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CUVÂNTUL ÎNAINTE AL PRIMARULUI GENERAL
Diversele tipuri de școli din Baden-Württemberg oferă elevelor și elevilor numeroase
opțiuni de dezvoltare individuală. Uneori, această diversitate de opțiuni poate ridica
multe întrebări pentru părinți și copii lor. Și vocabularul de specialitate pentru absolviri
și opțiunile de specializare constituie uneori o provocare. Scopul nostru comun este
ca fiecare copil să se poată dezvolta în funcție de talentele sale. Educația este o cheie
importantă pentru participarea la o societate tot mai complexă.
Când se ia decizia - Ce școală este potrivită pentru copilul meu_ - profesoarele și profesorii oferă mult sprijin recomandând pentru fiecare copil un tip de școală, care să îi ofere
cele mai bune condiții pentru dezvoltarea sa școlară. În același timp părinții sunt însoțitorii competenți, care se implică în mod activ pentru succesul educațional al copiilor
lor. Până la urmă, ei cunosc cel mai bine interesele și potențialul copiilor și își doresc să
îi ghideze pe un drum educațional potrivit.
© Fotografie Susanne Krum

Prima broșură a școlilor din Herrenberg explică cei mai importanți termeni și oferă o
privire de ansamblu asupra tipurilor de școli din Baden-Württemberg. Pe lângă această
orientare generală, ea mai oferă în forma sa compactă și transparentă informații despre
școlile din orașul nostru. Mai mult, broșura cuprinde o gamă largă de link-uri, care vă
ajută să înțelegeți mai bine diversele teme școlare. Pentru părinții cu cunoștințe minime
de limbă germană, pe paginile adecvate sunt introduse și informații în alte limbi. Astfel,
această broșură poate servi tuturor părinților ca sursă de informație complexă și ajutor
la luarea deciziei, atunci când vine vorba despre viitorul profesional al copiilor lor.

Thomas Sprißler
Primar general
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GLOSAR1
Condiția pentru admiterea la studii
universitare este bacalaureatul.
Bacalaureatul poate fi obținut prin:
•• Absolvirea examenului de bacalaureat la licee în forma normală, cu o structură de șase, șapte sau drei ani
•• Absolvirea examenului de bacalaureat la liceele profesionale cu predare timp de trei sau șase ani
•• Trecerea cu succes a examenului de bacalaureat organizat la o școală de tip Gemeinschaftsschule cu nivel de liceu
superior (prima dată introdus în anul 2021).
•• a doua școală (liceu seral, colegiu, colegiu tehnic, colegiu economic sau colegiu profesional în domeniul social)
•• Trecerea cu succes a examenului de bacalaureat ca examen independent de școală (Schulfremdenprüfung)
Pregătirea pentru studii universitare oferă dreptul de a studia orice materie la universitate în Germania precum și de a
studia la universități duale.

„BEJ” (anul profesional de început)
se numără printre școlile profesionale pregătitoare și este destinat elevelor și elevilor, care au absolvit cu succes Hauptschule și obligația unei școli profesionale (sub 18 ani).
Astfel elevele și elevii își pot îmbunătăți șansele la un loc de formare profesională. BEJ oferă un program de învățare și
curs, care pregătește elevele și elevii cât mai individual pentru un loc potrivit pentru formarea profesională. Obiectivul
este obținerea unei diplome de înaltă calificare, cu cerințe, care sunt puțin peste nivelul absolvirii Hauptschule.

Școli pregătitoare pentru formarea profesională
Tinerii, care după îndeplinirea obligației generale de urmare a școlii (finalul clasei 9. ) nu mai urmează o altă școală
și nu încep o specializare profesională, sunt pregătiți la cursuri pentru intrarea în lumea profesională și a muncii.
Frecventarea acestor școli este posibilă parțial și fără diplomă de absolvire.

Șansele de a primi un loc de calificare profesională pot fi îmbunătățite de eleve și elevi prin:
•• anul profesional de început (BEJ)
•• anul de precalificare muncă/profesie (VAB și VABO)
•• pregătirea duală pentru calificarea profesională (AVdual) și școala profesională pentru testarea pedagogică (BFPE)

1

Ministerul culturii, tineretului și sportului, Baden-Württemberg
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule
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Pregătirea duală pentru calificarea profesională („AVdual”)
cuprinde foarte multă practică în întreprinderi, care se concentrează pe cursul educațional. În afară de aceasta, se
pune un mare accent pe îmbunătățirea competențelor generice și tehnicilor de învățare a elevelor și elevilor. Trecerea
cu succes a unui examen de absolvire, care se susține la materiile limba germană, matematică și engleză ca examen
central, asigură la finalul anului școlar un nivel de școlarizare similar cu diploma de absolvire a școlii de tip Hauptschule.
Obiectivul Avdual este ca tinerii să primească susținerea individuală, de care au nevoie pentru a începe cursuri de
calificare profesională.

Calificarea pentru admiterea la universitate în funcție de materia
de specialitate
se poate obține prin:
•• examenul de absolvire al unui colegiu profesional (Berufsoberschule (colegiu tehnic, economic, social)
•• Examenul pentru calificarea profesională ca profesor specializat pentru materiile muzicale și tehnice la un seminar
pedagogic de specialitate. Acest examen de absolvire oferă dreptul la admiterea la studii pentru învățători sau
profesori de nivelul secundar I. Ulterior veți putea preda la școli de tipul Werkrealschule, Hauptschule și Realschule.
•• Examenul pentru calificarea profesională ca profesor specializat, respectiv profesor tehnic în pedagogia specială.
Acest examen de absolvire oferă dreptul la admiterea la studii pentru pedagogia specială.
•• examenul de absolvire al vechilor seminarii economice de stat pentru studiul materiilor aplicate
•• examenul de absolvire al unui studiu de artă (ex. balet) la o instituție de studii superioare de stat sau instituție de
studii superioare recunoscută de stat, în baza căruia nu se poate recunoaște calificarea pentru studii universitate
•• examenul de absolvire al unui studiu la academia de pop, film sau teatru, în baza căruia nu se poate recunoaște
calificarea pentru studii universitate
Calificarea pentru admiterea la o instituție de studii superioare cu diploma unei limbi străine oferă dreptul, în funcție de
tipul școlii, la care a fost obținută, să studiați diverse cursuri la universități și instituții de studii superioare și să studiați
anumite domenii de calificare la instituția duală pentru studii superioare.

Atenție: Drepturile individuale de studii se aplică parțial numai pentru Baden-Württemberg.
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Calificarea pentru admiterea la o instituție de studii superioare
se poate obține prin:
•• Absolvirea unui colegiu profesional, eventual cu examinare suplimentară
•• Calificare duală cu obținerea dreptului de admitere la o instituție de studii superioare. Această calificare suplimentară
se oferă la numeroase locații ale școlilor profesionale (Berufsschule).
•• Absolvirea anumitor școli profesionale cu trei materii principale cu examinare suplimentară, ex. școală profesională
de specialitate pentru îngrijirea bătrânilor
•• Performanțele școlare calificate în sistemul de curs al nivelului liceal superior, dacă nu se atinge nivelul de bacalaureat, în conexiune cu calificarea profesională absolvită sau dacă s-a absolvit cel puțin o practică de un an, prin care
se cunoaște mediul muncii și diverse domenii și metode de lucru, în structura și organizarea locului de practică
precum și în chestiuni de personal și social.
•• Absolvirea unei școli de specialitate de doi ni, cum ar fi în specialitățile tehnică, structurarea economiei, parțial cu
examinare suplimentară
•• Absolvirea cursurilor speciale polițienești sau militare
•• Trecerea cu succes a examenului pentru obținerea calificării pentru admiterea la instituții de studii superioare
pentru elevii școlilor libere Freie Waldorfschulen
•• a doua școală (liceu seral, colegiu profesional cu predare timp de un an, colegiu)
Calificarea pentru admiterea la o instituție de studii superioare oferă dreptul de a urma cursurile unei instituții de
studii superioare. Unele profiluri de studii superioare necesită cel puțin calificarea pentru studii superioare.

Calificarea pentru admiterea la școli de specialitate
are o valoare mai mare decât calificarea medie, deoarece se compune din calificarea medie și pregătirea de bază
profesională. Aceasta este o calificare specifică alegerii unei profesii, care se obține în urma frecventării unei școli
profesionale de specialitate, cu o durată de doi ani. Școala profesională de specialitate se clasifică în trei domenii:
economic-tehnic, comercial, alimentație și sănătate.
Urmarea unei școli profesionale de specialitate este potrivită pentru tinerii, care au absolvit cu succes clasa 9. a unei
școli de tip
Werkrealschule, Hauptschule sau Gemeinschaftsschule.
Cu calificarea pentru admiterea la o instituție de studii superioare se poate începe o calificare, dar și un colegiu
profesional sau un liceu profesional.
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Examenul de absolvire al școlii de tip „Hauptschule”
se poate obține prin:
•• trecerea cu succes a examenului la finalizarea școlii de tip Hauptschule la finalul clasei 9. de la școala de tip Hauptschule sau Werkrealschule sau la finalul clasei 10. la școala de tip Werkrealschule. Și după terminarea clasei 9. sau 10.
ale Gemeinschaftschulen puteți da examenul de diplomă pentru Hauptschule. Pe viitor va oferi și școala Realschule
posibilitatea de a obține o calificare la finalul clasei 9.
•• Trecerea în clasa 10. la Werkrealschule
•• Certificatul de transfer din clasa 9. în clasa 10 a școlii Realschule sau a liceului general sau liceului profesional de
șase ani sau dacă puteți fi transferat din clasa 9. în clasa 10. la școala de tip Gemeinschaftsschule la nivelul M sau E
•• absolvirea cu succes a unei școli profesionale de specialitate
•• Transferul în al doilea an școlar al școlii profesionale de specialitate, care pregătește pentru calificarea de admitere
la o instituție de studii superioare
•• absolvirea cu succes a unei școli profesionale de specialitate
•• Trecerea cu succes a unui examen central în anul de precalificare muncă/profesie (VAB) sau al pregătirii duale
pentru calificare (AV dual)
•• Trecerea cu succes a unui examen de absolvire a școlii de tip Hauptschule pentru elevii externi (candidatura și
aprobarea au loc exclusiv prin administrația de stat a școlilor, de care aparține candidatul și în zona căreia își are
reședința)

Calificare medie = absolvirea școlii de tip „Realschule”
se poate obține prin:
•• trecerea cu succes a examenului de absolvire după clasa 10. de la școala Realschule, Werkrealschule sau Gemeinschaftsschule
•• Certificatul de transfer din clasa 10. în clasa 11 al liceelor general, Gemeinschaftsschule la nivelul E precum și al
liceelor profesionale cu structură de 6 ani (6BG).
•• absolvirea cu succes a primului an școlar la colegiul profesional sau liceul profesional cu structură de trei ani (3BG),
dacă în baza unui certificat de transfer emis de o școală gimnazială de opt ani sunteți transferat din clasa 9 în clasa
10 a unui colegiu profesional sau liceu profesional
•• calificare duală în întreprindere și școală profesională (Berufsschule)
•• absolvirea cu succes a unei școli profesionale (Berufsschule) de doi ani, care oferă clarificarea de admitere la o școală
de specialitate (Fachschule) (Calificarea pentru admiterea la o școală de specialitate: Calificare medie plus clarificare
profesională de bază
•• al doilea tip de școală (Realschule cu program la seral, liceu la seral, Berufsaufbauschule/școală pentru consolidarea
cunoștințelor profesionale)
Cu calificarea medie puteți începe o calificare într-o profesie calificată recunoscută.
În anumite condiții se pot urma cursurile unei școli gimnaziale generale sau profesionale, un nivel superior al școlii
Gemeinschaftsschule, un colegiu profesional sau o Berufsoberschule.
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Oferta deschisă pentru cursuri cu program complet:
Elevele și elevii frecventează după-masa cursurile sau comunitățile de lucru, numite AG, în funcție de dorințele lor.

„VAB” (anul de precalificare muncă/profesie)
oferă tinerilor, care sunt obligați să urmeze o școală profesională și nu au găsit un loc pentru cursurile de calificare,
șansa de a obține o calificare de școală de tip Hauptschule. În același timp, VAB oferă cunoștințele profesionale de bază
pentru până la trei domenii profesionale și promovează orientarea profesională. Aceasta constituie șansa potrivită pentru tinerii cu sau fără absolvirea școlii de tip Hauptschule, care nu știu încă ce orientare profesională să aleagă.

„VABO”
semnifică „an de precalificare muncă/profesie cu concentrare pe asimilarea cunoștințelor de limbă germană”.
La cursurile VABO, tinerii fără sau cu puține cunoștințe de limbă germană învață această limbă. Absolvirea acestui an
permite transferul la școlile profesionale și la final se dă un examen de limbă germană.

Absolvirea „Werkschule”
este ca și absolvirea școlii de tip Realschule, adică o calificare medie.
Aceasta dă dreptul de a
•• începe studii de calificare
•• frecventa o școală profesională de specialitate (Berufsfachschule)
•• Frecventarea colegiului profesional, liceului profesional sau treptei gimnaziale superioare a școlii de tip Gemeinschaftsschule în urma unor performanțe adecvate

„WBS”: Economie, orientare profesională și de studii
constituie materia de bază pentru orientarea profesională BO, care însoțește întregul an școlar, mai ales clasa 9. BO este
abrevierea pentru orientare profesională. În colaborare strânsă cu consilierul profesional, agenția pentru forța de
muncă precum și firmele, autoritățile și școlile din Herrenberg și apropiere, în special în clasa 9. se oferă o imagine
despre mediul profesional și de muncă și se pun la dispoziție informații complexe precum și un ajutor în alegerea
profesiei (centrul pentru informare profesională BIZ).
Un punct central este informarea cu privire la întreprindere și locul de muncă. Elevele și elevii absolvă o practică de o
săptămână și se pot prezenta într-o întreprindere, o școală sau o autoritate, pentru a aduna experiență prin propriile
acțiuni și prezența la fața locului.
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TIPURI DE ȘCOLI
ÎN BADEN-WÜRTTEMBERG
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CARE ȘCOALĂ ESTE POTRIVITĂ
PENTRU COPILUL MEU?2
Informații pentru părinți
În ultimul an din școala primară, copiii, părinții și cadrele didactice trebuie să ia o decizie importantă - trecerea la o
școală de dezvoltare. Această decizie nu este ușoară, deoarece copilul, personalitatea sa în dezvoltare, talentele, abilitățile și potențialele sale trebuie luate în considerare.
La recomandarea de bază a școlii potrivite se recomandă pentru fiecare copil un tip de școală, unde poate primi stimularea optimă - o stimulare, care corespunde nivelului său actual de dezvoltare și abilități și nu suprasolicită sau solicită
prea puțin copilul.
Până la luarea deciziei, părinții sunt susținuți încă de la început printr-o consiliere regulată în școala primară. Aceasta
se bazează pe observarea continuă și diferențiată a copilului cu privire la dezvoltarea abilităților sale de învățare și a
performanței, conduitei de învățare și muncă, căile de învățare, punctele sale forte și preferințele în materie de învățare
și potențialele sale.
Prin recomandarea de la școala primară, pe care părinții o primesc în scris, se exprimă evaluarea școlii potrivite după
finalizarea primelor clase de bază. Ca ajutor ulterior în luarea unei decizii, în cadrul procedurii speciale de consultanță,
părinții pot consulta un profesor calificat.
Decizia asupra tipului de școală urmată de copil după clasele primare se va lua de către părinți. Din anul școlar
2017/2018, recomandarea de la școala primară se va prezenta la înregistrarea la școala ulterioară.

2

Ministerul culturii, tineretului și sportului, Baden-Württemberg
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Welche+Schule+fuer+mein+Kind_
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„HAUPTSCHULE/WERKREALSCHULE”
Nu există acest tip de școală în Herrenberg

Orientat profesional în mod consecvent prin învățare practică
În școlile de tip Hauptschule/Werkrealschule sunt promovate talentele practice. Elevele și elevii se ocupă devreme de
ideilor lor profesionale. Vorbesc despre perspectivele și opțiunile pentru planificarea vieții și profesiei. Cititul, scrisul și
calculele sunt la fel de importante ca și dezvoltarea competențelor sociale. Promovarea personală este foarte importantă.

Frecventarea cursurilor școlilor de tip „Hauptschule/Werkrealschule”
Hauptschule cuprinde clasele 5 până la 9. La școlile Hauptschule se poate obține exclusiv diploma de Hauptschule.
Werkrealschule are la bază școala primară (Grundschule) și cuprinde clasele 5 până la 10. După șase ani aceasta duce la
calificarea medie (absolvirea Werkrealschule) și oferă posibilitatea de a obține diploma de absolvire a școlii Hauptschule la finalul clasei 9 sau 10.

Domeniul de selecție obligatorie
Materiile obligatorii pregătesc elevii pentru calificarea și profesia viitoare. Elevele și elevii își aleg din clasa 7
următoarele materii:
•

Cultura zilnică, alimentație, social (AES)

•

Tehnică

Orientarea profesională și educațională
În cadrul „KooB0-Praxistage-Hauptschule/Werkrealschule trifft Berufsschule“ (KooBO = orientare profesională
cooperativă) din clasa 8. elevele și elevii se pot gândi la profesia dorită. Se pot familiariza cu diverse profesii lucrând în
atelierele școlilor profesionale. În clasa 9. elevele și elevii pregătesc o lucrare de proiect. Această lucrare se elaborează
pentru material economie/orientare profesională și de studii (WBS) cu referire la o altă materie.

Cum se procedează după absolvire
După examenul de absolvire a școlii de tip „Hauptschule” (după clasa 9)
•• Frecventarea clasei 10 a școlii de tip Werkrealschule resp. în funcție de performanța adecvată Vizitarea clasei 10 la
școala de tip Realschule sau Gemeinschaftsschule
•• Frecventarea școlii profesionale (Berufsschule) cu o durată de doi ani 2 BFS cu calificare medie
•• calificare profesională la școala profesională 2BFS de doi ani
•• Începerea unor studii de calificare profesională în sistem dual (școala profesională (Berufsschule) și întreprindere)
sau la o școală profesională de specialitate (Berufsfachschule); înainte trebuie absolvit un an profesional de început
(Berufseinstiegsjahr BEJ)
•• fără contract de calificare: Transferul la școlile pregătitoare pentru formarea profesională
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După absolvirea școlii de tip „Werkrealschule” (după clasa 10)
•• Începerea unor studii de calificare profesională în sistem dual (școala profesională (Berufsschule) și întreprindere)
•• calificare profesională la școli profesionale sau colegii profesionale (ex. îngrijitor de bătrâni, educator, asistent tehnic)
•• Frecventarea unui colegiu profesional de doi ani pentru dobândirea calificării pentru studii superioare și a unei
diplome profesionale
•• Începerea unor cursuri de funcționari în serviciile medii
•• Frecventarea unui nivel de liceu superior la o școală de tip Gemeinschaftsschule pentru obținerea bacalaureatului
•• Frecventarea unui liceu profesional pentru obținerea diplomei de bacalaureat
•• Frecventarea unui colegiu profesional de un an pentru dobândirea calificării pentru studii superioare (numai după
absolvirea calificării profesionale)

13

„REALSCHULE”
O școală cu orientare spre materiile fizice
Școlile de tip Realschule au multe posibilități de a stabili puncte forte individuale (lingvistice, muzicale, tehnice, sportive)
Acestea promovează și formează elevele și elevii raportându-se la realitate. Școala de tip Realschule cuprinde clasele 5
până la 10. La finalul clasei 9. se poate da examenul pentru absolvirea studiilor de bază. Elevele și elevii mai puternici
dau la finalul clasei 10 examenul pentru absolvirea școlii de tip Realschule.

Învățarea în „Realschule”
În clasele 5 și 6 elevele și elevii au timp să își arate și să își dezvolte potențialul. După clasa 5, toți elevii trec în clasa 6.
La finalul clasei 6. profesorii și profesoare decid în baza notelor cărei grupe se vor aloca elevele și elevii: la examenul
pentru absolvirea Hauptschule sau Realschule

Domeniul de selecție obligatorie
Elevele și elevii își aleg din clasa 7 una din următoarele materii
•• Tehnică
•• Cultura zilnică, alimentație, social (AES)
•• o a doua limbă străină (franceză), dacă au ales deja această limbă în clasa 6
În clasele 8 până la 10 se poate selecta liber materia Informatică.

Orientarea profesională și educațională
Școala de tip Realschule pregătește elevii pentru o bună trecere la studii de calificare, liceu profesional sau nivelul
superior de studii profesionale. Elevele și elevii se familiarizează cu întreprinderi și companii prin intermediul
proiectelor și practicii.

Cum se procedează după absolvire
După examenul de absolvire a școlii de tip „Hauptschule” (după clasa 9)
•• Frecventarea clasei 10 a școlii Realschule pentru dobândirea calificării medii în cazul unor performanțe foarte bună
până la bune; în cazul unor performanțe mai slabe se frecventează clasa 10 de la școala Werkrealschule sau
Gemeinschaftsschule pentru dobândirea diplomei de absolvire a școlii de tip Werkrealschule
•• Frecventarea școlii profesionale (Berufsschule) cu o durată de doi ani 2 BFS cu calificare medie
•• calificare profesională la școala profesională 1BFS de un an sau școala profesională de doi ani 2BFS
•• Începerea unor studii de calificare profesională în sistem dual (școala profesională (Berufsschule) și întreprindere)
•• fără contract de calificare: Transferul la școlile pregătitoare pentru formarea profesională
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După absolvirea școlii de tip „Realschule” (după clasa 10)
•• Începerea unor studii de calificare profesională în sistem dual (școala profesională (Berufsschule) și întreprindere)
•• calificare profesională la școli profesionale sau colegii profesionale (ex. îngrijitor de bătrâni, educator, asistent tehnic)
•• Frecventarea unui colegiu profesional de doi ani pentru dobândirea calificării pentru studii superioare și a unei
diplome profesionale
•• Începerea unor cursuri de funcționari în serviciile medii
•• Frecventarea unui liceu profesional pentru obținerea diplomei de bacalaureat
•• Frecventarea unui nivel de liceu superior la un liceu general pentru dobândirea bacalaureatului; liceul de trei ani
sau nivelul superior al unei școli Gemeinschaftsschule vizează în special elevele și elevii, care au absolvit școala de
tip Realschule
•• Frecventarea unui colegiu profesional de un an pentru dobândirea calificării pentru studii superioare (numai după
absolvirea calificării profesionale)
•• Frecventarea unui colegiu de stat (numai cu calificare profesională obținută) pentru dobândirea calificării pentru
studii superioare/bacalaureat
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„GEMEINSCHAFTSSCHULE”
Învățare pe trei niveluri
Gemeinschaftsschule abordează particularitățile elevelor și elevilor. La finalul claselor 9 sau 10, elevii susțin examenul
de absolvire a școlii profesionale Hauptschule. La finalul clasei 10. se poate da examenul pentru absolvirea școlii
profesionale (Realschule). Elevele și elevii mai dotați dau examenul de bacalaureat la finalul clasei 12 și dobândesc
calificarea generală pentru admiterea la studii superioare

Învățarea la „Gemeinschaftsschule”
La Gemeinschaftsschule cursurile sunt oferite în trei niveluri de dificultate diferite. Nivelul de bază (G) duce la
absolvirea școlii de tip Hauptschule, nivelul mediu (M) la absolvirea școlii de tip Realschule și nivelul următor (E) la
bacalaureat. Părinții și copiii se gândesc în clasele 8 și 9 de doresc să absolve. La Gemeinschaftsschule sunt transferați
toți elevii.

Orientarea profesională și educațională
Prin practică, colaborarea la firme dedicate elevilor și proiecte profesionale, elevele și elevii dobândesc primele
experiențe în diversele domenii profesionale și de activitate. Cu material economie/orientare profesională și de studii
(WBS), elevele și elevii primesc o educație de bază în economie.
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Cum se procedează după absolvire
După examenul de absolvire a școlii de tip „Hauptschule” (după clasa 9 sau 10)
•• Frecventarea clasei 10 a școlii Gemeinschaftsschule, Realschule sau Werkrealschule, dacă calificarea principală a
fost obținută în clasa 9, pentru a merge mai departe la studiile de calificare medie
•• Frecventarea școlii profesionale (Berufsschule) cu o durată de doi ani 2 BFS pentru dobândirea calificării pentru
admiterea la o școala de specialitate
•• Începerea unor studii de calificare profesională în sistem dual (școala profesională (Berufsschule) și întreprindere)
sau la o școală profesională de specialitate (Berufsfachschule)
•• fără contract de calificare: Transferul la școlile pregătitoare pentru formarea profesională

După absolvirea școlii de tip „Realschule” (după clasa 10)
•• Începerea unor studii de calificare profesională în sistem dual (școala profesională (Berufsschule) și întreprindere)
•• calificare profesională la școli profesionale sau colegii profesionale (ex. îngrijitor de bătrâni, educator, asistent tehnic)
•• Frecventarea unui colegiu profesional de doi ani pentru dobândirea calificării pentru studii superioare și a unei
diplome profesionale
•• Începerea unor cursuri de funcționari în serviciile medii
•• Frecventarea unui nivel superior la o școală de tip Gemeinschaftsschule pentru obținerea bacalaureatului
•• Frecventarea unui liceu profesional pentru obținerea diplomei de bacalaureat
•• Frecventarea unui nivel de liceu superior la un liceu general pentru dobândirea bacalaureatului; liceul de trei ani sau
nivelul superior vizează în special elevele și elevii, care au absolvit școala de tip Realschule
•• Frecventarea unui colegiu profesional 1BFS de un an pentru dobândirea calificării pentru studii superioare (numai
după absolvirea calificării profesionale)

După bacalaureat/ calificarea pentru admiterea la studii superioare
•• Bacalaureatul oferă posibilități de studii superioare naționale și internaționale
•• Studiul la universitățile și colegiile este la fel de important ca și o calificare profesională; adesea companiile și
instituțiile pentru absolvenții bacalaureatului oferă durate de calificare scurtate
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PRIVIRE ASUPRA ȘCOLILOR
ÎN BADEN-WÜRTTEMBERG
Sursa: https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/Bildungswege%202020%20Grafik.pdf
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ȘCOLI PROFESIONALE („BERUFLICHE SCHULEN”)
Intrarea în lumea muncii sau calificarea individuală
După absolvirea școlilor de tip Förderschule, Werkrealschule, Gemeinschaftsschule sau Realschule, școlile oferă
numeroase oportunități de calificare ulterioară. Școlile profesionale se clasifică în șase tipuri. Obiectivul este de a
pregăti elevele și elevii pentru o calificare profesională. Și pe durata sau după o specializare, tinerii au șansa de a obține
diplome suplimentare - până la bacalaureat.

Cum se procedează după absolvire
Cu și fără absolvire a școlii de tip „Hauptschule”
Obiectivul: Pregătirea pentru alegerea unei profesii
Cursuri educaționale pentru pregătirea profesională BvB
•• Pregătirea duală pentru studii (AVdual) și pregătirea pentru studii (AV)
•• Anul profesional de început (BEJ)
•• VAB (anul de precalificare muncă/profesie)
Școala profesională (Berufsschule)
Elevele și elevii, care nu au absolvit o școală de tip Hauptschule pot obține prin intermediul unui examen de absolvire
a unor studii duale (scrisoare de muncitor specializat) studii echivalente cu cele dobândite în urma absolvirii școlii de
tip Hauptschule.
Berufsfachschule (școala profesională de specialitate)
Calificarea pentru asistent zilnic recunoscut de stat este începută și fără absolvirea școlii Hauptschule la școala
profesională de specialitate (Berufsfachschule) Acolo ei pot obține cursuri echivalente cu o diplomă de absolvire a
școlii Hauptschule.

Cu diploma de absolvire al școlii de tip „Hauptschule”
Obiectivul: Calificare medie
Școala profesională (Berufsschule)
Cu note bune, elevele și elevii, care au obținut diploma de absolvire a școlii Hauptschule pot urma o educație echivalentă
cu calificarea medie.
Școala profesională de specialitate 2BFS (Berufsfachschule)
Elevele și elevii, care au absolvit o școala Hauptschule își îmbunătățesc în școala profesională de doi ani cunoștințele
generale și dobândesc o calificare profesională de bază. La alegere sunt două profiluri:
•• comercial
•• tehnic/industrial
•• Alimentație și sănătate
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La absolvirea cu succes elevele și elevii ating nivelul la care sunt pregătiți pentru o școală de specialitate (Fachschulreife).
Unele școli profesionale oferă calificări profesionale pure, cu o diplomă profesională recunoscută de stat.
Școala profesională de construcții BAS și liceul profesional BOS
În treapta medie a școlii profesionale superioare (Berufsoberschule), care se numește Berufsaufbauschule BAS, elevele
și elevii dobândesc cu diploma de absolvire și calificarea profesională, cu un an de cursuri cu normă întreagă, calificarea
medie.

Calificare medie
Obiectivul: Calificare de intrare în învățământul superior specific subiectului sau generală
Școala profesională (Berufsschule)
Ucenicii cu absolvire profesională medie își pot obține bacalaureatul în paralel cu calificarea duală prin intermediul
unui program suplimentar.
Liceul profesional (Berufliches Gymnasium)
Condițiile pentru frecventarea liceului profesional:
•• Absolvirea realschule, Werkrealschule sau calificarea pentru școli de specialitate cu o medie stabilită
•• Diploma de transfer a unei școli de tip liceu în clasa 10 sau 11 (G8) sau în clasa 12 (G9)
•• Diploma de transfer a unei școli Gemeinschaftsschule la finalul clasei 10 la nivelul E
Absolventele și absolvenții liceului profesional cu o durată de studii de trei ani primesc diploma pentru posibilitatea
de admitere la facultate.
Colegiu profesional
Pentru a fi admiși la colegiul profesional, elevii trebuie să îndeplinească cerințe suplimentare pe lângă calificarea
educațională intermediară (de exemplu, un stagiu). Colegiul profesional se sfârșește în mod normal cu un examen de
absolvire. Elevii cu minim cursuri de doi ani atât pentru obținerea calificării de admitere la studii superioare cât și o
diplomă profesională (ex. „asistent recunoscut de stat”)
Școala profesională BAS și liceul profesional BOS
La nivelul superior al școlii profesionale BOS, elevii cu un certificat de absolvire a școlii secundare și o pregătire
profesională absolvită iau calificarea de intrare în învățământul superior specific materiei sau, cu a doua limbă străină,
bacalaureatul.
Școli de specialitate
Școlile profesionale se adresează celor care muncesc deja și au o calificare profesională și doresc să se dezvolte. După
absolvirea cu succes a școlii de specialitate, elevele și elevii ating nivelul la care sunt pregătiți pentru o studiile superioare.
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LICEU GENERAL
Baza pentru un start bun în studii sau profesie
Gimnaziul duce direct la bacalaureat. Oferă elevilor o bază calificată de cunoștințe, valori și competențe și conduce la
calificarea generală de admitere în învățământul superior / bacalaureat în opt ani (G8). Unele gimnazii oferă o durată de
cursuri de nouă ani (G9), care se finalizează cu bacalaureatul. Obiectivul liceului este mai ales pregătirea pentru studii.
Sunt posibile și toate celelalte forme de dezvoltare și specializare.

Învățarea la liceu (gimnaziu)
Elevele și elevii învață la nivel înalt
•• mai multe limbi
•• Științele naturii
•• Științe umaniste
•• Științe sociale
•• În domeniul muzical-estetic.

Domeniul de alegere
Gimnaziile individuale se diferențiază în funcție de concentrarea lor pe diverse oferte de educație. Acestea oferă
focusuri lingvistice, științifice, artistice sau sportive. Mai există și posibilitatea de învățare bilingvă.

Orientarea profesională și educațională
În clasa 8, este predat subiectul orientarea spre afaceri/carieră și studiu (WBS). În clasele 9 și 10 elevele și elevii pot
obține primele experiențe în companii, autorități și instituții timp de o săptămână. În clasele 11 și 12 există, printre
altele, o zi de informare despre studii.
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Cum se procedează după absolvire
Cu diploma de absolvire medie
Odată cu transferul după absolvirea clasei 10, elevii ating automat calificarea educațională medie. Certificatul de
absolvire a gimnaziului permite aceleași căi de formare profesională sau calificare ulterioară descrise în capitolul Realschule (pagina 14) sau Gemeinschaftsschule (pagina 16). Diploma generală pentru admiterea la studii superioare
se poate obține și mai târziu; ex. la gimnaziile de dezvoltare și seral, la colegiul profesional și la gimnaziul profesional.

Odată cu calificarea generală pentru studii superioare
Elevele și elevii părăsesc gimnaziul la finalul clasei 12 (G8) odată cu trecerea examenului de bacalaureat și primesc
diploma pentru admiterea la studii superioare. Bacalaureatul oferă posibilități de studii superioare naționale și internaționale Studierea la universități și colegii este la fel de posibilă ca o pregătire profesională calificată. Adesea, companiile
și instituțiile oferă absolvenților durate de calificare profesionale curtate.
Nepromovarea bacalaureatului oferă totuși opțiuni de studii de specialitate. Cerința școlii este promovarea în clasa 12
sau admiterea la bacalaureat; partea practică poate fi compensată printr-un stagiu de cel puțin un an, pregătire sau
experiență de muncă de cel puțin doi ani. Calificarea pentru admiterea la studii superioare permite elevilor să studieze
la instituții de studii superioare de specialitate.

Informațiile privind absolvirile au fost preluate de pe următoarea pagină de internet: https://www.service-bw.de/web/guest/startseite
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ȘCOLI DE DEZVOLTARE
ÎN HERRENBERG
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Albert-Schweitzer-Schule

Albert-Schweitzer-Schule este un centru educațional și de consiliere pedagogică special (SBBZ) cu focus pe învățare,
cu un concept de educație și asistență foarte diferit și o ofertă completă deschisă. Copiii pot frecventa școala dacă se
stabilește că au dreptul la educație cu nevoi speciale, care nu poate fi răscumpărată la o școală generală. Activitatea
de la Școala Albert Schweitzer se concentrează pe nivelul de dezvoltare personală și pe nevoile individuale ale fiecărui
copil. Elevii primesc oferte educaționale adaptate individual, care le deschid noi perspective școlare și profesionale și
le consolidează încrederea în sine. Ne concentrăm pe toleranță și un comportament politicos. Dorim să prevenim orice
formă de discriminare, hărțuială și agresiune. Din 2020 facem parte din rețeaua națională „Școală fără rasism - Școală
cu curaj”.

Oferta de școlarizare
Clasa 1:
Clasele 1, 2 și 3:
Clasele 1 până la 6:
Clasele 1 până la 9:
Clasele 4, 5 și 6:
Clasele 7, 8 și 9:

Clasa de diagnosticare și promovare la școala primară Öschelbronn
Cursuri transversale, sprijin individual pentru dezvoltare
Clasa de cooperare cu școala Friedrich-Fröbel-Schule
Asistență individuală pentru învățare și dezvoltare (ILEB)
Proiecte de clasă, precum ferma școlii, călărie, cățărat, Clasa2000 (recertificare în 2021)
Conceptul de trepte superioare bazat pe practică

Multe oferte complementare cu parteneri externi, precum psihomotorică,
educație muzicală timpurie, terapie prin muzică, asistența la efectuarea temelor, fitness și altele

Orientare profesională
Clasele 7, 8 și 9:
Clasa 7:
Clasele 8 și 9:
Clasa 9:

Curs de candidare, cerc de talente, firme pentru elevi, ex. catering
Analiza competențelor profesionale, familiarizarea cu întreprinderea, practică internă școlară
Însoțirea la debutul în profesie, practică zilnică și săptămânală, orientare profesională la IB
Consiliere individuală oferită de agenția pentru forța de muncă, zile ale porților deschise, 		
testarea muncii

Şcoala „Albert Schweitzer” a fost premiată cu „Distincţia în alegerea unei profesii BORiS (orientarea profesională în
şcoli)” a landului Baden-Württenberg, pentru activităţile desfăşurate în anii 2018 şi 2021.

Albert-Schweitzer-Schule
Bismarckstraße 7
71083 Herrenberg
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Tel: 07032 / 89437-0, Fax: 07032 / 89437-19
E-Mail: poststelle@ass.hbg.schule.bwl.de
Web: www.ass-herrenberg.de

Friedrich-Fröbel-Schule

Școala Friedrich-Fröbel-Schule este o școală cu program de 8 ore, unde copiii și tinerii cu nevoi speciale sunt asistați.
Acest necesar de promovare intens impune ca mediul de învățare să fie adaptat la abilitățile și posibilitățile individuale.
Procesele de învățare și predare sunt realizate astfel încât elevele și elevii să se poată dezvolta cât mai bine. Printre
aceștia se numără oameni, care susțin elevii, alegerea unor materiale după care se poate realiza educația și o organizare
a școlii, care creează condițiile propice.
Elevele și elevii parcurg treapta de patru ani și treapta principală de cinci ani. La acestea se anexează etapa profesională
de trei ani, în care se îndeplinește și obligația de urmare a unei școli. Orele sau loc în clase mici. Un focus important este
pregătirea elevelor și elevilor pentru o viață independentă și participarea la activități sociale în funcție de personalitatea
și mediul lor de viață.

Oferta de școlarizare
Clasele 1 până la 4: Treapta de bază, unde cursurile se adaptează la situația actuală a copilului și
are loc o învățare utilizând toate simțurile fizice.
Clasele 5 până la 9: Treapta principală, în care se dezvoltă competențele din treapta de bază și
se dezvoltă competențele pentru treapta școlii profesionale (Berufsschule).
după clasa 9:
Treapta școlii profesionale (Berufsschule) cu pregătirea pentru viața după școală în diverse
formate, precum cămin-școală amplasat la țară, proiect de locuințe, ziua practicii, practica zilnică,
tehnică și muncă, participarea la târguri.

Orientare profesională
cuprinde etapa de testare și de clasificare și pregătește pentru participarea la viața muncii.
La școala Friedrich-Fröbel există un biroul de consiliere timpurie în Herrenberg. Aici, părinții și tutorii pot apela direct
pentru întrebări legate de dezvoltarea copiilor lor, de la naștere până la vârsta de mers la școală.

Friedrich-Fröbel-Schule
Friedrich-Fröbel-Straße 4
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9470-0, Fax: 07032 / 9470-30
E-Mail: poststelle@ffs.schule.bwl.de
Web: www.ffs-hbg.de

27

Jerg-Ratgeb-Realschule

Şcoala cu profil real „Jerg Ratgeb” dispune de o largă paletă educaţională pentru elevi cu diferite talente. Elevii sunt
susţinuţi în funcţie de înclinaţiile lor, în cadrul celor trei aşa-numite profiluri de predare în domeniile muzical, sportiv
sau cel bazat pe lucrul cu calculatorul. Un al patrulea profil de predare, în domeniul teatru, este în curs de constituire
începând cu anul şcolar 2019/2020.
Prin activităţi variate şi prin proiecte şcolare precum turnee sportive, competiţii de alergare, concerte, spectacole, zile
de probă profesională, centre de învăţare în natură şi cooperări cu parteneri externi, clasele participă activ la organizarea
procesului educaţional, experimentând şcoala şi colectivul din care fac parte într-un mod deosebit. Oferta de program
prelungit oferă posibilitatea de a folosi mediateca pe tot parcursul zilei, aceasta conţinând peste 6000 de materiale
multimedia şi câteva locuri special amenajate pentru lucrul la calculator. Ajutorul oferit la rezolvarea temelor şi
grupurile de studiu sau participarea la activităţi interşcolare, precum şi la activităţi organizate de partenerii externi,
cum ar fi universitatea populară, asociaţia de exerciţii sportive (VfL) sau şcoala de muzică, desăvârşesc oferta.

Ofertă de şcolarizare
Profil muzical:
Clasele a 5-a şi a 6-a:
Clasele a 7-a şi a 8-a:
Clasele a 9-a şi a 10-a:

Clasa de suflători
SieBand; cor, dans
BigBand; cor, dans

Profil tabletă (clasa iPad):
Clasele de la a 7-a până la a 10-a
Profil sportiv:
Clasele de la a 5-a până la a 10-a

Orientare profesională
Clasa a 8-a sau clasa a 9-a:

Stagiu de practică pentru orientarea profesională, pregătirea pentru interviul de 		
angajare, consiliere profesională, târg de cariere anual cu participarea a peste 60 		
de exponenţi

Jerg-Ratgeb-Realschule
Berliner Straße 5
71083 Herrenberg
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Tel: 07032 / 9497-20, Fax: 07032 / 9497-29
E-Mail: poststelle@jrr.hbg.schule.bwl.de
Web: www.jrs-herrenberg.de

Theodor-Schüz-Realschule

La Şcoala cu profil real „Theodor Schüz”, elevii se pot dezvolta întru totul în conformitate cu talentele şi cu punctele lor
forte. Elevii noştri au parte de o comunitate şcolară deschisă, tolerantă şi care promovează respectul. Şcoala cu profil
real TS oferă, în funcţie de inclinaţiile individuale, diferite profiluri din domeniile limbă, muzică, natură, sport şi mişcare.
Există clase de suflători sau de orchestră şi un profil bilingv. Pe lângă asta, mai oferim şi două formate pe temele natură
şi sănătate, dispunând de o grădină a şcolii generoasă, precum şi căţărare şi mişcare, punând la dispoziţie un perete
de căţărare ce aparţine şcolii. Călătoriile de învăţare a limbilor străine ne conduc cu regularitate către Anglia şi Franţa.
În clasele 5/6 şi în clasa a 9-a se organizează şederi în centre de învăţare în natură şi excursii de studiu. Parteneriatele
educaţionale şi cooperările cu Şcoala de muzică Herrenberg, biblioteca municipală, asociaţia de exerciţii sportive (VfL)
sau cu cercul municipal de tineret reprezintă elemente adiţionale importante, care completează profilurile noastre şi
oferta noastră educaţională şi de îndrumare de după-amiaza. În acest scop, Şcoala cu profil real „Theodor Schüz” pune
la dispoziţie o ofertă de program prelungit în vederea selectării individuale a activităţilor favorite. Elevii care participă
la ore organizate după-amiaza iau parte la diferite grupuri de lucru (muzică, limbi, acordarea primului ajutor în cadrul
şcolii, medierea conflictelor, Formula 1, oferte de acordare de sprijin şi altele) şi, dacă doresc, pot primi sprijin la rezolvarea
temelor. Toate sălile de clasă sunt dotate cu aparatură modernă şi digitală în vederea susţinerii de prezentări. La clasă,
sunt folosite cu regularitate tablete şi iPaduri aparţinând şcolii. Tabletele convertibile sunt disponibile pentru împrumut.

Ofertă de şcolarizare
Profil muzical:
Clasele a 5-a şi a 6-a:
Clasele a 7-a şi a 8-a:
Clasele a 9-a şi a 10-a:

Clasa de suflători
Trupă de concert
Firstband (cooperare cu Şcoala cu profil real „Jerg Ratgeb”)

Profil bilingv (Engleză):
Clasele de la a 5-a până la a 10-a:

Materiile principale, geografia şi biologia, se studiază în limba engleză

Alte formate:
Clasele a 5-a şi a 6-a:

Natură şi sănătate / Căţărare şi mişcare

Orientare profesională
Clasa a 8-a: Stagiu de practică într-o instituţie de acordare a asistenţei sociale
Clasa a 9-a: Stagiu de practică pentru orientarea profesională BORS (orientarea profesională în cadrul şcolii cu profil real)
Theodor-Schüz-Realschule
Längenholz 13
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9499-30, Fax: 07032 / 9499-39
E-Mail: poststelle@tsr.hbg.schule.bwl.de
Web: www.tsr-hbg.de
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Vogt-Heß-Gemeinschaftsschule

Şcoala comună „Vogt Heß” este o şcoală de zi cu prezenţă obligatorie, în cadrul căreia se poate obţine atât o diplomă
de absolvire a şcolii generale (clasa a 9-a), cât şi o diplomă de absolvire a școlii reale (clasa a 10-a). Şcoala oferă ore
de curs structurate, desfăşurate într-un ambient de învăţare plăcut, precum şi ore de pregătire suplimentară. Aceasta
urmăreşte principii educaţionale axate pe practică şi pe nevoile individuale, la care se adaugă şi pregătirea în domeniul
competenţelor media. Scopul este de a susţine copiii şi adolescenţii, de a le trezi bucuria de a învăţa precum şi de a
le consolida dezvoltarea personală. În acest scop, se pune mare accent pe dezvoltarea de competenţe sociale. Oferta
educaţională este completată prin cooperarea cu parteneri din afara şcolii (parteneriate educaţionale).
Clasa de pregătire internaţională este un mediu protejat pentru eleve şi elevi a căror limbă maternă nu este germana şi
ale căror cunoştinţe de limba germană nu permit încă participarea la orele normale de curs. Aici vă puteţi îmbunătăţi
abilităţile de comunicare în limba germană. Îndrumătorii şi îndrumătoarele clasei pregătitoare îi sprijină pe eleve şi pe
elevi să facă primii paşi la noua şcoală şi în noua lor ţară.

Ofertă de şcolarizare
Clasa a 5-a:
Clasa a 6-a:
Clasa a 7-a:
		
Clasa a 8-a:
		

Constatarea nivelului de cunoştinţe pentru materiile germană şi matematică
Începerea studiului francezei, materie cu opţiune obligatorie, curs de formare ca mediator
Studierea materiei cu opţiune obligatorie, tehnică sau cultură populară, nutriţie, ştiinţe sociale sau 		
continuarea cursurilor de franceză
Analiza competenţelor, începerea studierii materiei de profil (ştiinţele naturii şi tehnică sau arte vizuale 		
sau spaniolă), consiliere în ceea ce priveşte parcursul şcolar

Orientare profesională
Clasa a 7-a: Începerea cursurilor cu privire la alegerea unei profesii (BOGMS - orientare profesională în cadrul şcolii comune)
Clasa a 8-a: Profil AC (centru de evaluare a competenţelor), stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi, parteneriate
		
educaţionale, pregătirea pentru interviul de angajare
Clasa a 9-a: Iniţierea în profesia aleasă, model de tutorat din partea cercului municipal de tineret, diplomă de 		
		
absolvire a şcolii generale - după obţinerea acestei diplome, există posibilitatea de a obţine şi diploma
		
de absolvire a şcolii reale la Şcoala comună „Vogt Heß”
Clasa a 10-a: Diploma de absolvire a şcolii reale - tranziţia către un curs de formare profesională sau către un gimnaziu
		
profesional, respectiv către ciclul superior al unei şcoli comune, corespunzător ciclului secundar II

Vogt-Hess-Gemeinschaftsschule
Berliner Straße 3
71083 Herrenberg
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Tel: 07032 / 9497-10, Fax: 07032 / 9497-19
E-Mail: sekretariat@vogt-hess-schule.de
Web: www.vogt-hess-schule.de

Hilde-Domin-Schule
Şcoala „Hilde Domin” este o şcoală profesională.
Aceasta oferă diplome de absolvire a trei trepte de
nivel: Pregătire profesională (germana ca limbă străină,
diplomă de absolvire a şcolii generale), diplomă de
absolvire a studiilor medii şi gimnaziu profesional
cu materia principală în domeniul sanitar. În afară de
asta, se pot absolvi şi cursuri de formare profesională
în domeniile pedagogie socială, îngrijire şi agricultură.
Asistenţa individuală, bazată pe respectul faţă de
eleve şi elevi, este foarte importantă. Sunt promovate
creativitatea, responsabilitatea şi bucuria de a învăţa.
Dotările moderne şi digitale şi personalul didactic
competent fac posibil un act educaţional orientat către
viitor şi bazat pe specializare. Astfel, elevele şi elevii îşi
pot începe viaţa profesională motivaţi şi bine pregătiţi.

Ofertă de şcolarizare
Îngrijire
•• Formare profesională ca îngrijitoare/tor pentru persoanele vârstnice, cu durata de 1 an
•• Formare profesională ca îngrijitoare/tor calificat(ă), cu durata de 3 ani
Pedagogie socială
•• Formare profesională ca îngrijitoare/tor copii, cu durata de 2 ani, urmată de un an final de practică pentru
recunoaşterea calificării, în anul şcolar 2022/23, eventual ca formare profesională cu practica integrată (asistenţă
social-pedagogică)
•• Formare profesională ca educatoare/tor, cu practica integrată, cu durata de 3 ani
•• Formare profesională ca educatoare/tor, cu durata de 3 ani, urmată de un an final de practică pentru recunoaşterea
calificării
•• Curs de pregătire cu privire la examenul de educatoare/tor pentru persoane cu educaţie formală nefinalizată, cu
durata de 2 ani, urmat de un an final de practică pentru recunoaşterea calificării
Agricultură
•• Formare profesională ca agricultoare/tor: Primul an constând în învăţământ cu normă întreagă, al doilea şi al treilea
an cu formare profesională duală
Diploma de bacalaureat
•• Gimnaziu de ştiinţe sociale şi sanitare, profil sanitar, cu durata de 3 ani
Diploma de absolvire a studiilor medii
•• Şcoală de meserii pe durata a doi ani, cu profilurile „nutriţie şi economie casnică” şi „sănătate şi îngrijire”
Pregătirea pentru exercitarea unei profesii
•• Pregătirea pentru un curs de formare profesională duală se adresează tinerilor cu sau fără diplomă de absolvire a
şcolii generale, care nu au găsit încă un loc la un curs de formare profesională şi serveşte astfel îndeplinirii obligaţiei
de frecventare a unei şcoli profesionale. Pregătirea pentru un curs de formare profesională duală este menită
să aprofundeze abilităţile de învăţare ale tinerilor, atât în practică, cât şi în teorie. Se poate obţine o diplomă de
absolvire a şcolii generale.
•• Grupul ţintă al VABO (an de precalificare profesională centrat pe învăţarea limbii germane). VABO se adresează în
special celor care doresc să înveţe limba germană.
Hilde-Domin-Schule
Längenholz 8
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9471-0, Fax: 07032 / 9471-40
E-Mail: post@hilde-domin-schule.de
Web: www.hilde-domin-schule.de
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Andreae-Gymnasium Herrenberg AGH
Gimnaziul Andreae din Herrenberg este cunoscut şi
iubit pentru profilul bilingv de limba engleză, pentru
sistemul său de succes de mentoring şi consiliere şi
pentru aplicarea conceptului de învăţare deschisă. AGH
pune mare accent pe îndrumarea individuală a elevelor
şi elevilor, pe promovarea talentelor lor şi pe dezvoltarea
gândirii lor critice şi a spiritului de responsabilitate
socială.

Ofertă de şcolarizare
Prima limbă străină, engleza, începând cu clasa a 5-a
A doua limbă străină, franceza sau latina, începând
cu clasa a 6-a

Alegerea profilului începând cu clasa a 8-a
Profil de limbi străine:
•• Rusa, începând cu clasa a 8-a, dacă a fost aleasă
franceza sau latina în clasa a 6-a
•• Franceza, începând cu clasa a 8-a, dacă a fost aleasă
latina în clasa a 6-a
•• Spaniola începând cu clasa a 10-a (ca limbă străină târzie), eventual latina
Clasele a 11-a/a 12-a:
		

alegere liberă a limbilor străine, totuşi, este obligatorie alegerea a cel puţin unei limbi străine
(indiferent de profilul selectat)

Profil de ştiinţe ale naturii:
•• Ştiinţe ale naturii şi tehnică (NWT)
Profil bilingv (Engleză):
în clasele a 5-a şi a 6-a:
începând cu clasa a 7-a:
începând cu clasa a 8-a:
începând cu clasa a 9-a:
începând cu clasa a 10-a:

o oră în plus de engleză pe săptămână
geografie şi engleză
geografie şi istorie în limba engleză
biologie în limba engleză
biologie şi economie/ştiinţe sociale în limba engleză

Intensiv informatică:
începând cu clasa a 10-a (cu posibilitatea de a alege această materie la examenul de bacalaureat)

Orientare profesională:
Clasa a 9-a: Stagiu de practică într-o instituţie de acordare a asistenţei sociale
Clasa a 10-a: Stagiu de practică pentru orientarea profesională BOGY (orientare profesională şi educaţională în cadrul
gimnaziilor)

Andreae-Gymnasium
Schießtäle 33
71083 Herrenberg
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Tel: 07032 / 9498-0, Fax: 07032 / 9498-19
E-Mail: poststelle@andreae-gymnasium.schule.bwl.de
Web:
www.andreae-gymnasium.de
E-Mail:
poststelle@andreae-gymnasium.schule.bwl.de

Schickhardt-Gymnasium Herrenberg SGH
O caracteristică specială a Schickhardt-Gymnasium
este modelul grupului de echipe mici, în care elevii din
clasele 5 și 6 sunt supravegheați intens și susținuți de
profesori în grupuri mici. Metodica și socializarea sunt
transmise la nivelul tuturor materiilor și cooperativ.
Metoda și abilitățile sociale sunt dezvoltate în clasele
medii și superioare prin numeroase servicii de
consiliere, două faze anuale ale proiectului, case de
țară școlare în clasele 6 și 8, posibilitatea unui schimb
de elevi și multe alte activități.
Independența, maturitatea și asumarea responsabilității
fac parte din declarația misiunii. Cu oferta sa de
program zilnic prelungit, școala oferă grupe de lucru în
domeniile artă și muzică, sport și matematică și tehnică.
Astfel rezultă o gamă variată de posibilități pentru
dezvoltarea personală. Succese regulate la concursuri
supraregionale constituie cea mai bună motivație.

Oferta de școlarizare
1. Limba străină engleză din clasa 5
2. Limba străină franceză sau latină din clasa 6.

Selectarea profilului din clasa 8
Profil lingvistic:
•• Spaniolă din clasa 3 Limba străină
Profil al științelor naturii:
•• Științele naturii și tehnică (NWT)
•• Profilul informatică, matematică și fizică (IMP)

Orientare profesională
Clasa 9: Practică într-o instituție socială
Clasa 10: Practică pentru orientarea profesională BOGY
Participarea la ziua pentru informarea cu privire la studii

Schickhardt-Gymnasium
Längenholz 2
71083 Herrenberg

Tel: 07032 / 9499-0, Fax: 07032 / 9499-19
E-Mail: sekretariat@schickhardt.net
Web: www.schickhardt.net

33

LINK-URI UTILE:
Harta educațională:

https://www.bildungsnavi-bw.de/

Tipuri de școli în Baden-Württemberg – Absolviri și continuarea școlii:

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E402483470/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/BiWe_BaWu%CC%88_2020_web.pdf

De la școala primară la școala următoare:

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-695614930/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202019/2019%20Grundschule%20SCREEN.pdf

Școala cu program prelungit în Baden-Württemberg (Flyer):

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-988932115/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/Publikationen/Ganztagsschule%20in%20BW%202016.pdf

Asistență pentru examenul de absolvire al „Hauptschule”, examenul de absolvire al „Werkrealschule”
și examenul de absolvire al „Realschule”:

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E1511172461/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Publikationen%202019/Handreichung_novellierte-Abschlusspr%C3%BCfungen_190722_web.pdf

Orientarea profesională și educațională în etapa de curs al gimnaziilor generale

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E652854001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Publikationen%202015,%202016%20und%202017/Berufs-%20und%20Studienorientierung%20Gym.pdf

„Gemeinschaftsschule” în Baden-Württemberg (broșură):

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E802642765/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Publikationen%202020/2020_Flyer_GMS_in_BW_web.pdf

Copiii și tinerii refugiați la școală:

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E429073437/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
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Acte de identitate cu foto:
Fotografii ale școlilor: 		
AdobeStock:		

Orașul Herrenberg
Pagina 1, 10, 13, 15, 16, 23

35

Impressum
Administrația orașului Herrenberg
Oficiul pentru şcoală, sport, tineret şi chestiuni sociale
Marktplatz 1
71083 Herrenberg
www.herrenberg.de
Johannes Roller, director
Meliha Geiger, responsabil integrare
în colaborare cu școlile din Herrenberg
Septembrie 2021

Această privire de ansamblu servește informării și nu se pretinde a fi completă.
Toate informațiile au fost colectate cu atenție, dar pot apare erori. Pentru erorile
de imprimare și transfer, dar și pentru modificările ulterioare ale instituțiilor
menționate nu ne asumăm răspunderea.

36

