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1. Ce este HSU și de ce este oferit? 
Legea privind integrarea și participarea susține aprecierea valorii multilingvismului 
natural. Pentru atingerea acestui scop, se oferă inclusiv cursuri cu predare în limba 
nativă (limba maternă în sensul art. 2 alin. 10 din Regulamentul școlar german 
(SchulG), art. 5 din Regulamentul german de instruire și examinare - Ciclul secundar I 
(APO-SI)). Acestea sunt oferite în conformitate cu prevederile legale și posibilitățile 
organizatorice și sub supravegherea inspectoratului școlar. 
Cursurile HSU sunt predate de cadre didactice care au obținut în țara lor de origine o 
calificare de pedagog în limba de instruire sau o altă diplomă de studii superioare. 
Grupele pentru cursurile HSU pot fi înființate acolo unde numărul de copii din ciclul pri-
mar, care au aceeași limbă nativă, permite formarea unei grupe de instruire de mini-
mum 15 elevi/eleve, iar în școlile de ciclu secundar I, a unei grupe de instruire de mini-
mum 18 elevi/eleve.  
Rolul cursurilor este obținerea și aprofundarea abilităților de citire și scriere în limba na-
tivă, precum și transmiterea unor competențe interculturale importante, pe baza planului 
de învățământ în vigoare. 
Oferta curentă a cursurilor HSU o găsiți în lista anexată. 
 
2. Cine poate participa la cursurile HSU? 
În măsura în care există o ofertă corespunzătoare, fiecare elev și fiecare elevă care 
provine dintr-o familie de imigranți poate participa în principiu la cursurile HSU predate 
în respectiva limbă nativă. Excepție fac elevii/elevele care, prin participarea la cursurile 
HSU, nu pot participa la programul școlar obligatoriu. 
 
3. Cum se poate face înscrierea la cursurile HSU? 
Unitățile de învățământ informează părinții, odată cu înscrierea în ciclul primar, respec-
tiv la transferul într-o școală de ciclu secundar, cu privire la faptul că elevul/eleva are 
posibilitatea de a participa la cursurile HSU. Se atrage atenția în special asupra faptului 
că o înscriere este valabilă respectiv pentru ciclul primar, adică 1-ul până la al 4-lea an 
de școală, sau pentru ciclul secundar I, adică pentru al 5-lea până la al 9-lea, respectiv 
al 10-lea an de școală. Înscrierea nu trebuie așadar să fie reînnoită anual. Părinții 
primesc un formular de înscriere, pe care îl returnează școlii completat și semnat. Unita-
tea de învățământ transmite formularul de înscriere ștampilat către autoritatea școlară. 
Dacă autoritatea școlară primește formulare de înscriere de la școli, în care până acum 
nu au fost predate cursuri HSU, conducerea circumscripției trebuie să decidă dacă și 
cum poate fi acoperită cererea suplimentară.  
 
4. Cum se poate renunța la cursurile HSU? 
O cerere de renunțare poate fi înregistrată numai sub semnătura tutorelui la sfârșitul 
unui an școlar. Cererea de renunțare trebuie înaintată în scris unității de învățământ 
obligatoriu. Această cerere de renunțare necesită o notă de confirmare din partea con-



 

ducerii școlii și va fi apoi transmisă autorității școlare. 
 
5. Organizarea cursurilor 
Cadrele didactice care predau cursurile HSU sunt ocupate momentan cu orarul 
săptămânal stabilit prin contract la diverse unități de învățământ. În principiu sunt alo-
cate săptămânal 3 ore pentru fiecare grupă. 
Modificările timpilor de predare și ale grupelor de elevi trebuie anunțate imediat și pot fi 
efectuate numai cu acordul autorității școlare. 
La fiecare 01.03 și 01.10 ale fiecărui an cadrele didactice transmit listele actuale cu ele-
vi către autoritatea școlară (de aici rezultă și renotificarea).  
 
6. Certificate 
Cadrul didactic va elibera o adeverință privind participarea la cursurile HSU și o va 
transmite în timp util respectivei unități de învățământ din care provine elevul/eleva, în 
vederea emiterii certificatelor.  
Evaluarea performanțelor este notată în principiu în certificat la rubrica Observație, 
după cum urmează: 
„XXX a frecventat cursurile în limba nativă ____. Performanțele sale au fost evaluate cu 
________ (BASS 13-63 Nr. 3/Nr. 6.4)”.  
Evaluarea performanțelor nu va fi înmânată elevului/elevei. 
În clasele 1 și 2, cadrele didactice se informează cu privire la dispozițiile fiecărei școli cu 
privire la modul de notare a performanțelor sau de exprimare a evoluției performanțelor 
și adaptează evaluarea performanțelor la aceste reglementări. 
 
7. Examenul de limbă 
Elevii/elevele care au frecventat regulat cursurile HSU vor susține un examen de limbă 
la sfârșitul cursului educațional în ciclul secundar I, în conformitate cu art. 5 alin. 3 din 
APO-SI, la nivelul cerințelor impuse de examinarea finală. Participarea la examen este 
obligatorie pentru toți acești elevi, respectiv toate aceste eleve. Examinarea finală va fi 
organizată, după o consultare, de către autoritățile școlare din zona unității administra-
tive.  
Rezultatul examinării va fi evidențiat în certificatul de absolvire. Vor fi indicate acolo, la 
rubrica „Performanțe” nota obținută la examen, iar la rubrica „Observații” faptul că nota 
are la bază un examen de limbă după frecventarea cursurilor HSU și nivelul cerințelor în 
baza cărora a fost acordată (BASS 13-63 Nr. 3/Nr. 6/3). O adeverință separată nu va fi 
înmânată elevului/elevei. 
 
La acordarea notelor de promovare conform art. 38 până la 40 din APO-SI, un 
calificativ minim bun la examenul de limbă poate echivala cu o cunoaștere defi-
citară a unei limbi străine!!!! (BASS 13-63 Nr.3/Nr. 63) 
 
8. Colaborarea între unitatea de învățământ și cadrele didactice HSU 
Este absolut necesară o colaborare strânsă între cadrul didactic HSU și conducerea 
unității de învățământ. 
Unitatea de învățământ informează temeinic cadrul didactic cu privire la manifestațiile 
școlare, zilele libere variabile, certificate precum și conferințele planificate, însă și cu 
privire, de exemplu, la elevii(ele) bolnavi(e). Cadrul didactic verifică de asemenea dacă 
un elev sau o elevă nu a frecventat cursurile HSU și nici orele de clasă obligatorii. Nu-



 

mai astfel poate fi garantată excluderea unei absențe nemotivate de la ore. 
În unitatea de învățământ din care provine cadrul didactic HSU, acesta este un membru 
cu drepturi depline al colegiului profesoral. 

 


