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Дорогі батьки та вихователі/льниці району Панків,
із внесенням змін до Берлінського Закону про школу у 2021 році пройдено черговий
етап. Зроблено ще один важливий крок до визнання Берліна як спільноти мігрантів, до
визнання властивого цьому місту мовного різноманіття як важливого ресурсу для
підростаючого покоління та необхідності його підтримки з боку шкіл.
Особливу роль у цьому процесі відіграли об'єднання мігрантів, які з невтомною
постійністю привертають увагу до важливості багатомовності для нашого суспільства.
Брошура, яку ви тримаєте в руках, – результат заходу «Батьки – дитячий садок –
школа: разом до мовної різноманітності в районі Панков», який відбувсяцього року у
нашому районі та був приуроченим до міжнародного дня рідної мови. Ця брошура
дозволить вам підготуватися до навчального року 2023/2024, відкрито обговорити
потреби ваших дітей щодо їхнього мовного різноманіття та самоорганізуватися.
Організації мігрантів, об'єднані в мережу Lingua Pankow, допоможуть вам у цьому
своїми важливими порадами.
Як уповноважена з питань партиципації та інтеграції району Панков, я вітаю діяльність
громадських організацій на користь батькам та дітям нашого району та запрошую вас
ознайомитись із цим посібником.

Ніна Цонкідіс
Районна уповноважена з питань партиципації та інтеграції

З рідними мовами від
народження до школи
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КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ БАТЬКІВСЬКИХ
ЗБОРІВ У ДИТЯЧИХ САДКАХ ПЕРЕД
ЗАПИСОМ ДО ШКОЛИ У 2023 РОЦІ
ДЛЯ ТИХ, ХТО МАЄ ВИБІР...

ЛАСКАВО ПРОСИМО
Дорогі батьки, дорогі вихователі/льниці,
27 вересня 2021 року до Берлінського Закону про школу було внесено зміни. §15 тепер
називається «Розвиток дво- та багатомовності». Для дітей, які в сім'ї, крім німецької,
говорять ще й іншими мовами, це означає, що вони зможуть цю мову/ці мови вивчати в
школі, що дасть їм можливість підвищити своє знання мови від простого розмовного рівня
до вищого усного та письмового.
Це поки що нововведення і воно не може бути реалізовано скрізь і відразу. Але ви можете
зробити так, щоб ця нова можливість розвитку багатомовності швидко стала реальністю.
Саме тому за ініціативою організацій, які входять до мережі Lingua Pankow, ми склали для
вас цей посібник. Він допоможе вам провести батьківські збори у зв'язку із записом до
школи.
Ми бажаємо дітям гарного старту у новий етап життя, а вам – вдалих рішень.
Моніка, Лаура, Рахель та Маріта
Робоча група Lingua Pankow, яка працювала над цією брошурою
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ПЕРЕХІД ДО ШКОЛИ – ВЕЛИКИЙ КРОК У
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
Усі діти у Німеччині мають право на освіту. Тому вони мають ходити до школи. Ваші
діти підуть до школи із серпня 2023 року(1). До досягнення дітьми повноліття батьки
несуть відповідальність за регулярне відвідування ними школи. Батьки також
приймають – спочатку самі, а потім разом з дітьми (у відповідному віці) – рішення про їх
освіту (наприклад, вибір школи, іноземної мови або обов'язкових курсів).

У ПЕРЕХОДІВ У ЖИТТІ
ЗАВЖДИ ДВА ОБЛИЧЧЯ:

Тому підготовка до цього кроку є важливою. В
останній рік дитячого садка вона відіграє
особливу роль у його програмі. Вже на початку
– у жовтні, а іноді навіть у вересні, діти, яким

- Одна –
- Нарешті
школяр! І інше - Прощання з друзями
та страх перед
невідомим, новим.

до 30.9.2023 виповниться шість років, мають
записатися до школи. Батьки кожної групи
дитсадка повинні зібратися і разом подумати,
хто з ким піде до школи, щоб дітям не
довелося цей великий крок у нове життя
робити поодинці.

(1) Винятки із цього правила можливі лише у особливих випадках (достроковий запис чи
відстрочка). У таких випадках батькам варто звернутися за спеціальною консультацією.
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Завдання дорослих полягає насамперед у тому, щоб допомогти дітям у цьому віці
здійснити цей перехід. При переході з початкової школи на наступний шкільний ступінь
все буде зовсім інакше.
Ми настійно рекомендуємо не залучати дітей до процесу вибору школи. Дітям у
такому віці треба повідомляти вже конкретні рішення.
Відвідування шкіл навколо вашого дитсадка також є обов'язковим, так як у дитячих садків
немає зони приписки, тому що дорогою до дитячого садка і назад батьки супроводжують
своїх дітей, а шлях з дому до школи і назад діти повинні якнайшвидше навчитися долати
самостійно, без супроводу.

ШКОЛА, ДО ЯКОЇ ВИ ПРИПИСАНІ!
У вересні батьки отримають листа від школи, до якої вони приписані. Це школа у зоні
територіального охоплення якої ви живете. Навколо кожної школи є прилегла до неї
територія, і для дітей, які проживають на цій території, це та початкова школа, до якої ви
відноситесь.
Саме в цю школу батьки повинні записати своїх дітей, навіть якщо вони хочуть їх
відправити до іншої початкової школи. Саме в цій школі за дитиною закріплено шкільне
місце, яке гарантовано йому державою.
Навіть якщо батьки хочуть іншу школу для своєї дитини, вони мають піти до
школи, до якої приписані, і вже там заповнити окрему анкету для «бажаної школи». Тут
усе залежатиме від того, чи є вільні місця у «бажаній школі». Одні бажання виконати
легко, інші можуть бути досить складними.
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ШКОЛА СЬОГОДНІ
У тому, що у школі діти вперше вчаться читати, писати та рахувати, для батьків немає
нічого нового. Але багато з того, як проходить шкільне життя та заняття, змінилося з часу
навчання у школі батьків та вихователів/ниць. Через своїх старших дітей деякі батьки
вже можуть бути знайомі зі шкільною системою, вихователі також перебувають у контакті
зі школами та обмінюються з ними інформацією. Навчальна програма поширюється на
всі берлінські школи. Методи навчання визначаються самими викладачами.
Берлінська школа є інклюзивною, в тому числі для дітей з обмеженими можливостями
(2). Існують інклюзивні початкові школи (3), орієнтовані особливі потреби, також можна
знайти місце у спеціальних школах (Sonderschule), якщо батьки цього хочуть.
Однак у шкіл є і певна свобода дій, наприклад, на початковому етапі. Перші два чи три
роки діти можуть навчатися у змішаних класах (jahrgangsübergreifendes Lernen/JÜL). З
дитячого садка ви знайомі із групами змішаного віку. Для навчання це може бути дуже
корисним. Діти навчаються не тільки у дорослих, а й у дітей, і зміна ролей, спочатку бути
молодшими, потім старшими, теж може бути корисною.

Школи можуть відрізнятися один від одного і в оцінці успішності, і в організації
післяшкільного догляду за дітьми (Hort), деякі школи мають особливий мовний,
інклюзивний, художній або спортивний напрямок. Інформацію про ці особливості можна
знайти на веб-сайтах шкіл та у брошурі "Запис до школи – так це працює!" У всіх
початкових школах Берліна пропонується додатковий післяшкільний догляд, щоб діти не
залишалися вдома, поки батьки працюють. Школу можна відвідувати як школу неповного
дня з 7:30 до 13:30 або як школу повного дня з 7:30 до 19:00. При необхідності є також
ранний та пізний догляд за дітьми. Усі діти отримують безкоштовний обід. Зазвичай,
школи проводять дні відкритих дверей, під час яких з ними можна познайомитися.
Обов'язково скористайтеся цією можливісттю.

(2) Ви отримаєте професійну консультацію у шкільно-психологічних та ілюзивно-педагогічних центрах
підтримки (SIBUZ) (див. додаток до матеріалів), а також слід звернутися до відповідних батьківських
ініціатив.
(3) Див. "Запис до школи – так це працює!"
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МОВИ У БЕРЛІНСЬКІЙ ШКОЛІ – НАША
ГОЛОВНА ТЕМА!
Раніше під мовами розумілися німецька та іноземні мови. Тому
існує лише кілька багатомовних шкіл, до того ж більшість із них є приватними. Що
стосується дво- або багатомовних дитячих садків, то в основному це батьківські
ініціативи(4).
Навчання іноземної мови розпочинається у берлінських школах у 3-му класі.
Зазвичай як перша іноземна мова пропонується англійська, у деяких школах французька(5). Однак багато початкових шкіл пропонують ще до цього ігрові
заняття англійською, щоб у дітей із сімей, у яких розмовляють англійською, була
можливість для постійного розвитку рідної мови(6).

ДВОМОВНА ОСВІТА
У Берліні є кілька приватних двомовних шкіл (німецько-англійська, -французька,
-російська). Також є три державні, частково німецько-турецькі початкові школи (7), де
діти, які не відвідують уроки турецької, можуть ходити до гурту турецької мови. Це
особлива можливість і для німецькомовних дітей вивчати іноземну мову додатково до
англійської.

ДЕРЖАВНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ШКОЛИ (SESB)
Щось особливе, унікальне в Німеччині, це школи, що існують у 9-х різних мовних
поєднаннях:

німецька-англійська,

-французька,

-польська,

-іспанська,

-турецька,

-російська, -португальська, - італійська, -сучасна грецька. Ці школи здебільшого
прив'язані до громадських шкіл і є школами повного дня. Вони не мають зони охоплення.
Існує процедура прийому щодо німецької та другої мови. Такі школи будуть особливо
цікавими для дітей із двомовних дитячих садків. На жаль, ще не відкрили SESB у
Панкові. Це означає, що потрібно приготуватися до довгої дороги до школи.
(4) У дитячих садках термін "багатомовність" скоріше використовується для позначення інтеркультурних
концепцій дитячих садків. У школі термін розуміється як вивчення та використання мов крім державної
(німецької).
(5) Це залежить від достатньої кількості батьків (не менше 12), які вибрали цю мову для своєї дитини. Якщо
такий курс чи клас створено, зацікавлені батьки записують до нього своїх дітей, і можливість стає
постійною.
(6) Ще однією особливістю є німецько-англійська школа Джона Ф. Кеннеді у Целендорфі. Посилання:
https://jfks.de/.
(7) Список шкіл можна знайти у брошурі "Запис до школи - так це працює!"
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ТЕПЕР МОЖЛИВІ: УРОКИ ПЕРШОЇ МОВИ
(ERSTSPRACHENUNTERRICHT/ESU) - МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ
РІДНОЮ МОВОЮ
Більшість мов походження дітей рідко вивчають у дитячому садку і зовсім не вивчають у
школі. Вони максимум доступні як 3-я іноземна мова, і в такому разі
рівні мовного розвитку дітей з багатомовних і виключно німецькомовних сімей сильно
відрізняються.
Проте існує інтерес в освітній політиці та суспільстві до розвитку рідних мов дітей.
Багатомовність тепер цінується, тому що вона відіграє важливу роль у глобалізованому
світі. Також тепер науково доведено, що розвиток рідних мов сприяє розвитку дітей, а
не перешкоджає йому, як передбачалося раніше. Цей новий підхід відсвічується у
зміненому §15 Берлінського закону про школу, який робить можливими визнання мов
походження для випуску зі школи та уроки першої мови. Поки що для цього
передбачено 2 години на тиждень, які переважно розташовані після обіду, поза
звичайними денними заняттями. У такій навчальній групі має бути записано
щонайменше 12 учениць/ків. Приєднатися можуть і діти із сусідніх шкіл або можуть
створюватися міжвікові групи. Такі групи вже кілька років пропонуються дітям, рідна
мова яких турецька, а тепер і для арабської, курдської, польської, російської, української
та в'єтнамської мов(9).

Уроки першої мови у Берліні поки що
перебувають у стадії активного розвитку.
Тож

батьки

теж

можуть

допомагати

просувати такі уроки, коли їхні діти вже
будуть у школі. Можна розпочати з гуртка
після

обіду,

у

позаурочний

час

та

з

вивчення мови на факультативних уроках
(Wahlpflichtunterricht/WUF)
якщо

школа

та

у

батьки

5-6

класах,

над

цим

працюватимуть разом.
(8) У деяких документах використовується термін «уроки рідної мови» (Herkunftssprachlicher Unterricht/HSU).
(9) Список шкіл та мов можна знайти у брошурі "Запис до школи - так це працює!"
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ЗАПИС ДО ШКОЛИ – ЩО ТУТ
ВИРІШУВАТИ?(10)
Загалом початкові школи Берліні є школами неповного дня, тобто для всіх дітей
відкриті з 7:30 до 13:30. Під час реєстрації батьки повинні вирішити, чи повинна їхня
дитина залишатися в школі до 16:00, чи їй, у зв'язку з роботою батьків, потрібен догляд
з 6:00 або до 18:00. Потім слід подати заявку на отримання відповідного ваучера на
післяшкільний догляду.
Усі діти можуть отримувати безкоштовний обід. Про це теж запитуватимуть під час
реєстрації. Батьки також повинні вирішувати про участь дітей у факультативних
заняттях з релігії чи етики (Lebenskunde).
Якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина ходила не у початкову школу, до якої дитина
приписана, а в іншу за вибором, вони повинні подати відповідну заявку при записі у
школі, до якої вони приписані. Чи буде заявка схвалена залежить від наявності вільних
місць у бажаній школі. Щоб процес прийому був справедливим, існують критерії
прийому дитини (11).
Дитині також майже гарантовано місце у школі, де вже навчатимуться брати чи сестри,
бо вони мають тісні зв'язки між собою, і це спрощує батькам догляд за дітьми.

(10) Можливі причини відвідування початкової школи, яка не є тїєю, до якої ви приписані, зазначені у §55а
Закону про школу, а також у §4 Постанови про початкову школу, яка знаходиться у додатку до цієї
брошури.
(11) Див. §55а Закону про школу та Постанову про початкову школу, яку можна знайти у додатку.

10

Але є й початкові школи зі спеціальною шкільною програмою, такі як школи повного дня,
школи з музичним, художнім чи спортивним нахилом та класи й школи зі спеціальною
мовною програмою. Інша особливість Берліна - громадські школи (Gemeinschaftsschulen),
які є інклюзивними школами з 1-го по 10-ий клас, деякі навіть до Abitur (зазвичай 12-ий
клас), у яких зміна школи після 4-го чи 6-го класу не потрібна. Це може бути великим
полегшенням для підлітків, які перебувають у пубертатному періоді.
Якщо ви не живете в зоні охоплення такої школи, ви повинні подати заяву на перехід
туди (Umschulung) у відповідальній початковій школі.

МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У ШКОЛІ
Перед переходом до школи усі діти
оглядаються службою охорони здоров'я
дітей та молоді. Більше інформації про
запис

на

огляд

батьки

отримають

найпізніше при записі до школи.

говорять у сім'ї окрім німецької. Це ви
обов'язково

вказати.

Насамперед тому, що досі при записі до
школи

сімейні

мови

ще

не

батьки повинні принести такі
документи (12):
Книжка обстежень (жовта

В огляді теж запитають, якою мовою діти
повинні

До медичного обстеження

завжди

охоплюються там, де це передбачає §15
Закону про школу.

книжечка)
Паспорт щеплень
Якщо є окуляри, слухові
апарати
Потрібно заповнити
онлайн-анкету під час
запису на прийом. Вона
доступна лише німецькою
та англійською мовами.

(12) Див. "Запис до школи - так це працює!", стор. 7.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА
ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ЗБОРІВ
Переконайтеся, що всі батьки мають актуальну версію брошури “Запис до школи - так це
працює!” (13). На жаль, версії англійською, турецькою, арабською та українською мовами
доступні лише в онлай-форматі для завантаження. А якщо є батьки з міграційним
минулим, які ще не ознайомлені зі шкільною системою Берліна, їм також слід прочитати
брошуру “Нещодавно в Німеччині”. Вона доступна до завантаження 9 мовами (14).
Ми рекомендуємо готувати збори разом – представники батьків та вихователі/ниці – і
підтримувати один одного під час його проведення. Якщо серед батьків дитячого садка є
досвідчений вчитель початкових класів, можливо, він теж зможе допомогти в підготовці
та проведенні зборів.
У запрошенні ви просите всіх батьків дізнатися школу, до якої вони приписані (15) (якщо
вже надійшло запрошення до запису у школу, то батькам вона має бути відомою) та
знайти інформацію про цю школу у шкільному довіднику адміністрації Сенату та на вебсайті школи. Репутація школи часто не відповідає дійсності і може не відображати
пріоритети батьків на даний момент.

(13) Посилання у додатку до цього посібника.
(14) Посилання у додатку до цього посібника.
(15) Посилання для визначення школи, до якої ви приписані, знаходиться у додатку до цього посібника.
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БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ У БАГАТОМОВНИХ
ГРУПАХ ДИТЯЧИХ САДКІВ, ТОБТО У ГРУППХ
З ДІТЬМИ, ЯКІ ГОВОРЯТЬ ВДОМА
НІМЕЦЬКОЮ ТА ІНШИМИ МОВАМИ
Підготовка: Батьки, в яких сімейна мова не німецька, можуть заздалегідь дізнатися у
школи, до якої вони приписані, у брошурі “Запис до школи - так це працює!” та/або в
інтернеті, про можливості та заняття, що пропонуються їхньою мовою, та принести
знайдену інформацію на збори.
Якщо в групі дитячого садка є батьки, які ще погано говорять і розуміють німецькою,
подбайте про те, щоб були присутніми мовні посередники. Якщо батьки самі не можуть
знайти нікого, можливо можна знайти батьків або вихователів/ниць з інших груп, які
говорять потрібною мовою, або знайти когось через Переклад у педагогічному процесі
(16).
Приготуйте картки (метаплан), фломастери/ручки та липкі/клейові точки (зелені, жовті та
червоні). Ви можете заздалегідь написати на картках назви шкіл, які, як ви знаєте,
входять до числа приписаних або бажаних. Це заощадить час під час зборів.
План двогодинного заходу:
Тривалість

10 хв.

Зміст

Матеріал/Примітки

Привітання, порядок денний та при необхідності представлення мовних
посередників

5 хв.

Попросіть батьків стати біля
школи, до якої вони приписані.

Написати назви всіх шкіл, до
яких батьки приписані, на
картки та розподілити їх у
кімнаті, наприклад,
розкласти на столах.

10 хв.

Питання: Як ви почуваєтеся?
- у групі - поодинці
Як почуваються батьки, так можуть і діти
відчути себе в новому оточенні. Батьки
повинні враховувати це при ухваленні своїх
рішень.

Батьки можуть знову сісти.

(16) Посилання у додатку до цього посібника.
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Введення в основну тему: Підготовка до
запису до школи

Вибрати релевантну інформацію
з посібника
та презентувати її групі.

10 хв.

Час для запитань та
коментарів

Написати назви всіх всіх шкіл, до
яких батьки приписані на картки
та розподілити їх у кімнаті,
наприклад,
розкласти на столах.

5 хв.

Попросіть батьків повернутися до шкіл, до
яких вони приписані: це гарантоване місце
в школі для дитини. Після цього батьки, які
хочуть вибрати іншу школу для своєї дитини,
повинні перейти до бажаної школи. Інші
залишаються.

Можливо, потрібно дописати
картки

15 хв.

10 хв..

Питання: Як ви почуваєтеся цього разу?
Батьки, які цього разу стоять одні біля школи, можуть
повідомити, чи знає їхня дитина інших дітей з кола друзів чи сусідів, які теж
підуть до цієї школи.

20 хв.

Ті, хто зараз стоять біля школи, до якої вони не приписані, розповідають
причину такого вибору:
а) Брати чи сестри у цій іншій школі
б) з найкращим другом/найкращою подругою у цій школі (дружні зв'язки)
в) бажана громадська школа (Gemeinschaftsschule)
г) бажаний фокус на музиці, мистецтві чи спорті
д) через розвиток рідної мови (1-а іноземна французька, двомовне виховання,
мовні можливості ESU, європейська школа)
е) приватна школа
Тепер усі батьки отримають одну картку, на якій пишуть школу, до якої вони
приписані та відзначають її зеленою точкою. Батькам, які хочуть до іншої
школи, пишуть її додатково на їхню карту. Якщо вони дізналися, що їхні шанси
бути прийнятими туди, хороші, вони повинні відзначити школу жовтою
точкою. Якщо їхні шанси ще не визначені чи не дуже добрі, вони беруть
червону точку.
Ті, хто ще не дізнавався про свої шанси, мають це обов'язково зробити перед
записом у школу.

10 хв.

Недостатньо ввести іншу школу у реєстраційну анкету. Батьки мають
дізнатися у бажаної школи, які в них шанси прийняття. Але якщо буде кілька
аргументів і причин для прийняття до школи, це може виявитися корисним.
Батькам, які не знайшли можливостей для дитини вивчати рідну мову, слід
звернутися до школи, до якої вони приписані, та запитати про можливості
ESU, шукати сім'ї в інших дитячих садках – особливо двомовних дитячих
садках району, які говорять тією ж мовою і у яких теж діти підуть до школи.
Варто також зв'язатися з організаціями мігрантів їхньої мовної групи.
Завершення та згадування інших тем, наприклад: права батьків або обов'язки
у школі.

25 хв.

Різне
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БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ У ДВО- ЧИ
БАГАТОМОВНИХ ДИТЯЧИХ САДКАХ
Багато батьків у вашому дитячому садку напевно хотіли б, щоб їхні діти володіли всіма
двома або навіть трьома мовами. Для англійської та, з 3 класу, французької це можливо
у Панкові. Для інших мов тепер відкривається нова можливість: уроки першої мови
(ESU) (17), на які виділено дві години на тиждень. Таке можна організувати на
районному рівні, тому що щороку у вашому багатомовному дитячому садку вже
збирається невелика група. Якщо є кілька дитячих садків вашої мовної групи, можна
додатково обмінюватися інформацією та діяти разом.
Спробуйте знайти школи, доступні для декількох дітей відразу, зв'яжіться зі школами і
повідомте про зацікавленість в організації уроків ESU. Якщо ви знайшли школу, яка за
наявністтю відповідних персональних та фінансових можливостях хоче створити
навчальну групу, школа може зв'язатися з відповідальним органом у департаменті
Сенату у справах освіти, молоді та сім'ї (18).
У контактних осіб, вказаних нижче або у брошурі “Запис до школи – так це працює!” ви
можете самостійно дізнатися про можливості проведення уроків першої мови (ESU).
Навіть якщо в Берліні є європейська школа (SESB) необхідної мови, вона зазвичай
знаходиться занадто далеко для батьків і дітей. Хоча Панков очолює список районів, які
бажають створити SESB, на це не можна розраховувати найближчим часом. Однак
можна і звернутися до районної та сенатської адміністрації у справах школи та
висловити свою зацікавленність у двомовному спрямуванні у обраній початковій школі.
Нині існують лише кілька шкіл із частковимнапрямком турецько-німецької мов. Чому ж
такому не бути і з вашими мовами?
План двогодинного заходу:

Тривалість

Зміст

5 хв.

Привітання, порядок денний

10 хв.

Ключове питання: Чому ви обрали саме цей
дитячий садок?
Попросіть батьків поділитись своїми причинами на
картках.
Пишіть лише одну причину на кожну картку.
Попросіть батьків представити свої відповіді та
прикріпити їх до дошки. Створюйте там групки схожих
відповідей.

Матеріал/Примітки

Картки та фломастери

(17) У деяких документах використовується термін «уроки рідної мови» (Herkunftssprachlicher
Unterricht/HSU).
(18) Інформація департаменту Сенату у справах освіти, молоді та сім'ї, у контактних особах, стор. 17
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10 хв.

20 хв.

10 хв.

10 хв.

20 хв.

5 хв.

10 хв.

20 хв.

Наскільки важливим є розвиток двомовності для батьків? Хто має бажання
продовжувати вивчати мову в школі?
Введення в основну тему: Підготовка до запису до
школи та фокус на мовах - дивіться вище.
Реєстрація завжди проводиться у школі, до якої дитина
приписана.
Дитина там гарантовано отримає місце. Якщо батьки
хочуть до іншої школи, вони для цього повинні при
реєстрації подати заявку на це. Якщо бажана школа
через брак місць не може взяти дитину, батьки будуть
поінформовані у квітні чи травні та отримають інше
шкільне місце.
Недостатньо ввести іншу школу у реєстраційну анкету.
Батьки мають дізнатися у бажаної школи, які в них
шанси прийняття. Але якщо буде кілька аргументів і
причин для прийняття до школи, це може виявитися
корисним.

Вибрати релевантну
інформацію з
посібника
та презентувати її
групі.

Сформуйте групи по різних можливостях, які підходять для вашої мовної групи:
Уроки іноземних мов - англійська чи французька
Двомовна грамотність - німецька-турецька
Європейська школа (SESB)
Уроки першої мови (ESU)
Двомовна приватна школа
Батьки повинні обмінюватися інформацією у своїх групах про те, що вони вже
дізналися про відповідні можливості

Попросіть групи поділитися результатами та питаннями, що залишилися після
обміну інформацією.
Домовтесь про роботу з відкритими питаннями: Хто
дізнається що, з ким та у який термін.
Призначте нову зустріч.

Записати все на дошці
чи фліпчарті.

Як висновок попросіть батьків стати поруч зі
школою (їм приписана або
бажана школа), до якої має піти їхня дитина.

Написати назви всіх
всіх бажаних шкіл та
шкіл, до яких батьки
приписані на картки та
розподілити їх у
кімнаті, наприклад,
розкласти на столах

Питання: Як ви почуваєтеся?
- у групі - поодинці
Як почуваються батьки, так можуть і діти відчути себе в новому оточенні. Батьки
повинні враховувати це при ухваленні своїх рішень

Різне
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ДОДАТКИ
Четвертий закон про внесення змін до Закону про школу, 27 вересня 2021 р.
§15 - Розвиток дво- та багатомовності
П.1: Учні та учениці, рідною мовою яких не є німецька, навчаються разом з усіма іншими
дітьми, якщо пункт 2 або прийнята на основі пункту 4 постанова не передбачають
іншого.
Всі мови, якими розмовляють учні та учениці, фіксуються при їх переході до школи
шкільним/ною директором/кою або ним/нею призначеним/нею учителем/ницею. За
справи школи відповідальна адміністрація Сенату бере рідні мови учнів та учениць за
основу розвитку дво- та багатомовності спираючись на факти та науковий супровід.
П.2: Учні та учениці, чиєю рідною мовою не є німецька і які німецьку мову знають
недостатньо, щоб встигати за навчанням у достатній мірі, можуть бути тимчасово
об'єднані у спеціальні навчальні групи, у яких їх готуватимуть до переходу на звичайні
заняття. Знання німецької мови визначається шкільним/ною директором/кою або ним/
нею призначеним/ною учителем/ницею при переході дітей до школи на основі науково
доведених тестових процедур.
П.3: Учні та учениці, рідною мовою яких не є німецька, отримують можливість
додаткових уроків рідною мовою, за умови, що в школи є засоби та можливості їх
організувати. З цією метою можуть бути створені міжшкільні учбові групи. Уроки першої
мови підлягають державному шкільному нагляду.
(3a) Відповідно до бюджетного плану, всі учні отримують можливості для розвитку
двомовності та багатомовності, якщо це бажається і є можливим для школи. У співпраці
з установами раннього виховання цим можливостям бажано бути доступними до
закінчення школи дитиною. Використовуються, зокрема, іммерсивні методи вивчення
мови, а також можливість викладати предмети другою чи іноземною мовою.
(3б) Учні та учениці, які виросли в багатомовному середовищі, можуть подати заявку на
визнання рідної мови, яка не є німецькою, другою іноземною мовою в школі.
П.4: Адміністрація Сенату у справах школи уповноважена регулювати умови та
організацію уроків для учнів та учениць, чия рідна мова не є німецькою та розвиток двота багатомовності для всіх берлінських учнів та учениць, окремою постановою, зокрема
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1. Вимоги для прийому до звичайних класів та спеціальних навчальних груп відповідно до пункту 2;
2. Принципи та процедури визначення рівня знань німецької та рідної мов;
3. Заходи щодо шкільної інтеграції дітей та молоді, які переїжджають у цей район;
4. Першомовні, двомовні та іммерсивні пропозиції та можливості;
5. Визнання першої мови, що відрізняється від німецької, другою іноземною мовою у відповідність до
пункту 3б;
6. Тимчасовий відхід від стандартів оцінки навчання дітей та молоді, які мають недостатнє володіння
німецькою мовою.

"Запис до школи – так це працює!" - Брошура Департаменту Сенату з питань освіти,
молоді та сім'ї, що видається щорічно; німецький варіант доступний у друкованій версії;
англійська, турецька, арабська та українська версії доступні тільки в онлайн-форматі для
завантажування:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/
Інформація про школи в Берліні: Брошура "Нещодавно в Німеччині" доступна
дев'ятьма мовами: німецькою, англійською, арабською, фарсі, французькою,
румунською, сербською, російською та турецькою. Посилання на брошуру:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berlinerschulen/schulwechsel-nach-berlin/
§55а Закону про школу - Вступ до початкової школи: https://www.schulgesetzberlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii-aufnahme-in-die-schule/sect55a-aufnahme-in-die-grundschule.php
Фрагмент статті:
П.1: Діти шкільного віку записуються їх законними опікунами у початковій школі, до якої
вони приписані. Це школа, у зоні охоплення якої учень чи учениця проживає (П. 5 §41).
П.2: Законні опікуни можуть вибрати іншу початкову школу за умови пред'явлення
причин (бажаний варіант).
Заявка буде, відповідно до організаційних принципів, задоволена по наступних критеріях
у спадному порядку та в рамках місткості та вільних місць, якщо
1. Відвідування приписаної початкової школи негативно вплине на довгі, тісні та сильно
розвинені особистісні стосунки з іншими дітьми, особливо з братами та сестрами,
2. Законні опікуни прямо вказують і бажають конкретну шкільну програму, конкретні
можливості з вивчення іноземної мови, відвідування початкового рівня громадської
школи (Gemeinschaftsschule), денну початкову школу у пов'язаній або відкритій формі
або надійну напівденну початкову школу, або
3. Відвідування обраної початкової школи значно полегшило б догляд за дитиною,
зокрема через професійні вимоги та обмеження батьків.
В інших випадках вирішує жереб.
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Відповідальна районна установа (Bezirksamt) приймає рішення по задоволенні заявки
після консультації з директоркою або директором приймаючої початкової школи.
П.3: Діти шкільного віку, які у зв'язку зі зміною району реєстрації більше не потрапляють
до зони охоплення школи, яку відвідують брати або сестри як приписану школу, на
прохання законних опікунів прирівняються до учнів та учнів, які проживають у цьому
районі реєстрації. У разі подання заявки відповідно до ч. 1 цієї статті, ця школа стає
початковою школою, до якої вони приписані.
П.4: Якщо учень чи учениця не може бути прийнятим/ою до бажаної, але їм не
приписаної початкової школи, пункт 2 застосовується до другого та третього бажаних
варіантів законних опікунів за умови, що після прийняття дітей із зони охоплення та
бажаних варіантів ще залишаються вільні місця.
П.5: Для початкових шкіл чи окремих напрямів у початкових школах, які відповідно з
постановою (П. 3 §18) створені як школи чи напрями з особливим педагогічним
характером, на відміну від пункту 1, зони охоплення немає.
:
П.8: Пункти 1 по 7 застосовуються до вступу на початковий рівень громадської школи
(Gemeinschaftsschulе), окрім того, що місця для дітей проживаючих за межами зони
охоплення школи забезпечуються відповідно до п. 5 §54.

§4 Постанови про початкову школу - Прийом і розподіл:
https://www.schulgesetzberlin.de/berlin/grundschulverordnung.php
§4 - Прийом та розмішення 1, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 18
П.1: Прийом до початкової школи та початкового рівня громадської школи
(Gemeinschaftsschule), а також інтегрованої середньої школи здійснюється відповідно до
§54, 55a Закону про школу.
Дати реєстрації щорічно встановлюються шкільним наглядовим органом і оголошуються
публічно.
П.2: Законні опікуни отримають інформацію про організацію початкового етапу в школі,
про надійну полуденну початкову школу, пропозиції денного догляду, шкільну програму
та курси іноземної мови, які пропонує школа, та їхній вплив на подальший освітній шлях
дитини не пізніше ніж після реєстрації в школі.
Якщо утворюються спільні зони охоплення, то всі школи, що в них знаходяться,
вважаються приписаними школами відповідно до ч. 1 п. 1 §55а Закону про школу.
Якщо законні опікуни не хочуть, щоб дитина відвідувала їм приписану школу (п. 1 §55a
Закону про школу), адміністрація школи повинна про це повідомити відповідальним
районним органам та бажаної школі у письмовому або електронному вигляді протягом
двох тижнів.
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П.3: Зони охоплення шкіл можуть, зокрема, через освітні акценти, створення класів з
двомовним вивченням німецько-турецької грамотності та організації школи повного дня
зв'язаної форми, створюватися так, щоб учні та учениці з інших зон охоплення теж
могли бути прийнятими.
Зони охоплення громадських шкіл (Gemeinschaftsschule) повинні бути спроектовані
таким чином, щоб хоча б одна третина місць залишалася учням та ученицям, які
мешкають за межами зони охоплення.
П.4: Спочатку всіх дітей із зони охоплення, чиї законні опікуни цього хочуть, приймають
у їм приписану школу.
Потім розподіляються діти із зони охоплення, які не отримали місця у бажаній школі.
Якщо після цього залишаться вільні місця, діти з інших зон охоплення, чиї законні
опікуни бажають відвідувати цю школу, приймаються до школи, відповідно до порядку
критеріїв, згаданих у п. 2 §55а Закону про школу.
Спочатку враховуються всі бажані варіанти, потім варіанти де школа вказана на 2 або 3
місці.
Для прийняття дітей до інклюзивних спеціалізованих шкіл, §37a Закону про школу
залишається в дії, для прийняття учнів та учениць з особливими освітніми потребами
§19 та 33 Постанови про спеціальну освіту залишаються в дії.
П.5: Якщо відповідальна школа відповідно до п. 1 §55a Закону про школу, є зв'язаною
школою повного дня, громадською школою (Gemeinschaftsschule) або школою з однією
спеціалізованою спрямованістю, відповідальний районний орган надає дітям, які не
повинні таку їм приписану школу відвідувати, місце в школі з іншими можливостями та
пропозиціями, приймаючи до уваги побажання законних опікунів.
П.6: Якщо прийняття дитини до школи, яка не в списку бажаних, стає необхідним,
законні опікуни отримають від відповідального шкільного управління негайно, але не
пізніше ніж за три місяці до початку навчального року письмове пояснення із
зазначенням причин такого рішення.
Якщо прийом до приписаної школи неможливий, побажання законних опікунів на вибір
школи будуть розглянуті в рамках організаційних можливостей.
Якщо через брак місць вимагатиметься прийняття дитини до школи, яка знаходиться в
іншому районі, між відповідними районами вчасно має бути досягнуто згоди з цього
приводу.
П.7: Кожен клас у початковій фазі школи складається з 23 до 26 учнів та учениць.
У школах, у яких не менш ніж у 40 відсотків усіх учнів та учениць мовне походження не
німецьке або в яких законні опікуни не менше 40 відсотків усіх учнів та учениць
звільнені від сплати власного внеску та купівлі навчальних матеріалів, та у класах з
учнями та ученицями з особливими освітніми потребами , величина класу становить від
21 до 25 учнів та учениць.
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Відхиляючись від цього, шкільна адміністрація може, відповідно до специфікацій
шкільного наглядового органу, встановлювати нижчі частоти в інклюзивних
спеціалізованих школах.
П.8: Для учнів та учениць, які більше трьох місяців не відвідували державну школу,
затверджену альтернативну школу або відповідну німецьку школу за кордоном,
відповідальна школа приймає рішення про клас, який буде відвідувати дитина. При
цьому враховуватимуться попередній освітній шлях, вік та рівень знань. Бажання учнів/
учениць та їх законних опікунів за можливості мають бути задоволеними.

Вивчення мов: Посилання на сторінку з інформацією та брошурами про мови в
Берлінської школи, у тому числі іноземні мови, уроки першої мови (ESU), двомовну
німецько-турецьку грамотність та освіту:
https://www.berlin.de/sen/bildung/studium/faecher-rahmenlehrplaene/sprachen/
та про державні європейські школи (SESB):
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/besondere-schulangebote/staatliche-europaschule/

Знайти приписану школу: https://www.bildung.berlin.de/Umkreisssuche/

Мовні посередники для дитячих садків: усний переклад у педагогічному процесі:
https://www.dolpaep.de/

Шкільно-психологічні та ілюзивно-педагогічні центри підтримки (SIBUZ):
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
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КОНТАКТНІ ОСОБИ ТА ТЕЛЕФОННІ НОМЕРИ З
ПИТАННЬ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ МОВ
Café8TV - Sprachcafé Vietnamesisch
Місце, де в'єтнамське натхнення поширюється на всіх, особливо дітей.
Контактна особа: пані Луонг Тхань Туї
Електронна пошта: Sprachcafe.vietnamesisch@gmail.com
Мови: в'єтнамська, англійська та німецька
Zaki e.V.
Консультації з практичних питань та соціальне консультування для афганських
біженців. Загальні поради для носіїв арабської мови.
Контактна особа: пан Омед Аргандивал
www.zaki-ev.de
Мови: дари, фарсі, арабська, перська та німецька
Sources d´Espoir e.V.
Понад дванадцять років вони займаються питаннями освіти, культури, інтеграції
та розвитком партиципації людей з міграційним минулим до Німеччини.
Контактна особа: пані Рейчел Нангаллі
Електронна пошта: sources-despoir@quellederhoffnung.de
www.sources-despoir.de
Мови: мабі, французька, англійська та німецька
Bocconcini di cultura e.V.
пропонує щотижневі курси для дітей. Організація проводить різноманітні заходи,
поширює інформацію, організовує зустрічі та дискусії на тему дво- та
багатомовної освіти та пропонує консультації.
Контактна особа: пані Іларія Буччіоні +49172 310 49 58
www.bocconcini.net
Електронна пошта: info@bocconcini.net
Мови: італійська та німецька
Karussell e.V.
Метою цієї організації є зміцнення особистої та культурної ідентичності дітей з
двомовних, німецько-російськомовних сімей та підтримка їхніх батьків у питаннях
багатомовного виховання та освіти.
Контактна особа: пані Татьяна Матицина +49 015162424627
www.karussell-ev.de
Електронна пошта: mail@karussell-ev.de
Мови: російська, українська та німецька
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Gelebte Mehrsprachigkeit
Це проект, у якому у центрі уваги дитячі садки Панкова зі своїми педагогічними
командами, підростаючими багатомовними дітьми та їхніми сім'ями. Вони
пропонують спеціальну серію подкастів, семінари, зустрічі для викладачів
та з «Багатомовністю у вусі» вони продовжують підтримувати безкоштовні
телефонні консультації для молодих багатомовних сімей та людей, зацікавлених
у багатомовності.
Контактні особи: пані Ліліан Васкес та Агата Кох
https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/1-episode1
Електронна пошта: mem.gelebte@gmail.com
Мови: іспанська, польська та німецька
Initiative La Familia Fettuccini
Respektvolle mehrsprachige Erziehung

Пропонує курси грамотності іспанською мовою для дітей віком від 6 до 10 років,
консультує сім'ї, які хочуть зберегти рідну мову для своїх дітей, ґрунтуючись на
активній та поважній дво- та багатомовності.
Контактна особа: пані Лаура Гутьєррес Серпа +491793617264
www.lafamilafettuccini.com
Електронна пошта: info@lafamiliafettuccini.com
Мови: іспанська, італійська, англійська та німецька
MaMis en Movimiento e.V.
Організація іспаномовних матерів просуває дво- та багатомовність, її участь у
німецькому суспільстві, як у соціально-сімейній, так і в інституційній сферах.
Контактна особа: пані Анні Малкахі
www.mamisenmovimiento.de
Електронна пошта: info@mamisenmovimiento.de
Мови: іспанська, англійська та німецька
SprachCafé Polnisch e.V.
Відкрите місце для зустрічей, навчання мови та спілкування.
Контактна особа: пані Агата Кох +490160 9968 0059
www.sprachcafe-polnisch.org
Електронна пошта: kontakt@sprachcafe-polnisch.org
Мови: польська, французька та німецька
Koopkultur e.V.
Організація, що фокусується на культурі кооперації. Мистецтво, освіта, робота,
жити всім разом.
Контактна особа: Петронела Бордеяну +490177 4219797
Сайт: https://www.facebook.com/koopkultur/
Електронна пошта: info@koopkultur.de
Мови: румунська, українська та німецька

Якщо ви знаєте іншу організацію, що розвиває багатомовність, повідомте нам про це:
leitung@migra-up.org
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Ключовий актор:
Департамент Сенату у справах освіти, молоді та сім'ї
Основні предмети загальноосвітньої школи
Інформація про розвиток багатомовності, уроки першої мови, викладання двомовної
грамотності та про німецько-турецьку освіту (ZwErz)
Пані Еврім Сойлу
II D 5 So Координація та супровід ESU та ZwErz
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin
Електронна пошта: evrim.soylu@senbjf.berlin.de
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ВИХІДНІ ДАНІ
Видавець: Migra Up Pankow - Sources d´Espoir e.V.
В рамках проекту "Migra Up!" 2022
За фінансової підтримки Адміністрації району Панков
Керівник проекту | Маріта Орбегозо
Дизайн | Лаура Гутьєррес
Редактор | Моніка Ребіцькі
Доповідь | Пані Ніна Цонкідіс, уповноважена з питань інтеграції
району Панков, м. Берлін

За ініціативою та за участю робочої групи Lingua Pankow при
уповноваженій з питань партиципації та інтеграції району Панков,
Pankow hilft!, La Familia Fettuccini

Respektvolle mehrsprachige Erziehung

Дякуємо за допомогу в перекладі: Café8TV - Sprachcafé
Vietnamesisch, SprachCafé Polnisch e.V., MaMis en Movimiento
e.V., Koopkultur e.V., Sources d´Espoir e.V., Karussell e.V. und
Zaki e.V.

Перше видання

Цей посібник доступний більш ніж п'ятьма мовами

