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                                          Învăț pentru   

                           a înțelege. 

Învăț pentru 

                        a crea. 

Învăț pentru   

                        a fi mai bun. 

 

 

 

Școala Gimnazială Hermann Oberth este o instituție privată, cu predare în limba germană maternă și în sistem bilingv 

(germană – română) care funcționează din anul 2006. 

Instituția este acreditată de Ministerul Educației Naționale pentru nivelul preșcolar (grădiniță), primar (CP , cls. I – a IV-

a)  și  gimnazial. Totodată, Liceul German Hermann Oberth este autorizat de Ministerul Educației Naționale pentru 

specializările matematică – informatică, științe ale naturii și filologie, în limba germană maternă și bilingv. Astfel, Școala 

Gimnazială Hermann Oberth oferă un parcurs educațional complet și coerent, materializat în rezultate educaționale 

deosebite. Rezultatele excepționale obținute la evaluarea națională, participarea anuală a elevilor noștri la olimpiadele 

naționale de limbă germană maternă, matematică, română și engleză, precum și premiile obținute la acest nivel 

competițional demonstrează seriozitatea acordată educației, creativitatea și inovația ca ingrediente în învățare, precum 

și echipa de excepție a profesorilor școlii. 

Pentru învățământul primar, programul include atât cursurile aferente Planului cadru, cât și programul de suport 

educațional (de la 8.30 – 16.00). Programul scolar este completat de o paleta larga de cursuri optionale, cum ar fi 

scriere creativă, șah, curs Cambridge, debate, astronomie, informatica, arte, karate. De asemenea se desfasoara cursuri 

de pregatire aprofundată pentru olimpiadele, concursurile și evaluările naționale. Totodată, elevii pot servi masa de 

prânz în instituție, precum și două gustări, toate pregătite în bucătăria proprie, folosindu-se multe dintre ingrediente 

bio. 

Elevii beneficiază de supraveghere medicală și consiliere școlară. 

Transportul poate fi asigurat din anumite puncte fixe sau de la domiciliul elevilor, în funcție de solicitări și traseele 

stabilite. 

Resursele educaționale sunt achiziționate din România, Austria și Germania, iar echipamentele puse la dispoziția 

elevilor sunt cele mai moderne și eficiente, facilitând învățarea practică și prin descoperire. 

În curând, un campus ultramodern, așezat pe o suprafață de teren de 8000 m2, va fi pus la dispoziția elevilor noștri.  

Pentru anul școlar 2020-2021, oferta educaționala a Scolii Gimnaziale Hermann Oberth, este de o clasa pregatitoare cu 

limba de predare germană maternă și o clasa pregatitoare bilingv cu limba de predare germană – română. 

“Zilele porților deschise ale Școlii Gimnaziale Hermann Oberth” se vor desfășura in  29.02.2020 și respectiv 

02.03.2020. 

https://www.facebook.com/HOSchule/?fref=ts 
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