Colegiul German Goethe
Colegiul German
Goethe
Oferta educaţională
An şcolar 2021-2022

Oferta educaţională
4 clase
9A – profil real – specializarea matematicăinformatică (26 de elevi)
9B – profil real – clasa specială (25 de elevi)
9C – profil uman – specializarea ştiinţe sociale (25
de elevi)
9D – profil uman – specializarea filologie (26 de
elevi)

Profil real
Specializarea matematică-informatică

Specific
 aplicarea instrumentelor oferite de matematică şi informatică
în abordarea diverselor domenii ale ştiinţei şi tehnicii;
 orientarea actului de educaţie spre dezvoltarea
competenţelor de a comunica utilizând mijloacele specifice
unui sistem informaţional;
 formarea capacităţii de a aplica metode şi tehnici specifice
informaticii în diverse domenii de activitate;
 formarea competenţelor necesare pentru obţinerea unui
certificat ECDL;

Disciplinele de studiu
Discipline de profil – aria
curriculară „Matematică şi
ştiinţele naturii”
matematică
informatică
fizică
chimie
biologie

Discipline specifice
profilului umanist – aria
curriculară „Om şi
societate” , „Limbă şi
comunicare”
limba modernă engleză
istorie
geografie
ştiinţe sociale
arte (ed. muzicală/ed.
vizuală)

Planuri cadru specifice specializării
matematică-informatică
Discipline de învăţământ

Clasa a 9 a

Clasa a 10 a

Clasa a 11 a

Clasa a 12 a

Limba şi literatura română

4

4

4

4

Limba şi literatura germană

4

4

4

4

Limba engleză

2

2

2

2

Limba franceză

1

1

-

-

Matematică

4

4

4+1

4+1

Fizică

3

3

3

3

Chimie

2

2

1

1

Biologie

2

2

2

2

Informatică

1

1

4

4

TIC

2

1

-

-

Istorie

1

1

1

1

Geografie

1

1

1

1

Ştiinţe sociale

1 (Logică)

1 (Psihologie)

1 (Economie)

1 (Filosofie)

Istoria religiilor

1

1

1

1

Ed. Plastică/Ed. muzicală

1

1

-

-

Educaţie fizică şi sport

1

2

1

1

1

-

-

33

31

31

Educaţie antreprenorială
Numărul total de ore

32

Profil real. Specializarea
matematică-informatică.

Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană
Matematică
Informatică
Fizică/Chimie/Biologie
Disciplinele la care se
susţin lucrări scrise
semestriale

Perspective de continuare a studiilor
în România
o absolvenţii acestei
specializări se îndreaptă
atât spre universităţi
tehnice (Automatică,
Electronică şi
Telecomunicaţii) cât şi
spre Universitatea de
Medicină şi Farmacie
sau ASE;

în străinătate
o atestatul de limbă germană (DSD
Prüfung II) oferă posibilitatea
studierii în spaţiul academic de
limbă germană;
o nivelul de limbă engleză permite
aplicarea pentru obţinerea unui
certificat de limbă engleză,
necesar în cazul intenţiei de a
studia în alte state ale UE;

• Informationen für die
• Schülerinnen und Schüler der 8.
Klassen und ihre Eltern

Die Deutsche Abteilung am
Colegiul German Goethe

• Das Angebot:
Abitur der
Deutschen Abteilung
Rumänisches
Bacalaureat

Deutsche
Hochschulreife
(inclusive
Sprachkenntnisse auf
Niveau C2)

Mit diesem Zeugnis sind die Absolventen
einem deutschen Abiturienten gleichgestellt,
sie gelten in Deutschland als so genannte Bildungsinländer.

• Besonderheiten:
Besondere Ziele des Unterrichts
in der Deutschen Abteilung:
Voraussetzungen zur
Teilnahme am Unterricht
in der Deutschen Abteilung:
Hervorragende Kenntnisse der
Deutschen Sprache
in Wort und Schrift
Allgemein hohes Leistungsniveau

Intensive Förderung der
deutschen Sprachkenntnisse
Begegnung mit der deutschen
Unterrichts- und Lernkultur
Förderung von Kontakten mit
Deutschland
Studien- und Berufsorientierung
...

• Unterrichtsfächer
• in der Deutschen Abteilung:
Deutsche Verantwortung:
Deutsch
Geschichte
Mathematik
Spracharbeit
Unterrichtet
durch Lehrkräfte
aus Deutschland

Rumänische Verantwortung:
Rumänisch
Englisch
Französisch
Physik
Chemie
Biologie
Sozialwissenschaften
Geographie
Informatik
Sport
(Kunst)

• Zwei Profile in der Deutschen Abteilung:
Ab dem Schuljahr 2021/2022 (Abitur 2025)
bieten wir zwei Profile an:
Mathematik / Informatik
und
Sozialwissenschaften

Beide Profile führen zu einem
in Deutschland gleichwertig anerkannten
Abschluss!
Über die Möglichkeiten in Deutschland
entscheidet die Abschlussnote, nicht das Profil.

• Stundentafeln:

• Benotung:
Semesterarbeiten in
Rumänisch , Deutsch, Mathematik, Geschichte
Mathe/Info:
und einem der Fächer
Englisch, Physik, Chemie oder Informatik

Sozialwissenschaften:
und einem der Fächer
Englisch, Französisch, Geographie oder
Sozialwissenschaften

In den Fächern in deutscher Verantwortung:
Kontinuierliche mündliche Beteiligung am Unterricht!
Angleichung an die Prinzipien der deutschen Notenvergabe!

• Abitur:

Unterrichtsleistungen Klassen 11&12:
Rumänisches Notensystem (beste Note 10)
Umrechnung in deutsches Notensystem (0-15) und Eingang in die
Abiturnote
Deutsche Abiturprüfungsleistungen
schriftlich:
(1) Deutsch, (2) Mathematik, (3)
Geschichte
mündlich:
(1) Deutsch
(2) Mathematik oder Geschichte
(3) Geschichte oder Mathematik*
*unüblich

Rumänische
Abiturprüfungsleistungen
schriftlich:
(4) Rumänisch

mündlich:
(3 / 4) Englisch und/oder Physik
und/oder Informatik
(Mathe/Info)
ODER
(3 / 4) Englisch und/oder Französisch
und/oder Sozialwissenschaften
(Sozialwissenschaften)

Profil uman. Specializarea filologie.
Specific
• orientarea prioritară în actul de educaţie către dezvoltarea
competenţelor de comunicare în limba maternă şi în alte
două limbi moderne;
• atenţie sporită acordată disciplinelor de profil, care
facilitează contactul constructiv cu lumea civilizaţiei
europene;
• formarea deprinderii de abordare inter-, pluri- şi
transdisciplinară a fenomenelor lingvistice şi culturale;
• stimularea creativităţii, a gândirii critice şi a spiritului
reflexiv;

Disciplinele de studiu
Discipline de profil – aria curriculară „Limbă şi
comunicare”
 limba şi literatura română
 limba şi literatura germană
 limba engleză
 limba franceză

Discipline specifice
profilului real – aria
curriculară „Matematică şi
ştiinţele naturii”

 limba latină
Discipline de specialitate – aria curriculară „Om şi
societate”
 istorie
 geografie
 ştiinţe sociale

matematică
biologie
chimie
ştiinţe

Planuri cadru specifice specializării
filologie
Discipline de învăţământ

Clasa a 9 a (33 de ore)

Clasa a 10 a (33 de ore)

Clasa a 11 a (29 de ore)

Clasa a 12 a (28 de ore)

Limba şi literatura română

4

4

4+1 (Literatură universală)

4+1 (Literatură universală)

Limba şi literatura germană

4

4

4+1

4+1

Limba engleză

3

3

3

3

Limba franceză

2

2

2

2

Limba latină

1

1

2

1

Matematică

2

2

-

-

Fizică

2

2

-

-

Chimie

1

1

-

-

Biologie

1

1

-

-

Ştiinţe

-

-

1

1

Istorie

2

3

2

2

Geografie

2

2

2

2

Ştiinţe sociale

2

2

1

2

Educaţie antreprenorială

-

1

1 (Sociologie)

-

Istoria religiilor

1

1

1

1

Educaţie vizuală

1

0,5

-

1

Educaţie fizică şi sport

1

1

1

1

TIC

2

1

1

1

Educaţie muzicală

1

0,5

1

-

Profil uman. Specializarea
filologie

limba şi literatura română
limba şi literatura germană
istorie/geografie
limba latină
limba engleză
Disciplinele la care se
susţin lucrări scrise
semestriale

Perspective de continuare a studiilor
în România

o absolvenţii acestei
specializări se
îndreaptă spre
facultăţi cu profil
filologic, jurnalistic,
juridic sau ştiinţe ale
comunicării;

în străinătate
o

atestatul de limbă germană (DSD Prüfung II) oferă posibilitatea
studierii în spaţiul academic de limbă germană;

o

nivelul de limbă engleză permite aplicarea pentru obţinerea unui
certificat de limbă engleză, necesar, în cazul intenţiei de a studia în
spaţiul anglo-saxon;

o

nivelul de limbă franceză permite aplicarea pentru obţinerea unui
certificat de limbă franceză, necesar, în cazul intenţiei de a studia în
spaţiul francofon;

