şi la serbările din şcoală. 
 
Dacă au întrebări, părinţii pot solicita o întâlnire cu 
personalul didactic. Părinţi care au nevoie de un 
translator pentru aceste convorbiri se pot adresa 
dirigintelui. Şi asociaţiile de părinţi din cadrul şcolilor 
oferă ajutor dacă se ivesc întrebări sau probleme. 
Asociaţia de părinţi este aleasă de părinţii unei clase 
şi îi reprezintă pe părinţi în comunicarea cu 
personalul didactic şi cu directorul şcolii.  
 
Ce înseamnă trecerea la o şcoală secundară 
pentru copilul dvs.? Cum îl puteţi ajuta? 
  
Pentru copilul dvs. a început ultimul an de şcoală la 
Grundschule. Cu siguranţă că s-a adaptat bine în 
ultimii ani. Îi cunoaşte pe colegii de clasă şi pe 
profesori. Şi-a făcut prieteni. Acum, în clasa a IV-a, 
copilul dvs. face parte din "cei mai mari“ din şcoală. 
Acest lucru îi dă un sentiment de putere şi de 
siguranţă.  
Începând cu clasa a V-a se vor schimba multe. 
Copilul dvs. urmează acum o şcoală nouă cu 
profesori noi şi colegi noi. Face parte din „cei mai 
mici“. Poate se simte nesigur la început. Cu ajutorul 
dvs. însă, se va descurca bine în privinţa schimbului 
şcolii. 
  

 
Trecerea la şcoala secundară aduce şi avantaje: 
  
- Copilul dvs. cunoaşte copii şi profesori noi. 
- Puteţi alege programul educaţional şi forma şcolară 
care se potrivesc cu competenţele, motivaţia şi 
comportamentul la învăţătură ale copilului dvs. 
(diferenţa între program educaţional şi formă şcolară 
o explicăm în Capitolul 3).   
 
Puteţi alege şcoala în funcţie de preferinţele copilului 
dvs., deoarece şcolile au deseori profiluri, precum 
limbi străine, sport sau muzică. Există diferenţe între 
şcoli de asemenea în privinţa ofertelor de asistenţă 
şi de sprijin. Informaţii detaliate obţineţi direct la 
şcolile secundare, de exemplu pe site-urile lor.  
  
Ar trebui să-l implicaţi pe copilul dvs. la alegerea 
şcolii secundare. Întrebaţi-l ce ar fi important pentru 
el la şcoala nouă sau dacă îi plac diferitele oferte.  
 
Ce se schimbă la şcoala secundară? 
  
Începând cu clasa a V-a există discipline principale 
(limba germană, matematica şi o limbă străină) 
precum şi discipline secundare. La acestea se 
adaugă discipline noi (de exemplu biologie şi 
geografie). Aşadar, există mai mulţi profesori 
specializaţi care sunt responsabili pentru o clasă.  
 
 

Părinţii iau decizii în mod responsabil 

2. Părinţii iau decizii în mod responsabil 
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Ce trebuie să luaţi în considerare la alegerea dvs.? 
 
Aspectele esenţiale pentru alegerea dvs. ar trebui să 
fie evoluţia învăţăturii, performanţele, motivaţia de a 
învăţa şi comportamentul de lucru ale copilului.  
  
Iată câteva întrebări care vă pot fi de folos: 
  
- Copilul dvs. merge cu plăcere la şcoală? 
- Îl interesează cursurile? 
- Participă în mod regulat la cursuri? 
- Copilul dvs. citeşte cu plăcere şi regulat? 
- Poate să scrie bine compuneri? 
- Îşi face lecţiile concentrat? 
  
Răspunsurile vă pot indica educaţia potrivită (dacă 
puteţi răspunde cu "da" la toate întrebările, este posibil 
să fie indicat Gymnasium). 
 
 

Vă rugăm să vă gândiţi la aptitudinile şi interesele 
copilului când luaţi hotărârea! 
  
Este clar: Părinţii vor întotdeauna ce este mai bun 
pentru copiii lor. Însă: Mulţi părinţi îşi doresc ca copilul 
să meargă deja din clasa a V-a la Gymnasium şi să 
dea examenul de Bacalaureat. O astfel de hotărâre 
poate suprasolicita copilul, dacă nu are (încă) 
aptitudinile necesare. Să nu fiţi dezamăgiţi dacă 
Grundschule nu a recomandat Gymnasium pentru 
copilul dvs. Fiecare certificat de absolvire deschide 
calea către viaţa profesională, şi cu rezultatele 
corespunzătoare, fiecare certificat de absolvire a unei 
şcoli poate fi baza pentru următorul certificat. În 
Germania căile de educaţie sunt deschise şi oferă 
posibilitatea de schimb, precum reiese din info-box din 
Capitolul 3 şi din schema din Capitolul 5.  
 

Părinţii iau decizii în mod responsabil 
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Conform cu Legea învăţământului din Hessen, 
părinţii trebuie să decidă asupra programului 
educaţional al copilului în cadrul procesului de 
înscriere din clasa a IV-a. Pot alege între programele 
educaţionale Hauptschule, Realschule sau 
Gymnasium. În plus, părinţii aleg şi o formă şcolară 
„preferată“. În sistemul şcolar public din Offenbach 
acestea sunt: Förderschule, integrierte 
Gesamtschule sau Gymnasium (în sistemul şcolar 
public din oraşul Offenbach nu mai există 
Hauptschule sau Realschule). 
 
Care este diferenţa între program educaţional şi 
formă şcolară?  
  
Precum am descris mai sus, există cele trei 
programe educaţionale:  
  
- programul educaţional Hauptschule 
- programul educaţional Realschule 
- programul educaţional Gymnasium.  
  
În plus, există forme şcolare la care se predau 
aceste programe educaţionale. De exemplu, 
programul educaţional Gymnasium se poate absolvi 
la forma şcolară respectivă (la „Gymnasium“) şi 
programul educaţional Hauptschule la forma şcolară 
Hauptschule.  
  
În sistemul şcolar public din Offenbach există 
următoarele forme şcolare: 
  
- Förderschule 
- integrierte Gesamtschule 
- Gymnasium.  
  
Există forme şcolare care oferă mai multe programe 
educaţionale (două sau toate trei), cum ar fi, de 
exemplu, integrierte Gesamtschule. Integrierte 
Gesamtschule uneşte toate 3 programe 
educaţionale. Elevii învaţă împreună în clasa a V-a 
şi a VI-a, fără să fie împărţiţi pe programe 

educaţionale. Începând din clasa a VII-a, din ce în 
ce mai multe discipline se predau la niveluri diferite, 
în funcţie de dezvoltarea învăţăturii şi 
performanţelor, reflectând, astfel, programele 
educaţionale respective. Dintre cele 6 integrierte 
Gesamtschulen din Offenbach, 5 se încheie cu clasa 
a X-a. Se pot obţine Certificatul de absolvire 
Hauptschule şi Realschule sau are loc trecerea la 
ciclul superior de liceu (gymnasiale Oberstufe), de 
exemplu la un Gymnasium. La una din integrierte 
Gesamtschulen din Offenbach (Edith-Stein-Schule) 
se poate da şi examenul de Bacalaureat.  
În Capitolul 5 aflaţi mai multe despre formele şcolare 
şi şcolile din oraşul Offenbach. 
 
Care este diferenţa între programele 
educaţionale? 
  
Programul educaţional Hauptschule  
Acest program educaţional pregăteşte elevii în 
special pentru o formare profesională. La cursuri, 
care sunt de orientare practică, elevii dobândesc 
cunoştinţe de specialitate şi abilităţi. Dacă au 
performanţe bune, pot continua cu clasa a X-a.  
După clasa a IX-a, elevii obţin Certificatul de 
absolvire Hauptschule. Examenele constau în probe 
de absolvire la disciplinele principale (limba 
germană, matematică şi prima limbă străină) precum 
şi într-o prezentare (examen de proiect). Pentru 
Certificatul de absolvire Hauptschule se iau în 
considerare şi performanţele elevilor pe parcursul 
anului şcolar curent. Dacă au performanţe bune, 
elevii obţin certificatul numit „Certificat calificat de 
absolvire Hauptschule“. Astfel pot continua şcoala şi 
obţine Certificatul de absolvire Realschule după 
clasa a X-a. 
  
 După Hauptschule se poate continua 
educaţia. După Certificatul de absolvire 
Hauptschule se poate obţine certificatul de 
următorul nivel. 
 

Programe educaţionale, forme şcolare şi certificate de absolvire 

3. Programe educaţionale, forme şcolare şi certificate de absolvire 
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Programul educaţional Realschule  
Acest program educaţional oferă o educaţie generală 
mai vastă. Pregăteşte elevii atât pentru viaţa 
profesională cât şi pentru frecventarea şcolii secundare. 
Unele discipline se pot alege în funcţie de performanţe 
şi înclinaţii, de exemplu în clasa a VII-a se poate alege a 
doua limbă străină. La sfârşitul clasei a X-a, elevii obţin 
Certificatul de absolvire Realschule. La fel ca la 
Hauptschule, examenul constă din două părţi (cf. 
pagina 7). Cu Certificatul de absolvire Realschule se 
poate începe o formare profesională sau continua 
educaţia. Elevii cu performanţe bune obţin „Certificatul 
calificat de absolvire  Realschule“. Cu acesta pot trece 
şi la ciclul secundar de liceu.  
  
 După Realschule se poate continua educaţia. 
După Certificatul de absolvire Realschule se poate 
obţine certificatul de nivelul următor.  
 

Programul educaţional Gymnasium 
Programul educaţional liceu (Gymnasium) este potrivit  
pentru copii deosebit de talentaţi, performanţi şi foarte 
motivaţi. Acest program educaţional oferă o educaţie 
generală vastă şi aprofundată. Gymnasium le oferă 
elevilor posibilitatea de a-şi alege profilul în funcţie de 
aptitudini şi abilităţi. Însă elevii trebuie de asemenea să 
lucreze şi să înveţe în mod foarte independent. A doua 
limbă străină este introdusă de obicei deja în clasa a  
VI-a. Gymnasium pregăteşte elevii pentru un studiu la o 
Universitate, dar este posibilă şi o pregătire profesională 
calificată.  
  
 Programul educaţional Gymnasium se 
absolveşte cu Bacalaureatul („Allgemeine Hoch-
schulreife“). 
 
Căile de educaţie sunt deschise, şi după fiecare 
certificat de absolvire al unei şcoli, elevii cu 
performanţele corespunzătoare pot obţine 
certificatul de nivelul următor! 

Cu Certificatul de absolvire Hauptschule 

 Trecerea la o şcoală profesională (cf. Capitolul 5) 

 Trecerea la o şcoală de producţie (de exemplu: „START-Projekt“ al vhs) 
  

Pentru Certificatul de absolvire Realschule 

 Frecventarea clasei a X-a, de exemplu la o integrierte Gesamtschule  
(condiţia: „Certificat calificat de absolvire Hauptschule“) 

 Trecerea la o şcoală profesională (cf. Capitolul 5) 
  

Pentru Bacalaureat  

 Trecerea în clasa a XI-a de Gymnasium 

 Trecerea în clasa a XI-a la o şcoală profesională (cf. Capitolul 5) 
  

Formare profesională  

 Formare profesională în cadrul unei întreprinderi combinată cu frecventarea unei şcoli profesionale 
(„formare profesională duală“) 

 Formare profesională numai la şcoală (de exemplu la o şcoală profesională) 
  
Studiu 

· la o Universitate sau o Universitate de Ştiinţe Aplicate 

Programe educaţionale, forme şcolare şi certificate de absolvire 
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Pentru înscrierea la şcoala secundară trebuie să luaţi 
diverse hotărâri şi să exprimaţi dorinţe. Primiţi ajutor şi 
consiliere la acest proces. Există termene de 
înscriere, pe care trebuie să le respectaţi. Procedura 
de înscriere se desfăşoară în felul următor: 
  
1. Grundschulen informează părinţii 
În primul semestru din clasa a IV-a, Grundschulen 
organizează seri cu părinţii, la care aceştia primesc 
informaţii cu privire la trecerea la şcoala secundară şi 
la procesul de înscriere. 
  
2. Şcolile secundare informează părinţii 
Şcolile secundare informează despre cursurile pe care 
le oferă în cadrul unor reuniuni şi pe site-urile lor.  
  
3. Convorbire cu dirigintele  
Cu dirigintele copilului dvs. discutaţi cum ar putea să 
continue educaţia după Grundschule. Această 
consiliere are loc până la 25 februarie. Cu ocazia 
aceasta primiţi şi un formular de înscriere. 
 
 

4. Părinţii iau o hotărâre şi completează formularul 
de înscriere 

 Dvs. hotărâţi ce program educaţional să urmeze 
copilul dvs. începând din clasa a V-a:  programul 
educaţional Hauptschule, Realschule sau 
Gymnasium, 

 Indicaţi forma şcolară „preferată“, 

 Indicaţi două şcoli (prima şcoală dorită şi a doua 
şcoală dorită). 

  
Trebuie să predaţi formularul de înscriere la 
Grundschule până la 5 martie. 
 
5. Consiliul clasei recomandă un program 
educaţional 
Toţi profesorii care predau în clasa copilului dvs. la 
Grundschule se întrunesc la conferinţa de clasă. 
Discută despre copil, despre părţile sale tari şi cele 
slabe, şi fac o recomandare întemeiată în privinţa 
programului educaţional. De aici rezultă două 
posibilităţi: 
 
 
 

Procedura de înscriere din clasa a IV-a 

Obţinerea ulterioară a Certificatului de absolvire Hauptschule 

 La o universitate populară (Volkshochschule) (certificatul numit  
„certificat extern“, cu taxă) sau la o Hauptschule serală 

  
Obţinerea ulterioară a Certificatului de absolvire Realschule 

 La o Volkshochschule (certificatul numit „certificat extern“, cu taxă),  
la Realschule pentru adulţi (în oraşul Offenbach la Gewerblich- 
technische Schulen) sau la o Realschule serală 

  
Obţinerea ulterioară a Bacalaureatului 

 La un Gymnasium seral sau un Hessenkolleg 

4. Procedura de înscriere din clasa a IV-a 
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 Dacă programul educaţional ales de dvs. 
corespunde cu recomandarea conferinţei de clasă, 
Grundschule transmite formularul dvs. la prima 
şcoală secundară dorită.   
  
Dacă programul educaţional ales de dvs. nu 
corespunde cu recomandarea conferinţei de clasă, 
veţi fi invitaţi pentru o nouă consiliere. Profesorul 
discută cu dvs. despre motivul conferinţei de clasă şi 
aprecierea dvs. Hotărârea, însă, o luaţi în cele din 
urmă dvs. Trebuie să comunicaţi la Grundschule 
hotărârea definitivă până la 5 aprilie. Dacă până la 
acest termen nu comunicaţi la Grundschule noua 
dvs. hotărâre, Grundschule predă formularul de 
înscriere la acea şcoală secundară pe care aţi 
indicat-o ca prima şcoală dorită. În plus, transmite şi 
recomandarea conferinţei de clasă. 
  
6. Şcoala secundară vă înştiinţează 
În mod normal primiţi aproximativ la sfârşitul lunii 
mai o scrisoare de la şcoala care l-a primit pe copilul 
dvs.  
  
Se poate întâmpla ca dorinţele dvs. să nu fie luate în 
considerare, deoarece există şcoli care primesc mai 
multe cereri de înscriere decât au locuri disponibile. 
Pentru aceste şcoli se recurge la „tragerea la sorţi“.  
 

De acest lucru se ocupă Oficiul şcolar de stat, 
autoritatea care supraveghează şcolile. În acest 
scop se introduc într-un vas cererile de înscriere la 
care şcoala "suprasolicitată" era prima şcoală dorită. 
Deci elevii care nu sunt primiţi sunt aleşi la 
întâmplare. Atunci, la aceşti copii se verifică a doua 
şcoală dorită.  
Este posibil ca şi şcoala indicată de dvs. ca a doua 
şcoală dorită să fie foarte solicitată şi să nu mai fie 
locuri libere nici acolo. Atunci nu se poate lua în 
considerare nici această dorinţă. În acest caz, Oficiul 
şcolar de stat ia legătura cu dvs. şi vă informează 
care şcoală îl primeşte pe copilul dvs.  
Dacă nu sunteţi de acord cu decizia în urma tragerii 
la sorţi, puteţi depune contestaţie la Oficiul şcolar de 
stat. Contestaţia este legată de costuri (informaţii 
primiţi la Oficiul şcolar de stat, telefon 069 80053-0). 
 
Procesul de înscriere pentru copii cu nevoi 
educaţionale speciale 
  
Pentru copii care au, de exemplu, dificultăţi deosebite 
la învăţare, se poate face cerere de sprijin pentru 
nevoi educaţionale speciale. Pentru copiii la care s-a 
constatat că este necesar sprijin pentru nevoi 
educaţionale speciale, există diferite căi după clasa  
a IV-a. Există educaţia incluzivă şi educaţia la o 
şcoală pentru nevoi educaţionale speciale 
(Förderschule). Educaţie incluzivă înseamnă 
frecventarea şcolii împreună cu copii fără nevoi 
educaţionale speciale. Educaţia la Förderschule se 
desfăşoară împreună cu alţi copii cu nevoi 
educaţionale speciale . 
  
Deci, sunt posibile: 
„educaţia incluzivă“ 
Förderschule 
  
De asemenea este posibilă trecerea de la 
Förderschule la o „educaţie incluzivă“ (de exemplu la 
o integrierte Gesamtschule). 
  

Procedura de înscriere din clasa a IV-a 
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Termenele care trebuie respectate: 
 
Pentru trecerea la o Förderschule:  
 Până la data de 15 decembrie trebuie să predaţi 
la Grundschule cererea de înscriere la o 
Förderschule. 
 
Dacă doriţi educaţie incluzivă:  
 Până în data de 25 februarie veţi fi consiliaţi în 
privinţa educaţiei incluzive de către diriginte şi de 
către profesorul de sprijin. 
 Cererea trebuie să o predaţi până la data de  
5 martie la Grundschule, respectiv la Förderschule, 
dacă copilul frecventează o Förderschule. 
 
 
 
 

 
O privire de ansamblu a termenelor: 

 
 

 

 Pentru copii la care s-a constatat pentru prima 
oară o nevoie educaţională specială, se va întruni 
până în data de 5 martie o comisie numită „Comisie 
de sprijin“ (Comisia de sprijin recomandă felul de 
sprijin, numărul de ore şi organizarea acestuia). 
Pentru copii la care s-a constatat deja o nevoie 
educaţională specială, această comisie se poate 
întruni şi după 5 martie.  
 
Părinţii primesc mai multe informaţii la Oficiul şcolar 
de stat, telefon 069 80053-0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seară informativă pentru părinţii elevilor de Grundschule înainte de vacanţa de iarnă 

Cerere de înscriere la o Förderschule (de exemplu pentru  
copii cu nevoi educaţionale speciale) 

până la data de 15 
decembrie 

Grundschule oferă părinţilor consiliere până la data de 25 februarie 

Predarea formularului de înscriere până la data de 5 martie 

Consiliere pentru părinţi, în cazul în care programul educaţional 
dorit nu corespunde cu recomandarea primită de la Grundschule 

imediat 

Părinţii comunică la Grundschule pentru ce program educaţional 
s-au hotărât definitiv 

până la data de 5 aprilie 

Părinţii sunt înştiinţaţi de şcoala pe care o va urma copilul lor 
cel târziu până la sfârşitul  
lunii mai 

Procedura de înscriere din clasa a IV-a 
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Klasse 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11* 
 

12* 
 

13* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La şcolile profesionale se pot obţine certificate de absolvire care califică  
pentru etapa următoare. Aceste certificate sunt: Certificatul de absolvire 
 Hauptschule, Certificatul de absolvire Realschule, Bacalaureatul pentru 

Universităţi de Ştiinţe Aplicate, Bacalaureatul. 

 5. Formele şcolare şi şcolile din oraşul Offenbach 

 Förderschule 

BO oder HSA 

Integrierte 
Gesamtschule 

HSA 

RSA 

Gymnasium 

Gymnasiale 
Oberstufe 

Abitur 

Grundschule (Klasse 1-4) 

BO= Certificat de absolvire axat pe formare profesională / HSA= Certificat de absolvire Hauptschule / 
RSA= Certificat de absolvire Realschule 

 * Clasa a XI-a: Faza introductivă / Clasa a XII-a: Faza de calificare I / Clasa a XIII-a: Faza de calificare II 

Formele şcolare şi şcolile din oraşul Offenbach 
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Schema ilustrează formele şcolare care există în 
sistemul şcolar public din oraşul Offenbach începând 
din clasa a V-a. În acest capitol vă explicăm formele 
şcolare.  
  
Schema arată de asemenea că după fiecare 
certificat de absolvire, elevii cu performanţele 
corespunzătoare pot obţine certificatul de nivelul 
următor:  
  
 După Certificatul de absolvire Hauptschule se 
poate obţine Certificatul de absolvire Realschule. 
 Cu Certificatul de absolvire Realschule elevii pot 
trece la ciclul superior de liceu (gymnasiale 
Oberstufe). 
  
Formele şcolare şi şcolile din oraşul Offenbach 
  
Förderschulen 
Elevi cu „nevoi educaţionale speciale“ (cf. Capi- 
tolul 4) pot urma şcoli obişnuite (de exemplu 
Grundschulen, integrierte Gesamtschulen sau 
Gymnasien). Această educaţie se numeşte 
„educaţie incluzivă“. Pot urma însă o Förderschule, 
împreună cu alţi copii care au nevoi educaţionale 
speciale.  
  
Aceste Förderschulen au diferite profiluri de sprijin. 
În Offenbach există 3 Förderschulen publice: 
  
Erich Kästner-Schule: Profilul tulburări de limbaj. 
Acest lucru înseamnă că elevii din clasele I-VI 
primesc ajutor la dezvoltarea lingvistică. După 
sfârşitul programului de sprijin se întorc la vechea 
şcoală. 
  
Ludwig-Dern-Schule: Profilul învăţare. Acest lucru 
înseamnă că sunt sprijiniţi elevi cu dificultăţi 
deosebite la învăţare. Şcoala se termină cu clasa  
 
 
 

 
a IX-a, iar elevii obţin un „Certificat de absolvire axat 
pe formare profesională“. După aceea pot obţine  
 
Certificatul de absolvire Hauptschule, de exemplu la 
o şcoală profesională.  
  
Fröbelschule: Aici sunt sprijiniţi elevi cu deficienţe 
de dezvoltare mintală şi/sau fizică precum şi 
deficienţe de mobilitate. Este o şcoală cu clasele  
I-XII. Elevilor care primesc ajutor în profilul 
„dezvoltare mintală“ li se eliberează un certificat de 
absolvire care corespunde nivelului lor de învăţare şi 
dezvoltare.  
  
În Offenbach există şi o Förderschule privată: 
  
Oswald-von-Nell-Breuning-Schule: Sprijină elevi 
care au fost bolnavi un timp mai îndelungat sau care 
au probleme de a se integra în colectivul unei clase. 
Adolescenţi se pot pregăti pentru certificatul numit 
„Certificat extern de absolvire Hauptschule“, de 
exemplu la Volkshochschule, pot obţine Certificatul 
de absolvire Realschule şi pot susţine examenul de 
Bacalaureat. Autoritatea educaţională pentru 
Förderschule Oswald-von-Nell-Breuning este 
biserica catolică. 

 
 
  

Formele şcolare şi şcolile din oraşul Offenbach 
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Integrierte Gesamtschulen 
  
Edith-Stein-Schule, Ernst-Reuter-Schule, 
Geschwister-Scholl-Schule, IGS Mathildenschule cu 
Grundschule, Schillerschule şi IGS-Lindenfeld sunt 
cele 6 integrierte Gesamtschulen din Offenbach. 
  
La integrierte Gesamtschulen se predau împreună toate 
3 programe educaţionale (Hauptschule, Realschule şi 
Gymnasium). Elevii nu sunt separaţi după programul 
educaţional:  
În clasele a V-a şi a VI-a toţi copii sunt împreună în 
clasă. Începând din clasa a VII-a materiile principale 
(matematică, limba germană, prima limbă străină) 
precum şi chimia, fizica şi biologia se predau în 
„cursuri“. Aceasta înseamnă că elevii sunt repartizaţi la 
cursuri mai uşoare sau mai dificile, conform aptitudinilor 
(„curs de bază sau curs aprofundat“, "Grundkurse oder 

Erweiterungskurse"). Cursurile reflectă diferitele cerinţe 
ale programelor educaţionale. În clasa a VII-a părinţii 
pot colabora la repartizarea copilului la cursuri mai 
uşoare sau mai dificile. Unele discipline, de exemplu 
sport, artă, se predau în continuare la toţi copii 
împreună, cum au fost în clasele a V-a şi a VI-a.  
Din clasa a VII-a copiii pot alege diverse discipline. De 
exemplu, pot învăţa a doua limbă străină.  
  
La integrierte Gesamtschule de fapt nu se poate repeta 
o clasă. La cererea părinţilor se poate, totuşi, repeta.  
  
Certificatul de absolvire se obţine în funcţie de cursurile 
urmate: Dacă copilul dvs. urmează mai curând cursuri 
aprofundate şi are note bune, are posibilitatea să treacă 
la ciclul superior de Gymnasium. 
  
La o integrierte Gesamtschule se poate obţine 
Certificatul de absolvire Hauptschule în clasa a IX-a 
şi Certificatul de absolvire Realschule în clasa a X-a. 
Elevii cu performanţe bune pot obţine un Certificat 
calificat de absolvire Hauptschule sau Realschule şi 
astfel pot continua şcoala până la următorul 
certificat de absolvire. De exemplu, cu Certificatul 
calificat de absolvire Realschule se poate trece la 
ciclul superior de Gymnasium, pentru a da 
examenul de Bacalaureat. Edith-Stein-Schule 
(integrierte Gesamtschule) dispune şi de un ciclu 
superior de Gymnasium.  
 

Formele şcolare şi şcolile din oraşul Offenbach 
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Gymnasien  
  
Cele 3 Gymnasien din Offenbach sunt: Albert-
Schweitzer-Schule, Leibnizschule şi Rudolf-Koch-
Schule. 
  
La fel ca la integrierte Gesamtschule, prima limbă 
străină se predă la Gymnasium începând din clasa  
a V-a. Spre deosebire de integrierte Gesamtschulen, 
a doua limbă străină începe deobicei în clasa a VI-a 
(exceptând Rudolf-Koch-Schule, unde începe în clasa 
a VII-a).  
  
Gymnasium se absolveşte cu „Allgemeine Hochschul-
reife“, Bacalaureatul. La cele 3 Gymnasien din oraşul 
Offenbach se poate obţine Bacalaureatul după 13 
clase. 
 
 
 

 
 
 
Berufliche Schulen 
  
Cele 4 şcoli profesionale din Offenbach sunt: August-
Bebel-Schule, Gewerblich-technische Schulen, 
Käthe-Kollwitz-Schule şi Theodor-Heuss-Schule.  
  
Elevii pot urma o şcoală profesională după obţinerea 
primului certificat de absolvire al unei şcoli (după clasa 
a IX-a sau a X-a)  şi pot obţine acolo toate certificatele 
care urmează, inclusiv Bacalaureatul. Şi elevi care nu 
au obţinut un Certificat de absolvire Hauptschule după 
clasa a IX-a, îl pot obţine acolo. În afară de certificate 
de absolvire ale şcolilor, şcolile profesionale oferă o 
varietate de cursuri pentru dobândirea calificărilor pro-
fesionale.  

Formele şcolare şi şcolile din oraşul Offenbach 

Kooperative Gesamtschule 
La fel ca la integrierte Gesamtschule, se predau şi la această formă şcolară mai multe programe 
educaţionale. Nu există însă sistemul de cursuri de la integrierte Gesamtschule, ci copiii  
urmează la toate disciplinele filiera Hauptschule, Realschule sau Gymnasium.  
  
În Offenbach există o kooperative Gesamtschule, Marienschule. Este o 
şcoală privată catolică de fete. Oferă programele educaţionale Realschule 
şi Gymnasium. În plus, elevele pot frecventa Berufsfachschule (informaţii  
despre Berufsfachschule găsiţi în acest capitol la „şcoli profesionale“).  
  
Hauptschule şi Realschule 
Există o şcoală privată cu Hauptschule şi Realschule în Offenbach: Marianne-Frostig-Schule.  
În rest, programele educaţionale „Hauptschule" şi "Realschule“ nu mai există în sistemul şcolar  

public din Offenbach. 
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O privire de ansamblu asupra unor oferte ale şcoli-
lor profesionale:  
  
Programe educaţionale pregătitoare pentru formarea 
profesională (de exemplu „Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen“): Adolescenţi care nu au un Certifi-
cat de absolvire Hauptschule sau un loc de ucenicie, 
primesc aici o orientare profesională şi se pot pregăti 
pentru o formare profesională.  
  
Berufsfachschule: La o Berufsfachschule elevii pot 
alege între diverse domenii. Învaţă partea domeniilor le-
gată de profesiune şi se pot pregăti pentru Certificatul 
de absolvire Hauptschule sau Realschule sau pentru o 
formare profesională.  
  
Berufsschule: La şcoala profesională se predă partea 
teoretică a formării profesionale. Berufsschule este una 
din părţile din sistemul numit „formare profesională 
duală“. Cealaltă parte, partea practică a meseriei, se 
învaţă la întreprinderea cu care s-a încheiat contractul 
de ucenicie.  
 
 
 

La Fachschulen se pot aprofunda temele unui domeniu 
profesional şi dobândi cunoştinţe şi abilităţi suplimen-
tare. Există Fachschulen pentru diverse domenii, de 
exemplu Tehnică, Profesii Creative, Economie şi Ştiinţe 
sociale. Fachschulen se pot urma numai cu experienţă 
profesională suficientă dobândită după o formare profe-
sională.  
  
Pe lângă Gymnasium "clasic", de asemenea Fachober-
schule şi Berufliches Gymnasium califică elevii pentru 
un studiu. Fachoberschule se absolveşte cu Bacalau-
reatul pentru Universităţi de Ştiinţe Aplicate (allgemeine 
Fachhochschulreife), care oferă posibilitatea unui studiu 
la disciplinele de Bachelor la Hochschulen sau Univer-
sităţi (Bachelor: prima calificare academică, permite 
exercitarea unei profesii). La Berufliches Gymnasium se 
poate da examenul de Bacalaureat, cu care se capătă 
dreptul de a studia la o Universitate. 
  
Şi la şcolile profesionale se pot obţine toate certifi-
catele de absolvire ale unei şcoli. Şcolile profesio-
nale le oferă o perspectivă şi tinerilor care au termi-
nat şcoala după clasa a IX-a sau a X-a fără un certi-
ficat de absolvire. 

Formele şcolare şi şcolile din oraşul Offenbach 
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Cum găsesc programul educaţional, forma 
şcolară adecvată şi şcoala pentru copilul meu? 
Această broşură vă oferă informaţii şi ajutor. În plus, 
datorită recomandărilor primite la Grundschule şi 
consilierii oferite de profesori, vi se fac propuneri. 
Dacă nu sunteţi sigur, puteţi întreba acolo. 
  
Dacă copilul meu nu urmează Gymnasium după 
clasa a IV-a, nu are perspective bune pentru o 
meserie? 
Nu este aşa. Fiecare certificat de absolvire a unei 
şcoli înseamnă un start bun în viaţa profesională. În 
plus, sistemul şcolar permite schimbul. Aceasta  
înseamnă că după fiecare certificat de absolvire cu 
note bune, copilul dvs. are posibilitatea de a obţine 
certificatul de absolvire de nivelul următor. Figura din 
Capitolul 5 ilustrează acest lucru. 
  
Cum decurge înscrierea la şcoala secundară, ce 
termene trebuie să respect şi unde primesc mai 
multe informaţii? 
Informaţii referitoare la înscriere şi la termene găsiţi 
în această broşură. Dacă se mai ivesc întrebări, vă 
puteţi adresa dirigintelui copilului dvs. sau 
directorului de Grundschule. 

  
Ce se întâmplă dacă copilul meu trebuie să se 
deplaseze la şcoala secundară cu mijloace de 
transport public? Are dreptul la rambursarea 
costurilor de transport? 
Costurile de transport către şcoală sunt rambursate 
dacă aţi indicat ca "prima şcoală preferată" cu 
programul educaţional ales (integrierte 
Gesamtschule, Gymnasium) cea mai apropiată 
şcoală şi dacă trebuie parcurşi mai mult de 3 km pe 
jos pentru un drum către această şcoală. Acest lucru 
este reglementat de Legea în materie de educaţie 
din landul Hessen. Odată cu formularul pentru 
înscrierea la şcoala secundară primiţi informaţii 
suplimentare. Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă 
adresaţi la Stadtschulamt, Sachgebiet 
Schülerbeförderung (telefon 069 8065-2827 sau 
069 8065-2915, e-mail: fahrtkosten@offenbach.de).  
 
Cine oferă consiliere părinţilor la alegerea şcolii? 
Vorbiţi întâi cu dirigintele copilului dvs. Şi directorul 
de Grundschule vă poate ajuta. Vă puteţi adresa şi 
la şcolile secundare. 
 
 
 

6. Întrebări şi răspunsuri 

 Întrebări şi răspunsuri 
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Informaţii şi consiliere primiţi şi aici:  
  

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 

  
  
Centrul de Primire şi Consiliere (ABZ), menit pentru elevi cu vârsta între 10-16 ani, care au 
venit recent în Germania şi trebuie să înveţe limba germană: 
  

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 

  
  
Pentru toate întrebările pe teme legate de educaţie vă stă la dispoziţie 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 

  
  
Informaţii şi ajutor - şi în limba dvs. maternă - obţineţi la asociaţiile străinilor şi migranţilor 
din oraşul Offenbach. 
  
O privire de ansamblu a multitudinii de oficii de consiliere din Offenbach oferă ghidul de 
consiliere publicat de Netzwerk Bildungsberatung (îl puteţi obţine la OF Bildungsbüro, datele de 

contact le găsiţi mai sus). 

Întrebări şi răspunsuri 
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Förderschulen 

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  

 

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 

 

Şcoli private 

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 

 

Anexă: Adresele şcolilor secundare începând cu clasa a V-a 
 

Anexă: Adresele şcolilor secundare începând cu clasa a V-a 
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