NOU ÎN
GERMANIA?
Informaţii şi recomandări privind şcoala în Berlin

Rumänisch

Dragi părinţi :
Ne bucurăm să vă putem saluta în Berlin pe dumneavoastră şi copilul dumneavoastră,
într-o şcoală berlineză. Berlin este un oraş cosmopolit, în care locuiesc oameni de origini
complet diferite. Pentru a ajunge aici este foarte important pentru dumneavoastră şi
copilul dumneavoastră să învăţaţi limba germană. Pentru maturi există în acest sens
o multitudine de oferte chiar şi cu supravegherea copiilor. Copilul dumneavoastră care are
obligaţia să meargă la şcoală învaţă limba germană în şcoală. În mici grupuri de studiu
el nu învaţă numai limba germană ci şi cum funcţionează şcoala în Germania.

Clasele de bun venit reprezintă o parte de la sine înţeleasă a vieţii generale în şcoală.
Copilul dumneavoastră împreună cu dumneavoastră poate să participe la serbări şcolare,
Sandra Scheeres
Senatoare pentru Educaţie,
Tineret şi Familie

excursii şi seri ale părinţilor. Pe parcursul întregii zile şcolare copilul dumneavoastră
are încă şi mai multe posibilităţi să intre în contact cu copii vorbitori de limbă germană.
Din acest motiv folosiţi aceste oferte. Imediat ce copilul dumneavoastră a dobândit
suficiente cunoştinţe de limbă germană, poate să schimbe la o clasă obişnuită.

Sistemul de învăţământ berlinez oferă nenumărate posibilităţi să se obţină
o diplomă de absolvire a şcolii. După şase ani de şcoală primară copilul dumneavoastră
poate să frecventeze o şcoală secundară integrată sau un gimnaziu. În ambele forme
de şcolarizare este posibil de a dobândi toate diplomele de absolvire a şcolii până la
bacalaureat. Şi la şcolile profesionale şi centrele treptelor superioare îi stau deschise
copilului dumneavoastră toate posibilităţile de absolvire a şcolii.

Toţi copiii trebuie să poată participa la viaţa socială. Din acest motiv găsiţi în acest
îndrumar şi oferte pentru familii cu venituri modeste, de exemplu la masa de prânz în
şcoală, la excursii şi deplasări cu şcoala şi la activităţi în timpul liber. Pentru frecventarea
Katarina Niewiedzial
Delegat pentru Integrare
şi Migraţie

şcolii de către copilul dumneavoastră vă dorim mult succes, bucurie la învăţat şi multă
distracţie cu noii prieteni.
Vă salută călduros

Sandra Scheeres

Katarina Niewiedzial
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În Germania există obligativitatea frecventării
şcolii. Copilul dumneavoastră trebuie să meargă
la şcoală dacă are vârsta de şase ani sau este
mai mare. Obligativitatea de a merge la şcoală
durează zece ani şi se încheie cel târziu când
copilul dumneavoastră are vârsta de 18 ani.
Şi după aceea copilul dumneavoastră are încă
posibilitatea să frecventeze o şcoală.

Este copilul dumneavoastră
bolnav şi nu poate merge la
şcoală? Atunci vă rugăm în respectiva
secretariatul şcolii şi să anunţaţi.

Atunci când copilul
dumneavoastră lipseşte
nemotivat, şcoala vă va
contacta şi vă va invita la
o discuţie. Există o însemnare pe

De asemenea trebuie să scrieţi o scutire.

certificat sau pe raportul nivelului

Aceasta trebuie să fie în şcoală cel

de învăţare. Atunci când copilul

mai târziu după trei zile.

dumneavoastră lipseşte de mai

zi de dimineaţă să sunaţi la telefon

Obligativitatea de a frecventa
şcoala înseamnă şi că nu îi este
permis copilului dumneavoastră
să lipsească de la şcoală, pentru că

multe ori nemotivat, este posibil să
trebuiască să plătiţi o amendă.

nu are chef sau pentru că dumneavoastră
aveţi nevoie de el pentru a traduce pentru
dumneavoastră la autorităţi sau pentru că
trebuie să-şi supravegheze fraţii mai mici.
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PUNCTUALITATE
Acordaţi atenţie sculatului la timp a
copilului dumneavoastră pentru a fi
punctual la şcoală. În cazul în care
familia dumneavoastră locuieşte departe
de şcoală : aduceţi-vă copilul punctual
la şcoală şi îl şi luaţi punctual de la
şcoală. La începutul şi sfârşitul zilei
de şcoală vă rugăm luaţi orarul.

SOMN
Copilului dumneavoastră îi este
necesar un somn suficient pentru a
fi în formă bună ca să înveţe. Exact
în prima perioadă este deosebit de
solicitant pentru copil de a nu avea
cursurile în limba sa maternă.

GHIOZDANUL
Copilul dumneavoastră şi-a făcut
ghiozdanul? Este înăuntru tot
ce îi este necesar pentru ziua ce
urmează (creioane, caiete, cărţi,
lucruri de sport, mâncare şi
băutură)?

ÎMBRĂCĂMINTE
Vă rugăm să acordaţi atenţie în plus
copilul să poarte îmbrăcămintea
potrivită pentru anotimp. În unele
şcoli este obişnuit purtatul mănuşilor
de către copii.

LECŢIA DE SPORT
Pentru ora de sport împachetaţi
îmbrăcămintea adecvată. Toţi copiii,
atât felele cât şi băieţii, trebuie să
participe la ora de sport şi ora de înot.

DRUMUL LA ŞCOALĂ
Vă rugăm să exersaţi cu copilul
dumneavoastră drumul spre şcoală şi
explicaţi-i locurile deosebit de periculoase. Poate copilul dumneavoastră să
realizeze drumul la şcoală împreună cu
alţi copii într-un grup.

TEME PENTRU ACASĂ
Vă rugăm să vă îngrijiţi de efectuarea
temelor în mod regulat de către copilul
dumneavoastră. Pentru aceasta este
necesar ca el să aibă un loc liniştit unde
să poată lucra neperturbat. Nu este
nicio problemă atunci când copilul
dumneavoastră nu înţelege sau nu
poate poate ceva imediat. În acest caz
întrebaţi dacă poate fi ajutat copilul de
către colege / colegi sau profesoare /
profesori.

ASISTENŢĂ / ÎNGRIJIRE
La şcolile primare. şcolile secundare
integrate (ISS) şi şcolile comunitare;
pe lângă cursuri există şi oferte de
asistenţă şi îngrijire complementară
(în primul rând după amiază) de către
pedagogi. Acolo copiii se pot juca
împreună, să meşteşugărească, să
facă sport, muzică sau excursii de
o zi. Şi temele pentru acasă pot fi
aici rezolvate.

MICUL DEJUN
Vă rugăm să aveţi grijă copilul
dumneavoastră să ia micul dejun
înainte de a părăsi casa şi să îşi
ia pentru la şcoală un al doilea
mic dejun şi ceva de băut.

MASA DE PRÂNZ
La şcolile primare, şcolile integrate
secundare (ISS) şi şcolile de comunitate copilul dumneavoastră are
posibilitatea de a participa la masa
de prânz a şcolii. În cazul în care
copilul dumneavoastră posedă un
card berlinez-BuT atunci masa de
prânz costă un Euro zilnic (mai
multe informaţii vedeţi pagina 8 / 9).
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O ZI ÎNTREAGĂ ÎN ŞCOALĂ –
UN LOC UNDE SE ÎNVAŢĂ
ŞI SE TRĂIEŞTE

În Berlin se află toate şcolile primare, şcolile cu program
pedagogic special focalizat pe dezvoltare, şcolile secundare
integrate, precum şi şcolile comunitare şi câteva gimnazii
ca şcoli de toată ziua. Aceasta este bine şi pentru
dumneavoastră ca părinţi. Copilul dumneavoastre este
bine îngrijit şi dumneavoastră aveţi timp pentru cursuri de
învăţare a limbii, educaţie, activiţăţi profesionale şi altele.
www.berlin.de/sen/bjf/go/ganztagsschule
8

ŞCOLI PRIMARE ŞI
ŞCOLI CU PROGRAM
PEDAGOGIC
SPECIAL FOCALIZAT
PE DEZVOLTARE
În clasele 1 până la 6 copiii dumneavoastră
sunt îngrijiţi cu încredere la şcolile deschise
toată ziua în intervalul de timp 7 :30 până
la 13 :30, chiar şi atunci când orele s-ar
termina mai repede (şcoală primară de
jumătate de zi de încredere). În şcolile
cu program zilnic complet asociate
copii dumneavoastră au obligativitatea

Asistenţa şi îngrijirea suplimentară (eFöB), denumită
şi Hort (programul după cursuri), are multe oferte în
domeniile sport, muzică, arte, jocuri şi timp liber. În plus
pot fi utilizate o multitudine de posibilităţi de asistenţă
şi susţinere precum asistenţă de limbă sau consultaţii
pentru temele de casă.
Participarea la masa de prânz este gratuită în clasele 1
până la 6 şi obligatorie la şcolile cu program zilnic complet asociate. În şcoala secundară copilul dumneavoastră
poate de asemenea să primească o masă de prânz gratuită
dacă prezintă un card (pass) Berlin BuT.

prezenţei între orele 7 :30 şi 16 :00 patru
zile pe săptămână. În acest interval de
timp alternează cursurile cu ofertele de
timp liber. Pentru aceasta nu trebuie să
plătiţi nimic.
La şcoala cu program zilnic complet toţi

Formularele de cerere pentru programul

copiii pot participa între orele 13 :30 şi

complementar de dezvoltare şi îngrijire

16 :00 la programul complementar de

se obţin din şcoala primară, la biroul

dezvoltare şi îngrijire. Participarea este

pentru tineret sau de pe

posibilă şi în timpul vacanţelor. În primul

www.berlin.de/sen/bjf/service/formulare.

an pentru clasele 1 şi 2 este gratuit

Cererea completată vă rugăm să o predaţi

pentru copiii care trăiesc în adăposturi

în şcoala primară.

de urgenţă sau comune.
Dacă sunteţi angajat sau vă aflaţi într-un
program de instruire respectiv specializare
şi copilul dumneavoastră trebuie îngrijit
înainte de ora 7 :30 şi  /  sau după ora 16 :00,
puteţi de asemenea să depuneţi o cerere
pentru programul complementar de
dezvoltare şi îngrijire.

ŞCOLI CONTINUATIVE
La şcolile continuative există trei
variante pentru învăţatul toată ziua,
şi pentru şcolarii din clasele de bun
venit. Ele presupun un program mai
deschis, mai legat şi parţial mai legat
pentru toată ziua.

Deschis înseamnă că şcolarii pot lua
în considerare voluntar după orele de
clasă până la orele 16 :00 oferte suplimentare. Program legat înseamnă că
şcoala durează patru zile pe săptămână
până la orele 16 :00, şi în a cincea zi până
la sfârşitul orelor de clasă.
În acest timp de-a lungul zilei alternează
orele de clasă obişnuite cu oferte de
învăţare şi de timp liber. Legate parţial
înseamnă o combinaţie din cele două
variante, două zile legate şi două zile
deschise de şcoală zi completă.
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TOŢI TREBUIE SĂ
POATĂ PARTICIPA :
PACHETUL DE
EDUCAŢIE
Toţi copiii şi tinerii trebuie să aibă şansa la
o educaţie bună şi la participare la viaţa colectivă
şi culturală – şi copiii din familiile cu venituri
mici. Din acest motiv există un sprijin financiar
din pachetul de educaţie de exemplu pentru
masa de prânz în şcoală şi deplasările cu şcoala
şi la activităţile în timpul liber.

Pachetul de educaţie
şi cardul berlinez BuT
Pentru a lua în considerare serviciilor
din pachetul de educaţie, copilului
dumneavoastră îi este necesar, în cele
mai mule cazuri cardul berlinez BuT.
Prescurtarea „BuT” înseamnă educaţie
şi participare.

Unde trebuie înaintată o cerere pentru
serviciile din pachetul de educaţie şi cine
are dreptul?
În acest sens este răspunzător serviciul la care au
mai fost până acum solicitate alte drepturi. În caz
particular acesta este :
·	Jobcenter (centrul de muncă) la primirea
ajutorului de şomaj II sau a indemnizaţiei sociale
·	Serviciul pentru indemnizaţia de locuinţă la
procurarea banilor pentru locuinţă şi adaosul
pentru copii
· biroul social la primirea ajutorului social
· oficiul landului pentru problemele imigranţilor
Informatii suplimentare : www.berlin.de/bildungspaket
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PRIMIŢI CU AJUTORUL CARDULUI BERLINEZ-BuT
ŞI CU PACHETUL DE EDUCAŢIE
MASA DE PRÂNZ
LA ŞCOALĂ
Pentru clasele 1 până la 6 masa de
prânz la şcoală este gratuită. De la
clasa 7 copilul dumneavoastră poate
de asemenea să mănânce gratuit la
prânz dacă prezintă un card (pass) BuT.

NECESARUL / RECHIZITE
PENTRU ŞCOALĂ
Pentru necesarul personal al copilului
dumneavoastră (de ex. caiete, creioane,
ghiozdane) primiţi 150 Euro în plus pe an.

ASISTENŢĂ ŞCOLARĂ
Şcoala verifică dacă cu asistenţă
complementară de învăţare se poate
obţine obiectiv real de învăţare, de
ex. obţinerea unei diplome, trecerea
într-o treaptă superioară gimnazială,
asistenţă în competenţa de limbă.
Asistenţa la învăţare are loc numai prin
ofertanţii care au încheiat un contract
de cooperare cu şcoala. Părinţii nu
încheie contracte proprii cu ofertanţii.

EXCURSII DE O ZI
Copilul dumneavoastră poate participa
gratuit la evenimente şcolare de o zi
(Excursii cu clasa, zile de plimbare,
excursii sau proiecte). Pentru aceasta
trebuie să prezentaţi la şcoală în timp
util cardul berlinez BuT. Trebuie să-i
asiguraţi copilului numai banii de
buzunar şi hrana.

DEPLASĂRI CU ŞCOALA
Costurile pentru participarea la
deplasările ce durează mai multe zile
cu clasa sunt preluate complet. Pentru
aceasta trebuie să depuneţi la locul
dumneavoastră de muncă o dovadă
confirmată de şcoală. Formularul îl
obţineţi online la
www.berlin.de/bildungspaket

CULTURĂ, SPORT,
TIMP LIBER
Puteţi solicita servicii, pentru ca să
poată participa copilul dumneavoastră
la ofertele sportive, culturale şi alte
oferte de timp liber. Aceasta poate fi o
asociaţie sportivă, un curs de muzică
sau participarea la activităţi în instituţii
pentru timpul liber şi asociaţii de tineret.

Copilul dumneavoastră trebuie să fie
mai mic de 18 ani. Pe lună serviciul
preia 15 Euro pentru astfel de costuri.
Puteţi economisi suma pe mai multe luni
dacă de exemplu copilul dumneavoastră
ar dori să participe la o tabără. Pentru
cumpărarea sau împrumutul obiectelor
de echipamente, de ex. îmbrăcăminte
sport sau instrumente muzicale, există
un spor de până la 90 Euro pe an. Şi
costurile de deplasare referitoare la
oferte pot fi solicitate.

MIJLOACE DE TRANSPORT
ÎN COMUN
Tichetul de şcolar pentru zona AB a
transportului de proximitate Berlin este
gratuit pentru copilul dumneavoastră.
De asemenea şcolarii îndreptăţiţi care
nu pot folosi această ofertă a BVG
primesc de la locul dumneavoastră
de muncă rambursate costurile de
transport pentru drumul la şcoală.
Abonamentul de şcolar îl solicitaţi
online la : www.bvg.de/schuelerticket.
Pentru aceasta trebuie să încărcaţi o
fotografie tip paşaport şi legitimaţia
de şcolar I a copilului dumneavoastră.
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CEI MAI IMPORTANŢI PAŞI ÎN ANUL
DINAINTEA ÎNSCRIERII LA ŞCOALĂ

SEPTEMBRIE –
OCTOMBRIE
ZIUA PORŢILOR DESCHISE
LA ŞCOLI
Părinţii şi copii pot să viziteze şcoala, să pună
întrebări precum şi să cunoască profesorii şi alţi
copii care învaţă în respectiva scoală.

ÎNREGISTRAREA LA ŞCOALĂ
ŞI DEZVOLTARE ŞI ÎNGRIJIRE
COMPLEMENTARĂ
(AFTER SCHOOL)
Atunci când copilul dumneavoastră ajunge la vârsta
şcolară primiţi o scrisoare de la şcoala de care
aparţineţi. Aduceţi această scrisoare la şcoală şi vă
înregistraţi personal acolo copilul pentru şcoală şi
pentru dezvoltarea şi îngrijirea complementară.
12

NOIEMBRIE – MAI
EXAMINARE MEDICALĂ
ÎN CADRUL ŞCOLII
Înainte de înscrierea la şcoală copilul
dumneavoastră trebuie examinat medical.
Astfel medicul şcolii evaluează cât de bine
aude, vede, vorbeşte, se mişcă copilul
dumneavoastră şi cât de bine este
dezvoltat spiritual şi corporal.

MAI

MAI – IULIE

IULIE – AUGUST

INFORMAREA
REFERITOARE LA LOCUL
DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ÎNTÂLNIRE DE
INFORMARE
PENTRU PĂRINŢI

FESTIVITATEA DE ÎNCEPUT
DE AN ŞCOLAR

Primiţi o scrisoare de la viitoarea
şcoală a copilului dumneavoastră.

ŞCOALA

Şcoala copilului dumneavoastră vă
invită la o seară a părinţilor. Aici
obţineţi informaţii importante
despre începerea şcolii. În cadrul
acestui eveniment cunoaşteţi
colegiul profesoral şi alţi părinţi.

În sâmbăta dinainte de prima zi de
şcoală, copii şi părinţi sărbătoresc
începutul de an şcolar la noua şcoală.
În Germania părinţii obişnuiesc de cele
mai multe ori să dăruiască copiilor o
pungă sub formă de cornet cu mici
surprize.

ÎNCEPUTUL ANULUI
ŞCOLAR
În primele săptămâni de şcoală copii
şi profesorii se cunosc reciproc. Pentru
părinţi există o seară a părinţilor.

13

ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ŞCOLII  :
ÎNVĂŢÂND PRIN JOACĂ LA KITA
(GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM LUNG)
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În Germania orice copil care nu este
încă de vârstă şcolară poate merge la
o grădiniţă de zi (Kita). Acest drept îl
are în Germania orice copil imediat ce
a împlinit vârsta de un an.

FRECVENTAREA UNEI KITA ESTE BENEFICĂ
PENTRU COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ŞI
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ  :
·	Copilul dumneavoastră se poate juca aici cu alţi copii, se
poate mişca, poate învăţa germana şi multe altele.
·	Copilul dumneavoastră în face noi prietene şi prieteni,
cunoaşte Berlin şi se pregăteşte pentru şcoală.
·	În timp ce copilul dumneavoastră este îngrijit la Kita, aveţi
şi dumneavoastră timp să învăţaţi germana, să studiaţi sau
să munciţi.

Deoarece multor familii le este necesar
un loc la Kita, ar trebui să începeţi
căutarea din timp . Puteţi căuta locuri
libere în Kita pe internet  :
www.kita-navigator.berlin.de
Sau permiteţi să fiţi consiliaţi şi ajutaţi
de biroul pentru tineret.

GĂSIREA UNEI KITA
ŞI SOLICITAREA UNUI
CUPON CADOU
Astfel încât copilul dumneavoastră să poată frecventa o Kita,
trebuie să solicitaţi la biroul pentru tineret a cartierului în
care locuiţi un cupon cadou Kita. Formularul există la biroul
pentru tineret, la serviciul social, în locuinţele comunitare sau
online. Pe cuponul cadou Kita este înscris de când şi cât timp
are voie copilul dumneavoastră să frecventeze zilnic Kita.
Dacă aţi găsit o Kita cu un loc liber, puteţi să depuneţi acolo
cuponul cadou.

·	În Kita puteţi cunoaşte alte familii şi forma contacte.·
În Kita puteţi cunoaşte alte familii şi forma contacte.
Frecventarea unei Kita este gratuită. Numai masa de prânz
trebuie să o plătiţi atunci când copilul dumneavoastră nu
deţine un card berlinpass-BuT (mai multe în acest sens la
pagina 10 / 11).
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI – PENTRU
UN START BUN ÎN PERIOADA DE ŞCOALĂ
Aproximativ cu 18 luni înainte să vină copilul
dumneavoastră la şcoală este stabilit la Kita
cât de bine vorbeşte şi înţelege deja copilul
dumneavoastră limba germană. Dacă la
această examinare a nivelului de limbă se
stabileşte că îi este încă necesară o susţinere
în acest scop, copilul dumneavoastră va
primi un sprijin specific de dezvoltare
a limbii. Astfel va fi bine pregătit
pentru şcoală.

Cześć :

LO

l
e
H
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:

Xin CHàO :

مرح ًبا

Toţi copii berlinezi preşcolari
trebuie să participe la stabilirea
nivelului de limbă. Aceasta este
valabil şi pentru copii care nu merg la Kita.
Primiţi de la oficiul şcolar al sectorului
dumneavoastră de locuinţă o invitaţie
scrisă. Participarea la stabilirea nivelului
de limbă este obligatorie.

ATENŢIE : Cuponul cadou pentru dezvoltarea limbi
se diferenţiază de cuponul cadou Kita. Cu ajutorul
cuponului cadou Kita copilul dumneavoastră poate
să frecventeze de regulă timp de şapte ore orice Kita.
Cuponul cadou pentru dezvoltarea limbii puteţi să-l
depuneţi numai în anumite Kita sau instituţii care
oferă o dezvoltare a limbii preşcolară. Aici copilul
dumneavoastră este îngrijit şi instruit zilnic timp
de 5 ore.
O vedere de ansamblu asupra grupurilor de
dezvoltare a limbii o primiţi de la Oficiul pentru
tineret de care aparţineţi.

ÎNVĂŢAREA LIMBII GERMANE PENTRU
COPIII CARE NU FRECVENTEAZĂ O KITA
Dacă se dovedeşte că copilul dumneavoastră încă nu vorbeşte
aşa bine limba germană şi încă este necesar să fie sprijinit
în dezvoltarea limbii, atunci el trebuie să participe la un
program de dezvoltare a limbii. Pentru aceasta primiţi de
la oficiul şcolar de care aparţineţi un cupon cadou pentru
dezvoltarea limbii. Cu acesta copilul dumneavoastră
poate frecventa cursul de dezvoltare a limbii într-o Kita
din apropierea dumneavoastră.
Cursul de dezvoltare a limbii are loc în fiecare zi a
săptămânii timp de cinci ore şi durează 18 luni
(1. februarie până la 31. iulie a anului următor).

„EDUCAŢIE TIMPURIE LA FAŢA LOCULUI” –
DEZVOLTARE ÎN LOCUINŢELE COMUNITARE
Unele locuinţe comunitare sau locurile din vecinătate oferă
copiilor din familii fără o locuinţă proprie şi loc în Kita
posibilitatea să participe la oferta de jumătate de zi „Educaţie
timpurie la faţa locului” (FBO).
În faza de pregătire pentru Kita sau şcoală copilul dumneavoastră
învaţă limba germană aici în grupuri mici, se poate juca şi îşi
poate găsi prietene şi prieteni. De asemenea la faţa locului se
află o traducătoare sau un traducător. Aceştia vă pot sprijini şi
în căutarea unui loc într-o Kita.
În locaţiile de unde puteţi obţine cuponul cadou pentru KITA
puteţi afla şi unde se găseşte un FBO. Tot aici puteţi solicita
cuponul cadou KITA necesar pentru FBO.
17

ÎNVĂŢAREA LIMBII GERMANE
ÎN CLASELE DE BUN VENIT

18

Şcolarii începătorii ar trebui pe cât posibil să fie
preluaţi direct în cursurile regulate ale fazei de
început a şcolii.

Clasele de bun venit sunt grupuri
de studiu pentru elevele şi elevii
noi care nu cunosc încă limba
germană. În acest proces trebuie
să vă sprijiniţi copilul să înveţe
pe cât posibil de repede limba
germană într-un grup mic şi să se
familiarizeze cu sistemul german
de şcoală. În cazul în care copilul
dumneavoastră nu a frecventat
nicio şcoală sau nu ştie încă să
scrie şi să citească sau nu cunoaşte
alfabetul latin, şi aceasta se învaţă
într-o clasă de bun venit.

Copiii mai mari rămân, în mod normal, cel mult un
an într-o clasă de bun venit.
Copiii şi tinerii din clasele de bun venit trebuie să
participe pe cât posibil de la început la cursurile
regulate ale materiilor singulare precum de
exemplu muzică, artă şi sport.

Imediat ce copilul dumneavoastră cunoaşte suficient de bine limba germană, trebuie să
schimbe într-o clasă normală adecvată vârstei şi cunoştinţelor sale. Pentru clasele de bun
venit nu există certificate. În locul acestora există rapoarte ale nivelului de învăţare. Pentru
fiecare elevă şi fiecare elev profesorul emite un astfel de raport la sfârşitul an ului şcolar.
El documentează progresul de învăţare a limbii germane şi în alte materii de clasă precum
şi în comportamentul faţă de muncă şi cel social. Acolo este menţionat şi câte zile copilul
dumneavoastră a lipsit de la clasă sau a întârziat (motivat şi nemotivat). În plus raportul
nivelului de învăţare emite o recomandare dacă mai departe copilul dumneavoastră trebuie
să rămână în grupa de învățare sau trebuie să schimbe într-o clasă tipică.

www.berlin.de/sen/bjf/fluechtlinge/
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ŞCOALA DE VARĂ DIN BERLIN
PENTRU IMIGRANŢII NOU VENIŢI

20

LIMBĂ ŞI VIAŢA DE
ZI CU ZI – CURSURI
PENTRU PĂRINŢI
Copiii şi tinerii imigraţi recent pot să-şi
îmbunătăţească limba germană, să
descopere Berlinul, să încerce noutăţi
şi să fie împreună cu cei de aceeaşi
vârstă în şcoala de vacanţă.
www.dkjs.de/ferienschulen

Şcolile de vacanţă au loc în timpul vacanţelor de Paşte, de vară
şi de toamnă. Există multe oferte creative pentru diferite
grupuri de vârstă în întregul Berlin. Copii şi adolescenţii toarnă
filme, joacă teatru, fac muzică sau sport, de exemplu fotbal,
ciclism, skateboard, dansuri, escaladă şi încă multe altele.
În plus sunt efectuate excursii. Profesorii susţin învăţarea
limbii germane şi informează despre căile de instruire şi
posibilităţile profesionale viitoare.

În cursurile pentru părinţi la şcolile
populare berlineze mamele şi taţii din
familiile imigrate recent pot învăţa
limba germană şi multe despre sistemul
de educaţie german şi berlinez. În plus
sunt incluse teme precum viaţa de zi
cu zi în familie şi la şcoală, educarea
copiilor, sănătate şi activităţi în timpul
liber. Cu aceste cunoştinţe puteţi să
vă sprijiniţi bine copii pe drumul lor de
instruire.
Cursurile au loc de trei ori pe
săptămână – de cele mai multe ori în
timp ce copilul dumneavoastră este
la şcoală sau la Kita. Unele cursuri
oferă şi o supraveghere a copiilor.
Unele cursuri oferă şi o supraveghere
a copiilor. Mai multe despre cursurile
pentru părinţi aflaţi în fiecare şcoală
populară.

PARTICIPĂM – DAR CUM?
Informaţii referitoare la înregistrarea în şcoala de vacanţă
primiţi la cerere la şcoala copilului dumneavoastră. Participarea
este de bună voie şi gratuită, dar după înregistrare este
obligatorie.

/
s/ kurse
in.de/vh
rl
e
kurse
.b
rn
e
w
ww
tion/elt
ra
g
te
n
-i
deutsch

21

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE
ŞCOLARILOR
Copiii au drepturi de codeterminare şi coparticipare. În clasa
lor sau grupa lor de învăţare îşi aleg reprezentantele sau
reprezentanţii. Aceştia reprezintă interesele colectivităţii
clasei faţă de şcoală şi autorităţile şcolare.

22

Copiii în Germania au dreptul la protecţie contra
violenţei, abuzului şi discriminării. Aceasta
înseamnă că niciun copil nu este permis să fie
bătut. Copiii au dreptul să frecventeze şcoala.
Copiii ai căror părinţi dispun de venit scăzut sau
deloc pot primi sprijin prin cardul berlinez BuT
din pachetul de educaţie.

De îndatoririle elevelor şi elevilor aparţine
şi frecventarea regulată a şcolii, venirea
la timp, rezolvarea temelor de casă,
aducerea tuturor materialelor necesare,
participarea la orele de sport şi de înot
precum şi deplasările şi excursiile clasei.
Ei trebuie să se comporte respectuos şi
prietenos faţă de colege şi colegi, faţă
de corpul profesoral şi tot personalul
auxiliar. Nu este permisă violenţa contra
persoanelor şi bunurilor materiale.

ESTE OBLIGATORIU
23

PUTEŢI SĂ PARTICIPAŢI –
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
CA PĂRINŢI

Aveţi dreptul de codeterminare
şi coparticipare. În fiecare clasă de
până la patru ori adunări ale părinţilor.

Pentru ca să vă puteţi informa,
există la intervale regulate de
timp seri ale părinţilor şi zile
de discuţii cu părinţii. Este foarte

Acolo, la începutul anului şcolar sunt

important să participaţi la aceste seri

aleşi de către părinţi reprezentanţi ai

ale părinţilor / zile de discuţii. Dacă încă

părinţilor. Reprezentanţii părinţilor

nu vorbiţi atât de bine limba germană

reprezintă interesele părinţilor

puteţi să conveniţi cu alţi părinţi să

respectiv a tutorilor faţă de şcoală

organizaţi un traducător sau vă gândiţi

şi autorităţile şcolare.

cu profesoara / profesorul clasei cum

şcoală au loc într-un an şcolar de trei

se poate rezolva această problemă.
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ÎN GERMANIA AVEŢI DREPTUL SĂ
COPARTICIPAŢI ÎN ŞCOALĂ.
ESTE CHIAR FOARTE DORIT SĂ VĂ
SPRIJINIŢI COPIII DE ŞCOALĂ.

Solicitaţi o convorbire cu
profesoara / profesorul de
clasă (dirigintă / diriginte) şi

Susţinere în cazul problemelor
de înţelegere? Dacă nu vorbiţi

dacă este cazul cu alte persoane din

căutaţi susţinere în cercul de cunoscuţi

În cazul în care locuiţi într-un
adăpost de urgenţă sau adăpost
comun, veţi fi susţinuţi acolo
de către lucrătorii sociali la toate

corpul profesoral dacă aveţi întrebări,

sau prieteni sau întrebaţi la cazarea

întrebările legate de mersul la şcoală

nu înţelegeţi ceva sau vă faceţi griji

dumneavoastră, în măsura în care

a copilului dumneavoastră. Căminele

legate de copilul dumneavoastră. De

locuiţi într-un cămin, sau la şcoală dacă

pun la dispoziţie camere în care copiii

regulă profesoara / profesorul comunică

şi unde puteţi primi un traducător.

dumneavoastră pot să-şi facă temele

la începutul anului şcolar cum poate

În şcoli există şi lucrători sociali

pentru acasă.

fi contactat.

de la care puteţi primi sprijin.

atât de bine limba germană, atunci

www.berlin.de/sen/bjf/go/mitwirkung
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GYMNASIALE
OBERSTUFE

13

SEKUNDARSTUFE I

SISTEMUL ŞCOLAR BERLINEZ

10

12
11

5

GYMNASIUM

BERUFLICHES
GYMNASIUM

INTEGRIERTE
SEKUNDARSCHULE

7

4

INTEGRIERTE
SEKUNDARSCHULE

GYMNASIUM

2

PRIMARSTUFE

GEMEINSCHAFTSSCHULE

5
4
3

1
GRUNDSCHULE

2
1

DRUMURI GENERALE DE EDUCAŢIE
În Berlin toţi copiii începând cu vârsta de şase ani merg la şcoală.
De regulă timpul petrecut în şcoala primară durează şase ani.
Apoi ei schimbă în şcoala medie. Corpul profesoral recomandă
copilului dumneavoastră pe baza notelor şi a comportamentului
de muncă şi social frecventarea unei şcoli secundare integrate
sau a unui gimnaziu.

www.berlin.de/sen/bjf/go/bildungswege

BBR

3

6
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ABITUR

MSA / eBBR

9
8

GEMEINSCHAFTSSCHULE

osz

1 Şcoala primară şi faza de început a şcolii
Copiii berlinezi merg la şcoală în anul în care până la 30 septembrie
împlinesc şase ani. Ei rămân de la unul la trei ani în faza de început
de şcoală. Apoi urmează de regulă alţi patru ani în şcoală primară
după care urmează şcoală medie. Este posibilă şi schimbarea după
un total de patru ani în şcoala medie.
2 Şcoala comunitară
La şcoala comunitară elevele şi elevii învaţă împreună în grupuri de
la primul până la ultimul an. În concluzie ei rămân împreună după
timpul petrecut în treapta primară Elevele şi elevii pot obţine toate
diplomele şcolare.
3 Şcoala integrată secundară
La şcoala integrată secundară (ISS) elevele şi elevii schimbă de
regulă după clasa a 6-a. Elevele şi elevii pot obţine toate diplomele
de absolvire a şcolii. Bacalaureatul îl pot susţine după clasa a 13-a,
la unele ISS este posibil deja după clasa a douăsprezecea. În plus ei
câştigă, prin orientarea profesională şi practică, primele impresii
despre lumea muncii.
4 Gimnaziu
Cine merge la gimnaziu poate obţine bacalaureatul după
doisprezece ani de şcoală şi are astfel dreptul să studieze
la o universitate sau şcoală superioară. Primul an într-un
gimnaziu este un an de probă.
5 Gimnaziu profesional
La gimnaziul profesional elevele şi elevii se decid între şase direcţii
de specialitate şi domenii profesionale. Cursurile din respectivul
domeniu profesional completează domeniile tradiţionale.

bbr
msa
CE?

PARCURSURI
GENERALE EDUCAŢIONALE
După o pregătire generală în şcoală pentru majoritatea elevilor
se continuă cu pregătirea profesională şi calificarea profesională.
Aşa numitele Oberstufenzentren (centrele pentru treptele superioare)
(OSZ) unifică sub un singur acoperiş multe oferte de educaţie:
· Pregătire profesională
· Şcoală de meserii
· Gimnaziu profesional
· Şcoală profesională de meserii
· Colegiu tehnic
· Colegiu de meserii
· Şcoală profesională
Elevele şi elevii pot la un OSZ să obţină toate diplomele şcolare :
·	die Berufsbildungsreife (BBR) /  încheierea ciclului şcolar
de pregătire generală (se poate obţine după clasa a 9-a)
·	die erweitete Berufsbildungsreife (eBBR) /
încheierea ciclului şcolar extins de pregătire generală
·	der Mittlere Schulabschluss (MSA) / absolvirea
treptei de şcoală medie
· das Abitur /  Bacalaureatul
Oamenii tineri care efectuează o instruire duală frecventează
acolo o şcoală de meserii. Şi o instruire profesională directă cu
program integral este posibilă în centrele de trepte superioare.

www.berlin.de/sen/bjf/go/berufliche-bildung
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FRAGIL

with care :

COPILUL DUMNEAVOASTRĂ
FRECVENTEAZĂ O

COPILUL DUMNEAVOASTRĂ
FRECVENTEAZĂ O

ŞCOALĂ PRIMARĂ

ŞCOALĂ
SUPERIOARĂ / LICEU

Şcoala primară a copilului dumneavoastră

‘S
CHILD
ROOM

trebuie să se găsească la o depărtare

Copiii şi tinerii care frecventează deja

pe cât posibil de scurtă de locuinţa

o şcoală superioară (şcoală secundară

sau adăpostul dumneavoastră şi să fie

integrată, şcoală comunitară sau

accesibilă mergând pe jos. Atunci când vă

gimnaziu), nu schimbă neapărat şcoala

mutaţi într-o locuinţă/adăpost care se află

atunci când se mută cu locuinţa. Un drum

amplasată departe, trebuie să vă gândiţi

la şcoală de 45 minute (cu mijloacele

dacă acceptaţi un drum către şcoală mai

de transport în comun) este acceptabil,

lung sau doriţi să mutaţi copilul la o şcoală

fără altceva.

amplasată mai în apropiere. Totuşi acolo

s

thing
school

trebuie să şi existe locuri libere.
Drumul cu autobuzul şi trenul nu trebuie
să dureze mai mult de 30 minute şi copilul dumneavoastră trebuie să schimbe
cel mult o dată mijloacele de transport.
Exersaţi cu copilul dumneavoastră
noul drum la şcoală. Dacă copilul
dumneavoastră este încă mic, trebuie
ca dumneavoastră sau o altă persoană
să-l poată însoţi în primele săptămâni.
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MUTARE ŞCOALĂ PRIMARĂ
COPILUL DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE

COPILUL DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE

SĂ RĂMÂNĂ ÎN ŞCOALA ACTUALĂ

SĂ SCHIMBE ŞCOALA

Clasă de bun venit

Clasă de bun venit

•	Comunicaţi şcolii frecventate până acum şi biroului

•	Informaţi-vă şcoala de până acum că vă mutaţi

de coordonare pentru clasele de bun venit că trebuie
să rămână copilul la şcoala de până acum.
•	Frecventarea unei clase de bun venit nu înseamnă că în
mod automat copilul dumneavoastră poate merge în clasa
obişnuită din aceeaşi şcoală. Din acest motiv întrebaţi în
şcoală respectiv la biroul de coordonare pentru clasele de
bun venit dacă mai târziu copilul poate fi preluat în cursurile

şi copilul dumneavoastră trebuie să schimbe şcoala.
•	Şcoala anunţă mutarea la serviciul de coordonare.
Acesta informează serviciul de coordonare din noul
sector în care se află locuinţa.
•	„Noul” serviciu de coordonare sau biroul şcolare vă informează
asupra noi şcoli. Acolo vă înregistraţi copilul.

normale. Eventual există o schimbare a şcolii cu trecere la

Clase normale

clasa obişnuită. Atunci ar trebui copiul să meargă mai bune

•	Informaţi-vă şcola de până acum că doriţi să vă mutaţi şi să

într-o şcoală primară care este amplasată în apropierea
cazării dumneavoastră.
• Informaţi şcoala referitor la noua adresă de reşedinţă.

Clase normale
•	Informaţi biroul şcolar al sectorului în care se află

schimbaţi şcoala. Primiţi de la şcoală cardul de recalificare.
•	Anunţaţi-vă imediat cu cardul de mutare la şcoala primară
arondată noii dumneavoastre locuinţe şi întrebaţi de locuri
libere. Dacă nu există niciun loc liber, adresaţi-vă la biroul
şcolar din noul dumneavoastră sector. Puteţi să mergeţi şi
direct la biroul şcolar şi să întrebaţi de locuri libere.

şcoala despre faptul că trebuie să rămână copilul

•	Imediat ce aveţi numele şcolii, înscrieţi-vă copilul acolo.

dumneavoastră în şcoala actuală.

•	Atâta timp cât copilul dumneavoastră nu are niciun loc de

• Informaţi şcoala referitor la noua adresă de reşedinţă.
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şcoală la noul domiciliu, el trebuie să meargă la vechea şcoală.

MUTARE ŞCOALĂ SUPERIOARĂ
COPILUL DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE

COPILUL DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE

SĂ RĂMÂNĂ ÎN ŞCOALA ACTUALĂ

SĂ SCHIMBE ŞCOALA

Clase de bun venit sau clase obişnuite

Clasă de bun venit

·	Informaţi şcoala referitor la noua dumneavoastră

·	Adresaţi-vă unui oficiu şcolar a sectorului dumneavoastră nou

adresă de reşedinţă.
·	Exersaţi cu copilul dumneavoastră noul drum la şcoală.
·	Atenţie : atunci când copilul dumneavoastră merge într-o nouă
clasă de bun venit, acest fapt nu înseamnă că în mod automat
el poate schimba la clasa obişnuită din aceeaşi şcoală.

şi solicitaţi un nou loc de şcoală într-o clasă de bun venit a unei
şcoli mai apropiate de locuinţa dumneavoastră.
·	Informaţi imediat şcoala de până acum de mutarea
dumneavoastră şi dorinţa de a schimba şcoala.
·	Imediat ce autoritatea şcolară vă atribuie o nouă şcoală
înregistraţi-vă acolo copilul.
·	Atâta timp cât copilul dumneavoastră nu are niciun loc
nou de şcoală, el trebuie să meargă la vechea şcoală.

Clase normale
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·	Dacă doriţi copilul dumneavoastră să frecventeze o şcoală medie
amplasată mai aproape, adresaţi-vă oficiului şcolar al sectorului
dumneavoastră nou şi solicitaţi acolo un nou loc de şcoală.
·	Puteţi să căutaţi şi dumneavoastră înşivă o şcoală nouă
pentru copilul dumneavoastră. Aceasta nu trebuie să se
găsească în sectorul în care locuiţi. Însă acolo trebuie
să şi existe locuri libere.
·	Informaţi imediat şcoala de până acum de mutarea
dumneavoastră şi dorinţa de a schimba şcoala.
Primiţi de la şcoală cardul de mutare a şcolii.
·	Atâta timp cât copilul dumneavoastră nu are niciun
loc nou de şcoală mai apropiat de locuinţă, el trebuie
să meargă încă la vechea şcoală.
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PERSOANE DE CONTACT
ÎN SECTOARE
În caz de întrebări vă rugăm să vă adresaţi la autorităţile
responsabile şi instituţiile din sectorul dumneavoastră de domiciliu.
În următoarele pagini găsiţi datele de contact.

Sectoarele Berlinului
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mitte
Friedrichshain-Kreuzberg
Pankow
Charlottenburg-Wilmersdorf
Spandau
Steglitz-Zehlendorf
Tempelhof-Schöneberg
Neukölln
Treptow-Köpenick
Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg
Reinickendorf

Administraţia şcolilor, punctele de coordonare pentru clasele de
bun venit, centrele pentru tineret, serviciul pentru sănătatea
copiilor şi tineretului, serviciul psihiatric pentru copii şi tineret,
centre de consultanţă şi asistenţă de psihologie şcolară şi
pedagogie de integrare
1 Mitte
Biroul de coordonare a instituţiei şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Tel. 030 9018-26112, r.yagiz@ba-mitte.berlin.de
Lu orele 9–12, Ma orele 9–12, Jo orele 15–18
Funcţia de coordonare a supravegherii şcolare
pentru Clase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Turmstr. 75, 10551 Berlin
Tel. 030 9018-33341
schiewe@sprachfoerderzentrum.de

Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Mathilde-Jakob-Platz 1, 10551 Berlin
Tel. 030 9018-33241
Lu–Jo orele 9–15, Vi orele 9–13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Badstr. 10, 13357 Berlin
Tel. 030 403949 2261
01sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

2 Friedrichshain-Kreuzberg

Kita-Loc pentru cupoane cadou
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin
Cupon cadou Kita : Tel. 030 9018-23233
kita.info@ba-mitte.berlin.de
Căutare loc de îngrijire : Tel. 030 9018-23433
kitaplatz@ba-mitte.berlin.de
Ma orele 9 –12, Jo orele 14 –18

Biroul de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
Tel. 030 90298-4630 und 90298-4640
doris.sternekieker@ba-fk.berlin.de şi
sebastian.smyk@ba-fk.berlin.de
Ma orele 9–12, Jo orele 14–18

Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Reinickendorfer Str. 60b, 13347 Berlin
Tel. 030 9018-46130
kjgd@ba-mitte.berlin.de
Ma orele 9–12, Jo orele 14–18

Biroul de coordonare supraveghere şcoli pentru
Clase de bun venit (determinarea nivelului de limbă
şi experienţei şcolare anterioare)
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
Tel. 030 90298-3095
marita.misch@senbjf.berlin.de

Oficiul de tineret / Biroul service familii
Frankfurter Allee 35–37, 10247 Berlin
Tel. 030 90298-1414
familienservicebuero@ba-fk.berlin.de
Lu–Vi orele 9–12
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Tel. 030 90298-7342 sau -2813
kjgd@ba-fk.berlin.de
Jo orele 15–18
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Urbanstr. 24, 10967 Berlin
Tel. 030 90298-4968
Ma–Jo orele 9 –15, Vi orele 9 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă psihologică
şcolară şi pentru pedagogia de integrare (SIBUZ)
Fraenkelufer 18, 10999 Berlin
Tel. 030 65661230
02sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

3 Pankow
Biroul de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Fröbelstr. 17, 10405 Berlin, Clădirea 9, Cam.
Tel. 030 90295-5040
sabrina.roehl@ba-pankow.berlin.de
nicole.stutz@ba-pankow.berlin.de
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Clase de bun venit (determinarea nivelului de limbă
şi experienţei şcolare anterioare)
Tino-Schwierzina-Str. 32, 13089 Berlin
Tel. 030 90249-1002
ramona.basting@senbjf.berlin.de
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Oficiul de tineret, Serviciu de specialitate
îngrijire copii peste zi
Fröbelstr. 17, 10405 Berlin
Tel. 030 90295-5863
Cupon cadou Kita :
kindertagesbetreuung@ba-pankow.berlin.de
Căutare loc de îngrijire :
kitaplatzvermittlung@ba-pankow.verwalt-berlin.de
Lu, Ma orele 9–12 şi 13–14 :30, Jo orele 13 –18,
Vi orele 9–12
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Grunowstr. 8–11, 13187 Berlin
Tel. 030 90295-2894 sau -2936
kjgd@ba-pankow.berlin.de
Lu–Mi orele 13–14.30
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Grunowstr. 8–11, 13187 Berlin
Tel. 030 90295-2830 sau -2833
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 09 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Tino-Schwierzina-Str. 32, 13089 Berlin
Tel. 030 90249-1100
03sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

4 Charlottenburg-Wilmersdorf
Biroul de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Primăria Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100,
10585 Berlin
Tel. 030 9029-649
cw259993@charlottenburg-wilmersdorf.de
Funcţia de coordonare a supravegherii şcolare
pentru Clase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Primăria Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100,
Tel. 030 9029-12928,
cw259991@charlottenburg-wilmersdorf.de
Ma orele 9–13, Jo orele 14–18
şi Waldschulallee 29–31, 14055 Berlin
Tel. 030 9029-25121
barbara.hecke@senbjf.berlin.de

Kita-Loc pentru cupoane cadou
Hohenzollerndamm 174–177, 10713 Berlin
Tel. 030 9029-15240
jug-kita-gutscheine@charlottenburg-wilmersdorf.de
Jo orele 15–18
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Hohenzollerndamm 174 / 177, 10713 Berlin
Intrarea Mansfelder Str. 16
Tel. 030 9029-16444 / -16577 / -16250 / -16579
kinder-und-jugendgesundheit@charlottenburgwilmersdorf.de
Ma şi Jo orele 14–16
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Haubachstr. 45, 10585 Berlin
Tel. 030 90298-18536
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 9 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Waldschulallee 31, 14055 Berlin
Tel. 030 9029-25150
04sibuz@senbjf.berlin.de

5 Spandau
Biroul de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Streitstr. 6–7, 13587 Berlin
Tel. 030 90279-2235
e.sarajlic@ba-spandau.berlin.de
Funcţia de coordonare a supravegherii şcolare
pentru Clase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Streitstr. 6–7, 13587 Berlin
Tel. 030 90279-3139
sibylle.behnes@senbjf.berlin.de
Jo orele 14–16
Oficiul de tineret / Serviciu de specialitate
îngrijire copii peste zi
Carl-Schurz-Str. 2 / 6, 13597 Berlin
Kita-Cupoane cadou : Tel. 030 90279-2432
kindertagesbetreuung@ba-spandau.berlin.de
Căutare loc de îngrijire : Tel. 030 90279-2444
kita-koordination@ba-spandau.berlin.de
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Klosterstr. 36, 13581 Berlin
Acces A (Ruhlebener Str.), EG (parter)
Tel. 030 90279-2254 / -2256 / -2658
La înregistrare vă rugăm să vă interesaţi ce
serviciu este răspunzător.
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Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Klosterstr. 36,13581 Berlin
Tel. 030 90279-2759
Jo orele 16–18
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Streitstr. 6, 13587 Berlin
Tel : 030 90279 5850 / 1
05sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

6 Steglitz-Zehlendorf
Biroul de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin, Camera A 10
Tel. 030 90299-6485 şi 90299-5452
sven.starke@ba-sz.berlin.de şi
nataly.duewal@ba-sz.berlin.de
Funcţia de coordonare a supravegherii şcolare
pentru Clase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin
Tel. 030 90299-5192
koordinierungsstelle-sz@ba-sz.berlin.de
Lu orele 9–12, Ma orele 9–12, Jo orele 9–12
Serviciul de specialitate Kita / after-school
Kirchstr. 1–3, 14163 Berlin
Tel. 030 90299-3520
Lu–Vi orele 9–11 (Vă rugăm stabiliţi
întâlnirile telefonic.)
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Există diferite birouri de servicii :		
jugendgesundheitsdienst@ba-sz.berlin.de
şi kjgd-sozialdienst@ba-sz.berlin.de
Ma orele 15–16 :30
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Königstr. 36, 14163 Berlin
Tel. 030 90299-5842
Lu–Jo orele 9–15, Vi orele 9–13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Dessauerstr. 49–55, 12249 Berlin
Tel. 030 90299-2572
06sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

7 Tempelhof-Schöneberg

8 Neukölln

9 Treptow-Köpenick

Biroul de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Alarichstr. 12–17, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-4709
ute.rupp@ba-ts.berlin.de
Ma orele 9–12, Vi orele 9–12

Funcţia de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Boddinstr. 34, 12053 Berlin
Tel. 030 90239-1218
yvonne.schultze@bezirksamt.neukoelln.de
zilnic între orele 9–13

Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Clase de bun venit (determinarea nivelului de limbă
şi experienţei şcolare anterioare)
Alarichstr. 12–17, 12105 Berlin
kirsten.richter@senbjf.berlin.de
matthias.goeritz@senbjf.berlin.de

Funcţia de coordonare a supraveghere şcolară
pentruClase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Boddinstr. 34, 12053 Berlin, Camera B 0.46 şi B 0.38
Tel. 030 90239-2730 şi 90239-2509
michael.dahms@senbjf.berlin.de şi
corinna.zang@senbjf.berlin.de
Lu orele 12–15, Ma orele 15–18, Vi orele 10–13

Funcţia de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Primăria Köpenick
Alt-Köpenick 21, 12555 Berlin
Tel. 030 90297-2194
maraike.neek@ba-tk.berlin.de
Ma orele 9–12, Jo orele 14–18

Kita-Loc pentru cupoane cadou
Rathausstr. 27, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-2634 / -2308
kindertagesbetreuung@ba-ts.berlin.de
Ma orele 9 –12, Jo orele 15 –18
Programare întâlnire online :
service.berlin.de/standort/123612/
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
KJGD Schöneberg I
Welserstr. 23, 10777 Berlin
Tel. 030 90277-6129
Jo orele 15–17
KJGD Mariendorf
Kaiserstr. 126, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-6501 / -6799 / -6770
Jo orele 14–16 :30
KJGD Tempelhof
Kaiserstr. 126, 12105 Berlin
Tel. 030 90277-2697 / -2125 / -2677
Ma orele 14–16 :30
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Welserstr. 23, 10777 Berlin		
Tel. 030 90277-6900
Lu-Jo orele 9 –15, Vi orele 9 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Ebersstr. 9a, 10827 Berlin
Tel. 030 90277–4374
07sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

Serviciu de specialitate îngrijire copii peste zi
Karl-Marx-Str. 83, 12043 Berlin
Tel. 030 90239-2135
kindertagesbetreuung@bezirksamt-neukoelln.de
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Neuköllner Str. 333, 12355 Berlin
Tel. 030 6662-1110
kjgd@bezirksamt-neukoelln.de
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Amplasament Nord
Böhmische Str. 39, 12055 Berlin
Tel. 030 688748-0
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 09 –13
Amplasament Sud
Britzer Damm 93, 12347 Berlin
Tel. 030 6809-1242, conform înţegerii
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Boddinstr. 34, 12053 Berlin
Tel. 030 90239-2788
08sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

Funcţia de coordonare a supraveghere şcolară
pentruClase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Luisenstr. 16, 12557 Berlin
Tel. 030 90249-2219
09-Klaerungsstelle@senbjf.berlin.de
Mi orele 9–12 şi 14–17
Oficiul pentru tineret
Großberliner Damm 154, Clădirea 9, 12489 Berlin
Kita-Cupoane cadou : Tel. 030 90279-5329
jugkitahort@ba-tk.berlin.de
Căutare loc de îngrijire :
kita-platzsuche@ba-tk.berlin.de
Lu orele 9–12 (numai cu întâlnire stabilită),
Ma orele 9–12, Jo orele 15–18
Programare întâlnire online :
service.berlin.de/standort/123613/
Interval orar pentru apeluri telefonice : Lu,
Mi orele 10–12
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Ortolfstr. 182-184, 12524 Berlin
Tel. 030 90297-6703
viola.seeliger@ba-tk.berlin.de
Jo orele 14–18
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Hans-Schmidt-Str. 16, 12489 Berlin
Tel. 030 90297-4711
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 09 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Luisenstr. 16, 12557 Berlin
Tel. 030 65661230
09sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18
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10 Marzahn-Hellersdorf

11 Lichtenberg

12 Reinickendorf

Funcţia de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
Tel. 030 90293-2787 şi 90293-2786
beate.klann@ba-mh.berlin.de şi
renate.klingenberg@ba-mh.berlin.de

Funcţia de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, Clădirea 1
Tel. 030 90296-3846
diana.rauch@lichtenberg.berlin.de

Funcţia de coordonare a oficialităţii şcolare pentru
Clase de bun venit (atribuire loc în şcoală)
Eichborndamm 215, 13437 Berlin
Tel. 030 90294-4768
danny.buentig@reinickendorf.berlin.de
Lu orele 9–12, Ma orele 9–12, Jo orele 15–18

Funcţia de coordonare a supraveghere şcolară pentru
Clase de bun venit (determinarea nivelului de limbă
şi experienţei şcolare anterioare)
Alice-Salomon-Platz 3, 12591 Berlin
Tel. 030 90293-2965
sabine.kircheisen@senbjf.berlin.de
Ma orele 15–18
Kita / eFöB-Loc pentru cupoane cadou
Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
kita.hort@ba-mh.berlin.de
Ma orele 9 –12, Jo orele 15 –18
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
Tel. 030 90293-3671 / -3827
kjgd@ba-mh.berlin.de
Jo orele 14–18
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Etkar-André-Str. 8, 12619 Berlin
Tel. 030 90293-3691 / -3684
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 9 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Eisenacher Str. 121, 12685 Berlin
Tel. 030 22501-3210
10sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

Funcţia de coordonare a supraveghere şcolară
pentru Clase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, Clădirea 1
florian.koenig@senbjf.berlin.de
Departamentul Tineret şi Sănătate
Große-Leege-Str. 103, 13055 Berlin
Tel. 030 90296-5317
juginfo@lichtenberg.berlin.de
Serviciul de sănătate pentru copii şi tineret
Codurile poştale : 13051, 13053, 13055, 13057, 13059
Oberseestr. 98, 13 503 Berlin
Tel. 030 90296-4921
constanze.schiewer@lichtenberg.berlin.de
Ma şi Jo orele 14–18
Codurile poştale : 10315, 10317, 10318, 10365,
10367
Alfred-Kowalke-Str. 24, 10315 Berlin
Tel. 030 90296-4941
linda.leepin@lichtenberg.berlin.de
Ma şi Jo orele 14–18
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Amplasament Lichtenberg
Alfred-Kowalke-Str. 24, 13315 Berlin
Tel. 030 90296-4961
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 09 –13
Amplasament Hohenschönhausen
Oberseestr. 98, 13053 Berlin
Tel. 030 90296-4954
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 9 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Alt-Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin
Tel. 030 90212-827
11sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18
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Funcţia de coordonare a supraveghere şcolară
pentru Clase de bun venit (determinarea nivelului
de limbă şi experienţei şcolare anterioare)
Innungsstr. 40, 13509 Berlin
Tel. 030 90249-1923
petra.hildebrand@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18
Îngrijire peste zi pentru copii
Nimrodstr. 4–14, 13469 Berlin
Tel. 030 90294-6676 (vă rugăm apelurile pe cât
posibil în afara orelor de vizită)
tagesbetreuung-kinder@reinickendorf.berlin.de
Ma orele 9 –13, Jo orele 15 –18
Serviciul de psihiatrie pentru copii şi tineret
Teichstr. 65, Clădirea 4, 13407 Berlin
Tel. 030 90294-5043
Ma-Jo orele 9 –15, Vi orele 09 –13
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
Nimrodstr. 4–14, 13469 Berlin
Tel. 030 9029-44837
12sibuz@senbjf.berlin.de
Jo orele 15–18

Centre de trepte superioare,
şcoli profesionale
şi administrate central
Biroul de coordonare pentru clasele de bun venit
Frankfurter Allee 73 c, 10247 Berlin
Tel. 030 90249-1382 sau 90249-1380
klaerungsstellebbs@senbjf.berlin.de
Ma orele 9–12, Jo orele 15–18 (cu excepţia
sărbătorilor)
Centrul de consultanţă şi asistenţă de psihologie
şcolară şi pedagogia de integrare (SIBUZ)
pentru şcolile profesionale
Frankfurter Allee 73 c, 10247 Berlin
Tel. 030 90249-1300
13sibuz@senbjf.berlin.de
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