MINISTERIUM FÜR BILDUNG

SISTEMUL ȘCOLAR
DIN RENANIA-
PALATINAT SIMPLU
EXPLICAT
Informații pentru familiile nou emigrate – disponibilă în 22 de limbi

Rumänisch

ȘCOALA ÎN
RENANIA-PALATINAT
În Renania-Palatinat toți copiii trebuie să meargă
la școală (obligația de frecventare a școlii). Au
obligația de frecventare a școlii toți copiii care
împlinesc vârsta de șase ani până la data de 31
august în anul de înmatriculare.
Există diferite tipuri de școli. Mai întâi toți copii
merg la școala primară din clasa I până în clasa a
IV- a. Apoi ei frecventează o unitate de învățământ
secundar (ciclu secundar) din clasa a V-a până cel
puțin în clasa a XI-a. În final ei pot frecventa o școală
profesională superioară, o școală superioară
specializată sau o unitate de învățământ pentru
ciclul II superior.

Când veniți cu familia dvs. din străinătate și
vă mutați în Renania-Palatinat, școlile vă vor
consilia ce tip de școală este potrivit pentru
copilul dumneavoastră. La această întâlnire de
consultanță vă rugăm să aduceți certificatele
cu dumneavoastră.

maternă să învețe rapid limba germană, există
cursuri DaZ în școli (DaZ = germana ca a doua
limbă). Copii și adolescenții, care nu vorbesc și nu
înțeleg deloc sau aproape deloc limba germană,
învață aici limba germană în maxim 20 ore pe
săptămână. În restul orelor ei participă la orele de
curs din clasa lor.

Școala primară (Grundschule)
Elevele și elevii școlii primare frecventează școala,
în a cărei rază teritorială de competență se află
domiciliul lor. În școala primară copiii învață, printre altele, cunoștințele de bază elementare citire,
scriere și calcul.
În al patrulea an școlar copiii primesc o recomandare pentru frecventarea în continuare a școlii.
Decizia privind frecventarea în continuare a școlii
este însă a părinților. Școlile consiliază părinții.

Promovarea limbii
În timpul orelor de curs copiii și
adolescenții, profesoarele și profesorii vorbesc limba germană.
Astfel încât copii cu altă limbă

2

Unități de învățământ secundar
În Renania-Palatinat există trei
tipuri de unități de învățământ
secundar: școala secundară
medie plus, școala secundară
comprehensivă integrată (IGS)
și școala secundară superioară. Schimbarea
între tipurile de școli este posibilă și poate fi
rațională, atunci când orele de curs sunt prea dificile
sau prea ușoare pentru copil.

Școala secundară medie plus (Realschule plus)
În școala secundară medie plus elevele și elevii pot
afla devreme de ce profesii sunt interesați (orientare profesională). După clasa a XI-a este posibilă
absolvirea școlii secundare inferioare (certificat de
absolvire a școlii secundare inferioare) și după
clasa a X-a absolvirea ciclului II secundar (certificat
de absolvire a învățământului secundar mediu).
Apoi elevii și elevele pot învăța o meserie. După
absolvirea cu succes a clasei a X-a cu o anumită
medie a notelor, elevii și elevele pot să frecventeze
și o școală superioară specializată (FOS), o școală
profesională superioară (BBS) sau o școală a ciclului II superior.

Școala superioară specializată
(Fachoberschule, FOS)
La unele școli secundare medii plus există suplimentar o școală superioară specializată (FOS). Aici,
în clasele a XI-a și a XII-a orele de curs și practica
profesională sunt combinate. Există diferite
specialități, de exemplu
Combinația între economie și gestiune,
predare și practică tehnică sau sănătate și
profesională
asistență socială.
Odată cu absolvirea școlii superioare specializate
se poate studia la un colegiu de științe aplicate
sau se poate începe o formare profesională.

Școala secundară comprehensivă integrată
(Integrierte Gesamtschule, IGS)
La școala secundară comprehensivă integrată (IGS)
se pot obține toate certificatele de absolvire a școlii.
După clasa a IX-a absolvirea școlii secundare
inferioare, după clasa a X-a absolvirea ciclului II
secundar, după clasa a XII-a partea școlară a
bacalaureatului de arte și meserii și după clasa a
XIII-a bacalaureatul general (bacalaureat). Decizia
referitoare la absolvirea școlii rămâne mult timp
deschisă într-o școală secundară comprehensivă
integrată.
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La școala secundară comprehensivă integrată,
elevelor și elevilor li se predau anumite materii de
învățământ împreună, în alte materii în cursuri cu
diferite niveluri de performanță.

Dacă se face o calificare, atunci trebuie frecventată școala profesională.

Absolvirea după formarea profesională
Școala secundară superioară (Gymnasium)
În școala secundară superioară elevele și elevii
obțin de la început abilități și competențe aprofundate, pentru a putea studia mai târziu la o
universitate sau pentru a putea începe o calificare
profesională. În Renania-Palatinat majoritatea
elevelor și elevilor frecventează școala secundară
superioară pentru 9 ani (G9). În majoritatea
școlilor secundare superioare examenele de bacalaureat pot fi susținute deja după 8 ani (G8GTS).
În primii ani la școala secundară superioară elevelor
și elevilor li se predă în clasă. În ultimii trei ani
ei pot alege anumite domenii de specialitate și
frecventează sistemul de cursuri al ciclului II superior cu obiectivul de a obține diploma de bacalaureat general (bacalaureat).

Există peste 300 profesii calificate.
Între doi și trei ani și jumătate se
învață în întreprindere și în școala
profesională.
Această formare profesională duală este o particularitate a sistemului german de învățământ. Este
inclusiv posibil, pe această cale să se obțină un
certificat de absolvire a școlii secundare inferioare
sau, în anumite condiții, chiar certificatul de absolvire a învățământului secundar mediu. Pentru a
începe o formare profesională, nu este necesară
existența unui certificat de absolvire a școlii secundare inferioare.

Școala profesională superioară
(Berufsbildende Schule, BBS)
Școlile profesionale superioare (BBS) oferă multe
posibilități pentru formare profesională și pentru
obținerea certificatelor de absolvire a învățământului.
Dacă adolescenții au frecventat deja nouă ani de
școală și nu au putut obține niciun certificat de
absolvire, în anul de pregătire p
 rofesională (BVJ)
pot să susțină examenul de absolvire a școlii secundare inferioare. Cu frecventarea școlii profesionale
specializate și admiterea ulterioară în școala profesională specializată elevii și elevele cu certificat
de absolvirea școlii secundare inferioare pot să
obțină în doi ani certificatul de absolvire a învățământului secundar mediu. Dacă există premisele
necesare, ulterior la școlile profesionale superioare se poate susține și examenul de absolvire a
colegiului de științe aplicate sau bacalaureatul.
Școlile consiliază elevele și elevii, care cale este
cea potrivită.

4

Informații suplimentare despre tipurile de școli
găsiți la: https://bildung-rp.de/schularten.html
Acest flyer este disponibil pentru descărcare în
limbile:

Eleve și elevi cu necesități pedagogice speciale
de promovare
Pentru elevele și elevii, care au nevoie de asistență
pedagogică specială, se poate stabili n
 ecesitatea
pedagogică specială de promovare. Părinții acestor
eleve și elevi pot alege între o școală cu o ofertă
inclusivă sau o școală pentru copii cu dizabilități.
La școlile pentru copii cu dizabilități și la școlile cu
învățământ inclusiv se pot obține aceleași certificate de absolvire ca la școala secundară medie plus
sau certificate speciale de absolvire a școlii (formă
specială a absolvirii școlii secundare inferioare,
certificat de absolvire a școlii în domeniul de specialitate a promovării dezvoltare integrată).
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Deutsch
( العربيةArabisch)
Bosanski (Bosnisch)
Български (Bulgarisch)
中文 (Chinesisch)
( فارسی دریDari)
English (Englisch)
Français (Französisch)
Ελληνικά (Griechisch)
Italiano (Italienisch)
Hrvatski (Kroatisch)
( پښتوPaschtu)
Polski (Polnisch)
Português (Portugiesisch)
Руссĸий (Russisch)
Română (Rumänisch)
Српсĸи (Serbisch)
Español (Spanisch)
ትግርኛ (Tigrinya)
čeština (Tschechisch)
Türkçe (Türkisch)
Magyar (Ungarisch)

la https://migration.bildung-rp.de
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