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Informații despre 
școală pentru părinții 
sosiți din străinătate

Ce semnificație au diferitele 
diplome de absolvire?
Există diferite diplome de absolvire. Cu cât diploma de 
absolvire este mai înaltă cu atât mai multe posibilități se 
deschid în privința alegerii unei profesii. Pentru aceasta însă 
trebuie urmat un parcurs  mai lung de studii.

După obținerea unei diplome de absolvire a școlii generale 
(după încheierea clasei a noua) sau a unei diplome de absolvire 
treapta I (după încheierea clasei a zecea) se poate începe un 
parcurs de învățare a unei meserii.

Pentru a urma studii superioare, universitare este nevoie de 
bacalaureat sau de certificarea aptitudinilor pentru studii 
superioare (după încheierea clasei a douăsprezecea sau a 
treisprezecea)

După obținerea fiecărei diplome se pot continua studiile 
pentru a obține un nivel superior de pregătire și diploma 
corespunzătoare.

Și dacă parcursul școlar a fost întrerupt școala se poate relua 
pentru a obține diploma de absolvire. De exemplu, în cadrul 
unei școli profesionale. 

Navigatorul pentru educație al landului Baden Württemberg vă 
arată ce posibilități sunt și vă explică tipurile de școli.

http://bildungsnavi-bw.de

Ce este o școală profesională ?

După absolvirea învățământului secundar puteți urma o școală 
profesională. În cadrul ei există multe posibilități. Poți să începi 
să te pregătești pentru o meserie, să obții o diplomă mai înaltă 
sau chiar să înveți o meserie. 

Există mai multe tipuri de școli profesionale:

Școli de meserii – Aici se pot învăța diferite meserii în domeniul 
meșteșugăresc și tehnic.

Școli de comerț – Aici se pot învăța meserii din domeniul 
economic și al comerțului.

Școli de asistență și menaj – Aici se pot învăța meserii din 
domeniul economiei casnice, al sănătății și al profesiilor sociale.

Școli profesionale în Karlsruhe

Alte informații:

Puteți găsi informații și oferte suplimentare din Karlsruhe la 
www.bildungsregion-karlsruhe.de pe pagina tematică  
„Migrație și educație“

„Migrație și educație“ 
(Bildungsregion Karlsruhe 
Themenseite „Migration und Bildung“)

Oficiul pentru migrație din cadrul Inspectoratului școlar de stat 
este partenerul de discuție pentru părinții imigrați.

Oficiul pentru migrație (Arbeitsstelle Migration)

Serviciul pentru migrație tineret susține tinerii și tinerii adulți cu 
vârste cuprinse între 12 și 27 de ani în privința învățării limbii 
germane, școlarizării și specializării profesionale

Serviciul pentru migrație tineret 
(Jugendmigrationsdienst)

Mentori cu profil intercultural susțin părinții imigranți, 
răspunzând în multe limbi întrebărilor generale privind școala  
și educația în Germania. 

Trimiteți întrebările Dvs. pe e-mail la:  
bildungskoordination@sus.karlsruhe.de 
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Prin ce se deosebesc diferitele tipuri de școli din învățământul secundar? 

Diferitele tipuri de școli din învățământul secundar încep din clasa a cincea și durează între 5 și 9 ani.  
Ele au programe diferite și pregătesc elevii pentru diplome de absolvire diferite.

Copilul meu nu vorbește germana. 
Unde poate merge la școală ?
Dacă copilul Dvs. nu vorbește încă germana, atunci acesta va 
intra într-o clasă pregătitoare (Vorbereitungsklasse, VKL sau 
VABO). Acolo copilul va învăța limba germană. Majoritatea 
copiilor rămân în această clasă circa un an, după care merg în 
clasa corespunzătoare obişnuită.  

Există copii care prind mai repede și copii care au nevoie de mai 
mult timp până când pot lua parte la programul normal în limba 
germană. Clase pregătitoare există în toate tipurile de școli. 

Ce tipuri de școli există ?

Școala primară 
De la vârsta de 6 ani toți copiii urmează școala primară.  
Ea se încheie cu clasa a patra.  

Învățământul secundar 
Începând cu clasa a cincea, de la vârsta de aproximativ 10 ani, 
copii sunt înscriși în învățământul secundar.

În învățământul secundar există 4 tipuri diferite de școli: școala 
cu profil de meserii, şcoala cu profil tehnologic, școala pentru 
învățământ integrat și gimnaziul urmat de liceu.

Școala profesională 
După absolvirea învățământului secundar se poate urma o 
școală profesională.

Informații despre diferitele tipuri de  
școli din Baden-Württemberg

Toate școlile din Karlsruhe:  
www.karlsruhe.de/schulen

Așa îl înscrieți pe copilul Dvs. la școală:

De la vârsta de 6 până la 10 ani: 
înscrierea la școala primară (VKL) 

Școala la care copilul Dvs. va merge este școala cea mai 
apropiată de adresa de domiciliu. Cu funcția de căutare pentru 
școala primară puteți găsi pentru orice adresă școala de care 
aparțineți. Dacă abia v-ați mutat în Karlsruhe puteți să aflați de 
ce școală aparțineți și când vă înscrieți în registrul civil al orașului.    

Înscrierea copilului se face direct la școală. Dacă acolo nu există 
o clasă pregătitoare, școala vă va îndruma mai departe.

Stabiliți în prealabil o întâlnire contactând secretariatul școlii. 
Pentru înscriere prezentați-vă personal împreună cu copilul.

Vă rugăm să aduceți cu Dvs.:
	�  certificatul de naștere al copilului
	�  pașaportul copilului
	�  pașaportul Dvs.

Căutare pentru o școală primară în Karlsruhe

 
 
 
De la vârsta de 11 până la 15 ani:  
înscrierea în învățământul secundar (VKL)

Dacă doriți să îl înscrieți pe copilul Dvs. într-o clasă 
pregătitoare într-o formă de învățământ secundar, adresați-vă 
la următoarele școli: Gutenbergschule și Pestalozzischule. La 
aceste școli puteți să stabiliți o întâlnire prealabilă. Direcția 
școlii va purta o discuție cu Dvs. și cu copilul pentru a găsi 
școala potrivită.

Vă rugăm să aduceți cu Dvs.:
	�  certificatul de naștere al copilului
	�  pașaportul copilului
	�  pașaportul Dvs.
	�  foi matricole școlare, dacă le aveți.

Gutenbergschule (GWRS)  
Gunter Vogel – director  
Goethestraße 34 
76135 Karlsruhe 
info@gutenbergschule-
karlsruhe.de 
Telefon: 0721 133-4674

Pestalozzischule (GWRS)  
Klaus Kühn – director  
Christofstraße 23 
76227 Karlsruhe  
poststelle@pestalozzischule-ka.
schule.bwl.de 
Telefon: 0721 133-4707

 
 
 
De la vârsta de 16 până la 18 ani:  
înscrierea la o școală profesională (VABO)

Dacă copilul Dvs. are 16 ani sau mai mult, va urma o clasă 
pregătitoare la o școală profesională. Aceste clase se numesc 
VABO. Clasa VABO se poate absolvi cu un examen de germană 
care atestă nivelul A2 sau B1. 

Înscrierea este posibilă online.

Înscriere online pentru VABO

Geschäftsführende Schulleitung Berufliche Schulen 
Oberstudiendirektor (OStD) Andreas Hörner 
Südendstraße 51 
76135 Karlsruhe 
gfsl@ka-bs.schule.bwl.de 
Telefon: 0721 133-4847

Ce urmează după clasa 
pregătitoare VABO?
După clasa pregătitoare VABO urmează un parcurs de pregătire 
pentru obținerea unei diplome școlare germane. În cadrul 
școlilor profesionale se pot obține toate diplomele școlare, de 
la diploma de absolvire a școlii generale până la diploma de 
bacalaureat. Este posibil și transferul către un alt tip de școală. 
Cadrul didactic de la VABO vă poate consilia. 

Școala cu profil de meserii 
Werkrealschule > Diplomă de 
absolvire a școlii generale (după 
încheierea clasei a noua) sau 
diplomă de absolvire treapta I 
(după încheierea clasei a zecea)

Școala cu profil tehnologic 
(Realschule) > Diplomă de 
absolvire a școlii generale (după 
încheierea clasei a noua) sau 
diplomă de absolvire treapta I 
(după încheierea clasei a zecea)

Gimnaziu urmat de liceu > 
(Gymnasium) Bacalaureat 
(după încheierea clasei a 
douăsprezecea sau  
a treisprezecea)

Școala pentru 
învățământ integrat 
(Gemeinschaftsschule) >  
Se pot obține toate 
diplomele.

http://www.karlsruhe.de/schulen
mailto:info@gutenbergschule-karlsruhe.de
mailto:info@gutenbergschule-karlsruhe.de
mailto:poststelle@pestalozzischule-ka.schule.bwl.de
mailto:poststelle@pestalozzischule-ka.schule.bwl.de
mailto:gfsl@ka-bs.schule.bwl.de

