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Dragi părinți și educatori din Pankow,
O etapă importantă a fost atinsă odată cu modificarea Legii școlară din Berlin în 2021. A fost
un pas important pentru noi să validăm Berlinul ca societate multiculturală și să se
recunoască diversitatea lingvistică existentă în acest oraș ca resursă pentru cei care cresc
aici și, prin urmare, să fie predată în școli.
În acest proces, organizațiile de migranți, în special, au jucat un rol important prin
angajamentul lor neobosit față de vizibilitatea și semnificația importantă a multilingvismului în
societatea noastră.
Această broșură este rezultatul evenimentului "Părinți - Grădiniță - Școală: împreună pentru
diversitate lingvistică în Pankow", care a avut loc cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii
Materne din acest an. Această broșură are scopul de a vă oferi posibilitatea de a vă pregăti
pentru anul școlar 2023/2024, de a adresa din timp și de a vă organiza în mod deschis
pentru nevoile copiilor dumneavoastră în ceea ce privește diversitatea lor lingvistică.
Organizațiile noastre de migranți din cadrul rețelei Lingua Pankow vă oferă un sprijin
important în această privință.
În calitate de Comisar pentru Participare și Integrare din Pankow, salut angajamentul
asociațiilor noastre față de părinții și copiii din district și vă invit cu drag să citiți această
broșură.

Nina Tsonkidis
Comisarul Districtual pentru Participare și Integrare

Cu limbi de origine de la
naștere până la școală
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CINE ARE DE ALES…

HERZLICH WILLKOMMEN
Dragi părinți, dragi educatori,
Pe 27 septembrie 2021, legea școlară din Berlin a fost modificată. Secțiunea 15 se numește
acum „Promovarea bilingvismului și multilingvismului”. Pentru copiii care vorbesc în familie și o
altă limbă decât germana, înseamnă că pot continua să învețe această limbă sau limbi la
școală, astfel încât ulterior să-și stăpânească limba/ile materne nu numai colocvial, ci și la nivel
avansat, atât oral cât și în scris. Implementarea acestei măsuri nu va fi, deocamdată, posibilă în
aceeași măsură peste tot. Dar puteți acționa astfel încât acest nou mod de promovare a
multilingvismului să devină realitate.
De aceea am creat pentru dumneavoastră acest ghid, la inițiativa diferitelor organizații din
Rețeaua Lingua Pankow. Rolul lui este să vă ajute să organizați întâlniri cu părinții pentru toate
aspectele legate de înscrierea copiilor la școală.
Le dorim copiilor un bun început în noua fază a vieții lor, iar dumneavoastră, cât mai multe
decizii bune.
Monika, Laura, Rachel și Marita
ORGA/Team Ghid– Lingua Pankow
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TRANZIȚIA LA ȘCOALĂ - UN PAS IMPORTANT
ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR
În Germania, toți copiii au dreptul la educație. De aceea, copiii care ating în următorul an
vârsta școlară obligatorie, trebuie să meargă la școală din august 2023. Până la vârsta
majoratului, părinții au responsabilitatea de a se asigura de frecventarea regulată a școlii de
către copii și de luarea deciziilor - mai întâi singuri și apoi împreună cu copiii, în funcție de
vârsta acestora - cu privire la parcursul lor educațional (de exemplu, alegerea școlii, limbile
străine, învățământul secundar sau cursurile opționale obligatorii).

TRANZIȚIILE ÎN VIAȚĂ AU
ÎNTOTDEAUNA DOUĂ PĂRȚI:

De aceea, este important să vă pregătiți pentru
acest pas. În ultimul an de grădiniță, această
pregătire trebuie cuprinsă în programul grădiniței.
Încă de la început - din octombrie, uneori chiar
din septembrie - copiii care vor împlini șase ani

- o parte
- În sfârșit la
școală! și o parte
- Adio
prieteni și anxietatea față de
necunoscut, față de nou.

până la data de 30.9.2023, trebuie să fie înscriși.
Părinții din fiecare grupă de grădiniță ar trebui să
se întâlnească și să discute care copii se vor
înscrie împreună la școală, astfel încât copiii să
nu fie nevoiți să facă singuri acest mare pas spre
nou.
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Sarcina adulților este, în primul rând, de a-i ajuta pe copii să facă această tranziție spre școala
primară. În ceea ce privește tranziția spre învățământul secundar, situația este diferită.
Recomandăm cu tărie ca în aceste explorări prealabile înscrierii copiii să nu fie implicați. La
această vârstă, copiii au încă nevoie de foarte multă certitudine și predictibilitate.
Nici vizitele la școala în a cărei zonă de arondare se află grădinița nu sunt neapărat benefice,
deoarece doar o parte dintre copii vor începe școala acolo. Nu există zone de arondare pentru
grădinițe. Deoarece copiii de la grădiniță trebuie să fie însoțiți, acest lucru nu este atât de
important. Cu toate acestea, copiii ar trebui să fie capabili să meargă pe jos la școală în mod
independent cât mai devreme posibil - fără un "serviciu de transport".

ȘCOALA DE CIRCUMSCRIPȚIE
În luna septembrie, părinții primesc o scrisoare de la "școala de circumscripție" (die zuständige
Schule). Aceasta este școala în a cărei zonă de arondare locuiesc. Zona de arondare cuprinde
străzile din jurul unității școlare, iar pentru copiii care locuiesc în acest cartier, aceasta este
școala primară competentă. Părinții trebuie să își înscrie copiii acolo - chiar dacă doresc o
școală primară complet diferită. La această școală le va fi rezervat în mod sigur un loc. Chiar
dacă părinții doresc o altă școală pentru copilul lor, trebuie să îl înscrie la școala respectivă și
să completeze un formular separat pentru "școala dorită". Depinde apoi dacă există locuri
disponibile acolo; în unele școli se intră ușor, în timp ce în altele situația este mai dificilă sau
incertă.
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ȘCOALA ASTĂZI
Nu este o noutate faptul că mai întâi cititul, scrisul și socotitul sunt învățate de către copii la
școală. Cu toate acestea, modul în care se desfășoară viața școlară și lecțiile s-a schimbat
comparativ cu timpul în care părinții și educatorii au învățat la rândul lor. Unii părinți sunt deja
familiarizați cu acest lucru datorită fraților mai mari, iar educatorii au, de asemenea, contact cu
școlile vecine și sunt informați despre acestea. Planurile-cadru se aplică în toate școlile din
Berlin. Metodele de predare pot fi stabilite chiar de către profesori.
Școala din Berlin este o școală incluzivă: copiii cu deficiențe sunt de asemenea integrați.
Există școli primare incluzive care s-au adaptat la nevoile speciale și există, de asemenea,
locuri în școli speciale, dacă părinții le doresc. Cu toate acestea, școlile au o anumită
flexibilitate în aplicarea planului-cadru, de exemplu, în primii ani de școală se pot organiza
primii doi sau trei ani ca grupe inter-anuale (jahrgangsübergreifend sau JÜL). În grădiniță,
acest lucru se numește amestecul vârstelor (Altersmischung). Acest lucru poate fi foarte
benefic pentru dezvoltarea învățării. Copiii învață de la alți copii, iar schimbul de rol – uneori
sunt mici și alteori sunt mari – e benefic. Există, de asemenea, diferențe în ceea ce privește
evaluarea rezultatelor sau programul de îngrijire de după școală (Hort), iar unele școli se
concentrează în mod special pe aspectele lingvistice, incluzive, artistice sau sportive. Aceste
caracteristici speciale pot fi găsite pe site-urile școlilor și în broșura “Schulanmeldung – so
geht’s!”.
În toate școlile primare din Berlin sunt disponibile servicii suplimentare de îngrijire după orele
de curs, astfel încât părinții să poată continua să lucreze. Școala poate fi frecventată ca o
școală de jumătate de zi, între orele 7.30-13.30, sau ca o școală cu program prelungit
(Ganztagsschule), între orele 7.30-18.00. Există, de asemenea, servicii de îngrijire de
dimineață și de seară (Früh- und Spätbetreuung), la nevoie. Toți copiii beneficiază de prânz
gratuit. De obicei, școlile oferă zile ale porților deschise în cadrul cărora puteți face vizite. Ar
trebui să profitați neapărat de aceste ocazii.
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LIMBILE ÎN ȘCOLILE DIN BERLIN - TEMA
NOASTRĂ PRINCIPALĂ!
În școală, limbile sunt definite ca Limba germană și Limbi străine. Prin urmare, există
doar câteva școli multilingve, iar cele mai multe dintre ele se află în sectorul școlar
privat. În sectorul de educație preșcolară, inițiativele părinților sunt cele care deschid
grădinițe bilingve sau multilingve, în principal(4).
În școlile din Berlin, predarea limbilor străine începe în mod obișnuit în al treilea an:
engleză și, în unele școli, franceza. Cu toate acestea, multe școli primare oferă un
program de engleză timpurie astfel încât copiii din familiile în care se vorbește și
engleză să poată avansa în această limbă(6).

EDUCAȚIA BILINGVĂ
În Berlin există mai multe școli private bilingve (germană-engleză, -franceză, -rusă). În plus,
în trei școli primare publice se oferă alfabetizare și educație bilingvă germană-turcă (ZWERZ)
. În aceste școli, copiii care nu frecventează cursurile de limba turcă pot participa și la un club
de limba turcă. Aceasta este o oportunitate specială de a învăța o altă limbă străină în afară
de engleză pentru copiii germani.

ȘCOLILE EUROPENE DE STAT DIN BERLIN - SESB
Aceste Școli Europene, unice în Germania, există în 9 combinații de limbi: germană-engleză, franceză, -poloneză, -spaniolă, -turcă, -rusă, -portugheză, -italiană, -greacă nouă. Aceste școli,
care din punct de vedere organizatoric fac parte din școlile publice, sunt școli cu program
prelungit și nu au zone de arondare. Există o procedură de admitere referitoare la cunoștințele
de Limbă germană și a doua limbă a școlii. Acestea sunt deosebit de atractive pentru părinții
cu copii la grădinițele bilingve. Din păcate, nu există încă niciun SESB în Pankow. Acest lucru
înseamnă că trebuie să ne așteptăm la parcurgerea unor distanțe lungi până la școală.
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NOU: PREDAREA PRIMEI LIMBI ESU(8)
OFERTE DE PREDARE ÎN LIMBILE MATERNE SAU
ÎN LIMBILE VORBITE ÎN FAMILIE
Majoritatea limbilor materne sunt rar folosite în grădinițe și deloc la școală. Unele sunt predate
ca a doua sau a treia limbă străină și atunci nivelul de dezvoltare lingvistică al elevilor din
familii multilingve și al elevilor germani nu mai corespunde.
Între timp însă, există un interes politic educațional și social pentru o mai bună promovare a
limbilor materne. Multilingvismul este apreciat și necesar într-o lume globală. În prezent există
și dovezi științifice care demonstrează că recunoașterea și promovarea limbilor materne
favorizează mai degrabă decât împiedică dezvoltarea învățării copiilor. Articolul 15 modificat
din Legea școlară din Berlin reflectă această situație, permițând, în anumite condiții, predarea
primei limbi și recunoașterea limbilor materne la absolvirea școlii. În prezent sunt rezervate 2
ore pe săptămână pentru cursul de Limbă maternă, care de obicei are loc în afara orelor de
curs obișnuite de după-amiază. Pentru o astfel de grupă (Lerngruppe) trebuie să fie înscriși
cel puțin 12 elevi. Grupele pot fi înființate după ce administrația școlii semnalează necesitatea
lor, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele financiare și de personal corespunzătoare. Copiii
din școlile învecinate se pot alătura grupelor sau se pot forma grupe de învățare între clase
aparținând mai multor ani. Oferta este disponibilă de mai mulți ani pentru elevii a căror limbă
maternă este araba sau turca, iar acum este disponibilă și pentru kurdă, poloneză, rusă,
ucraineană și vietnameză.

Predarea

primei

limbi

este

în

curs

de

dezvoltare în Berlin. Prin urmare, părinții pot
solicita acest curs și atunci când copiii lor sunt
deja la școală. De asemenea, este posibil să
se înceapă cu o grupă de studiu în orele
extracurriculare de după-amiaza, sau ca o
clasă opțională obligatorie (WUV) în clasele 56, dacă școala și părinții lucrează împreună în
acest sens.
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ÎNSCRIEREA LA ȘCOALĂ - CE TREBUIE
DECIS?(10)
În general, școlile primare din Berlin sunt școli de jumătate de zi, adică sunt deschise pentru
toți copiii de la 7:30 la 13:30. În momentul înregistrării, părinții trebuie să decidă dacă copilul
lor trebuie să fie găzduit până la ora 16.00 sau, alternativ, din motive ce țin de programul de
lucru, de la ora 6:00 dimineața, sau până la ora 18:00 după-masa și apoi să solicite cuponul
de îngrijire corespunzător (Betreuungs-Gutschein) copilului.
Toți copiii pot beneficia de prânz gratuit iar acest lucru trebuie menționat la înscriere. Părinții
trebuie să decidă, de asemenea, dacă doresc participarea copilului la orele de educație
religioasă sau la cursurile de umanism și etică (Lebenskundeunterricht), care sunt opționale
în Berlin.
În cazul în care părinții doresc frecventarea unei alte școli primare decât cea de
circumscripție de către copilul/copiii lor, se poate depune o cerere în momentul înscrierii la
școala primară de circumscripție. Admiterea în școala dorită depinde de existența unui loc
disponibil și de îndeplinirea unor criterii pentru procedura de selecție(11).
Dacă există deja frați sau surori la școală, aveți un loc aproape garantat pentru un alt copil
la aceeași școală, ceea ce vă va ușura situația.
Există, de asemenea, școli primare cu programe școlare speciale, cum ar fi școlile cu
program prelungit, școlile de muzică sau de arte, școlile cu clase de sport și școlile cu
programe lingvistice speciale. O altă caracteristică specială a Berlinului sunt școlile
comunitare (Gemeinschaftsschulen), care sunt școli incluzive de la clasa I la clasa a X-a,
unele până la examenul de Bacalaureat (Abitur), unde nu mai este necesară schimbarea
școlii. Acest lucru poate fi de mare ajutor în timpul fazei turbulente a pubertății.
Dacă nu locuiți în zona de arondare a unei astfel de școli, trebuie să solicitați schimbarea
școlii atunci când vă înscrieți la școala de circumscripție.
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În cazul în care alți copii din grupa de grădiniță locuiesc în zona de arondare a școlii dorite,
puteți menționa relația de prietenie dintre copii ca motiv suplimentar pentru a alegerea școlii. În
acest caz, este util ca și ceilalți părinți să-și exprime dorința de a fi înscriși împreună cu copilul
dumneavoastră. În caz contrar, aceștia pot ajunge în clase diferite. Pentru a spori șansele de
reușită într-o anumită școală, invocați la înscriere motivele prevăzute în Legea școlară
(Schulgesetz) sau în Ordonanța privind școlile primare (Grundschulverordnung).
Părinții au, de asemenea, opțiunea de a-și înscrie copilul la o școală privată. Aceste școli
percep taxe de școlarizare și decid singure ce copii vor accepta.

EXAMINAREA MEDICALĂ ȘCOLARĂ
Pentru toți copiii de vârstă școlară este

Părinții trebuie să prezinte la

obligatorie o examinare de evaluare a

examinarea medicală școlară

aptitudinilor pentru școlarizare la Serviciul

următoarele documente(12):

de Sănătate pentru Copii și Tineret (Kinderund Jugendgesundheitsdienst) înainte de

Caietul de examinare pediatrică

înscrierea la școală. Părinții vor primi mai

(Untersuchungsheft)

multe informații despre programare, cel

Carnetul de vaccinare

târziu în momentul înscrierii la școală.

(Impfausweis)
Ochelari, aparate auditive, dacă

În timpul acestei examinări, părinții sunt

este cazul

întrebați, de asemenea, ce limbă/limbi

Trebuie să completați un

vorbesc copiii în familie, în afară de

chestionar atunci când faceți

germană. Este foarte important ca limbile
vorbite să fie precizate în momentul
înscrierii la școală, așa cum se prevede
articolul 15 din Legea școlară.

programarea online.
Chestionarul este disponibil
doar în limbile germană și
engleză.
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SUGESTII PENTRU PREGĂTIREA ȘI
DESFĂȘURAREA UNEI ȘEDINȚE CU
PĂRINȚII
Asigurați-vă că toți părinții primesc broșura actualizată "Schulanmeldung - so geht's". Din
păcate, versiunile în limbile engleză, turcă, arabă și ucraineană sunt disponibile numai online,
prin descărcare. Iar dacă sunt părinți migranți care nu sunt încă familiarizați cu sistemul școlar
din Berlin, ar trebui să obțineți broșura "Neu in Berlin", disponibilă în 9 limbi (14).
Recomandăm ca părinții și educatorii să pregătească împreună ședința și să se susțină
reciproc în desfășurarea acesteia. Dacă printre părinți se află un profesor de școală primară cu
experiență, acesta ar putea ajuta la pregătirea și moderarea ședinței.
Odată cu invitația la ședință, rugați toți părinții să identifice școala de circumscripție de care
aparțin (în cazul în care apelul pentru înscrierea la școală a fost deja făcut, părinții sunt deja la
curent) și rugați-i să obțină informații despre această școală din Anuarul Școlar al Senatului
(Schulverzeichnis der Senatsverwaltung) și de pe site-ul web al școlii. Reputația unei școli,
ceea ce se transmite prin prieteni și cunoștințe, de multe ori nu corespunde cu ceea ce este
important pentru părinți și poate nici nu este relevant.

12

ȘEDINȚELE CU PĂRINȚII DIN GRUPE DE
GRĂDINIȚĂ MULTILINGVE, RESPECTIV GRUPE
MIXTE CU COPII CARE VORBESC GERMANA ȘI
ALTE LIMBI ÎN FAMILIE
Pregătirea:Părinții în a căror familie se vorbește o altă limbă decât germana pot obține în
prealabil informații despre școala lor din broșura "Schulanmeldung - so geht's" și/sau de pe
internet cu privire la oportunitățile de predare în limba lor și pot aduce aceste informații cu ei.
În cazul în care există părinți din grupa de grădiniță care nu vorbesc și nu înțeleg bine limba
germană, asigurați-vă că există mediatori lingvistici corespunzători. În cazul în care părinții nu
au pe nimeni, puteți găsi părinți cu competențe lingvistice, educatori din alte grupe sau
personal de la instituțiile adecvate(16).
Pregătiți cartonașe, pixuri și buline autocolante (verde, galben și roșu). Puteți să scrieți în
prealabil pe cartonașe numele școlilor din cartier și numele școlilor dorite de părinții din
grupă. Acest lucru economisește timp în cadrul ședinței cu părinții.

Plan propus pentru o ședință de 2 ore:

Durata

10 Min.

Conținut

Materiale/Notițe

Bun venit, ordinea de zi și eventuala prezentare a mediatorilor lingvistici/traducătorilor

5 Min.

Cereți părinților să se poziționeze lângă școala lor
de circumscripție

Scrieți toate "școlile de
circumscripție" pe cartonașe și
distribuiți-le în sală, de exemplu,
pe mese.

10 Min.

Puneți întrebarea: Cum vă simțiți?
-într-un grup
- singur
Într-un mediu nou, copiii se pot simți precum părinții.
Părinții ar trebui să ia în considerare acest lucru
atunci când iau decizii.

Părinții pot reveni la locurile lor
inițiale.
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15 Min.

Prezentarea temei principale: Pregătirea pentru
înscrierea la școală.

Selectați și prezentați informații
din ghid care sunt relevante pentru
grup.

10 Min.

Răspundeți la întrebări sau distribuiți-le voluntarilor
ca sarcini de documentare.

Scrieți toate "școlile responsabile"
pe cartonașe și distribuiți-le în
sală, de exemplu, pe mese.

5 Min.

Cereți părinților să se întoarcă la școala de
circumscripție: Acesta este un loc garantat la
școală, copilul va primi cu siguranță acest loc. Apoi,
părinții care doresc să aleagă o altă școală pentru
copilul lor sa se mute la școala dorită. Ceilalți
părinți rămân în picioare.

Scrieți cartonașe noi, dacă este
necesar.

10 Min.

Cum vă simțiți de data aceasta? Părinții care stau singuri în fața unei școli în acest
moment își pot da seama dacă copilul lor cunoaște alți copii din cercul lor de prieteni sau
din cartier care vor merge și ei la acea școală.

20 Min.

Cei care au ales o altă școală decât școala de circumscripție să prezinte motivul alegerii
lor:
a) fratele/sora este deja la această școală
b) copilul va merge cu cel mai bun prieten la această școală (legături dezvoltate)
c)este școala comunitară (Gemeinschaftsschule) dorită
d) școala este axată pe muzică, artă sau sport
e) din cauza limbii vorbite în familie (școala oferă cursuri într-o anumită limbă străină, are
educație bilingvă, oferă cursuri în limba maternă ESU, este școală europeană etc.)
f) Școală privată
Părinții primesc acum câte un cartonaș pe care scriu numele școlii de circumscripție și îl
marchează cu o bulină verde. Părinții care doresc o altă școală o adaugă pe același
cartonaș.
Dacă părinții știu deja că șansele lor de a fi admiși acolo sunt destul de bune, ei
marchează școala dorită cu o bulină galbenă. Dacă șansele lor sunt nesigure sau proaste,
o vor marca cu o bulină roșie.
Cei care nu s-au interesat încă de șansele lor de a primi un loc la școlile dorite, ar trebui
să facă acest lucru cât mai repede înainte de începerea perioadei de înscrieri.

10 Min.

25 Min.

EDoar menționarea unei alte școli în formularul de înscriere nu este suficientă. Părinții
trebuie să afle de la școala dorită care sunt șansele lor reale la admitere. Există diverse
aspecte pe care părinții ar trebui să le cunoască. În cazul în care există suficiente motive
pentru școala aleasă, acest lucru poate fi în avantajul lor.
Părinții care nu au găsit o ofertă pentru limba lor de origine ar trebui să întrebe la școala
de circumscripție despre cursurile ESU, sau să se intereseze la alte grădinițe - în special la
grădinițele bilingve din cartier - dacă acolo sunt înscriși copii cu aceeași limbă. Ulterior, să
contacteze organizațiile de migranți din grupul lor lingvistic.
Concluzii și propunerea de noi subiecte, de exemplu, drepturile și îndatoririle părinților la
școală.
Diverse
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ȘEDINȚE ALE PĂRINȚILOR ÎN GRĂDINIȚE
BILINGVE, RESPECTIV MULTILINGVE
Mulți părinți din grădinița dvs. își doresc cu siguranță pentru copiii lor bilingvi sau chiar
trilingvi, să poată continua să învețe toate limbile. Pentru limba engleză și, începând cu clasa
a 3-a pentru limba franceză, acest lucru este posibil în Pankow. Pentru alte limbi, există o
nouă posibilitate: predarea primei limbi (ESU) câte 2 ore pe săptămână. Ar trebui să fie posibil
să se organizeze acest lucru în district, atâta timp cât există un mic grup în grădinița
dumneavoastră și în fiecare an. Dacă cunoașteți părinți de la mai multe grădinițe, de aceeași
limbă, puteți să colaborați în vederea înființării unui grup. Încercați să găsiți școli care sunt
accesibile pentru mai mulți copii, contactați școlile și explicați-le interesele dumneavoastră
lingvistice. După ce ați găsit o școală care ar dori să înființeze o grupă de învățare, în cazul în
care există condiții financiare și de personal adecvate, școala poate contacta biroul
responsabil din cadrul Departamentului pentru Educație, Tineret și Familie al Senatului. De
asemenea, vă puteți informa cu privire la ofertele de predare a primei limbi străine de la
persoanele de contact enumerate mai jos sau din broșura "Schulanmeldung – so geht’s".
Chiar dacă există o Școală Europeană (SESB) pentru limba dumneavoastră în Berlin, se
poate ca distanța până la școală să fie prea mare. Pankow se află în fruntea listei de districte
care încearcă să deschidă o SESB. Dar nu vă puteți aștepta ca acest lucru să se întâmple
prea curând. Cu toate acestea, este posibil să contactați Administrația Districtuală și
Senatorială a Școlilor (Bezirks- und Senatsschulverwaltung) și să vă exprimați interesul
pentru un program bilingv la o școală primară. Deocamdată, acesta există doar pentru limbile
turcă-germană. De ce nu și în alte limbi?
Plan propus pentru o ședință de 2 ore:

Durata

Conținut

5 Min.

Bun venit, ordinea de zi

10 Min.

Întrebare cheie: De ce ați ales această grădiniță
pentru copilul dumneavoastră?
Cereți părinților să își scrie motivele pe cartonașe - un
singur motiv pe fiecare cartonaș. Cereți părinților să
citească răspunsurile și fixați cartonașele pe un
flipchart sau pe o tablă la vedere. Grupați
răspunsurile.

Materiale/Notițe

Cartonașe și carioci
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10 Min.

20 Min.

Cât de importantă este încurajarea bilingvismului pentru părinți? Cine dorește continuarea
învățării aceastei limbi la școală pentru copiii lor?
Prezentarea temei principale: Pregătirea pentru înscrierea
la școală - cu accent pe limbi străine, vezi mai sus.
Înscrierea are loc întotdeauna la școala de
circumscripție. Copilul va avea un loc garantat acolo.
Dacă părinții doresc o altă școală, trebuie să completeze
o cerere în acest sens la înscriere. În cazul în care școala
dorită nu poate accepta un copil din motive de
capacitate, părinții vor fi informați în luna aprilie sau mai
și li se va oferi un alt loc, la o altă școală.
Doar menționarea unei alte școli în formularul de înscriere
nu este suficientă. Părinții trebuie să afle de la școala
dorită care sunt șansele lor reale de admitere. Există
aspecte diverse pe care părinții ar trebui să le cunoască.
În cazul în care există mai multe motive pentru școala
aleasă, acest lucru poate fi în avantajul lor.

10 Min.

10 Min.

Selectați și prezentați
informațiile din ghid care sunt
relevante pentru grup.

Formați grupuri conform opțiunilor care sunt potrivite pentru grupul dvs. lingvistic:
Cursuri de limbi străine engleză sau franceză
Alfabetizare bilingvă germană-turcă
Școala Europeană SESB
Predarea primei limbi ESU
Școală privată bilingvă
Părinții pot face schimb de informații în grupurile lor despre ceea ce au aflat până acum
despre ofertele relevante și oportunitățile oferite.

Cereți grupurilor să prezinte ce au aflat deja și ce întrebări au rămas nerezolvate.

20 Min.

Puneți-vă de acord cu privire la întrebările deschise:
Cine ce cercetează cu cine și până când.
Aranjați o nouă întâlnire.

Scrieți pe flipchart sau pe tablă.

5 Min.

La sfârșitul discuției, părinții sunt rugați să se
poziționeze lângă școala (școala de circumscripție
sau școala dorită) la care vor să meargă copilul lor.

Scrieți toate "școlile de
circumscripție" și școlile dorite
pe cartonașe și distribuiți-le în
sală, de exemplu, pe mese.

10 Min.

20 Min.

Puneți întrebarea: Cum vă simțiți?
- într-un grup - singur
Într-un mediu nou, copiii se pot simți precum părinții. Părinții ar trebui să ia în considerare
acest lucru atunci când iau decizii.
Părinții care stau singuri în fața unei școli în acest moment își pot da seama dacă copilul lor
cunoaște alți copii din cercul lor de prieteni sau din cartier care vor merge și ei la acea
școală.
Diverse
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ANEXA
Legea 4 privind modificare Legii școlare din 27 septembrie 2021
§ 15 Promovarea bilingvismului și a multilingvismului
(1) Elevii ai căror primă limbă maternă este alta decât germana sunt instruiți împreună cu toți
ceilalți elevi, cu excepția cazului în care se prevede altfel la alineatul 2 și în ordinul legal emis
în baza alineatului 4. Toate limbile vorbite de elevi sunt consemnate de către directorul școlii
sau de către un profesor desemnat de acesta la admiterea în școală. Administrația
Senatorială responsabilă de sistemul școlar colectează informația despre limbile vorbite de
elevi pe întreg teritoriul statului ca fundament pentru promovarea bilingvismului și a
multilingvismului, bazată pe fapte și susținută științific.
(2) Elevii a căror primă limbă maternă este alta decât germana și a căror stăpânire a limbii
germane este atât de slabă încât nu pot urmări lecțiile în mod adecvat, astfel încât participarea
în clasele obișnuite nu este posibilă de la început, pot fi grupați temporar în grupe speciale de
învățare în care se face pregătirea pentru tranziția la clasele obișnuite. Competența lingvistică
în limba germană este determinată la admiterea în școală de către directorul școlii sau de
către un profesor desemnat de acesta, pe baza unor proceduri de testare dovedite științific.
(3) Elevilor a căror limbă maternă nu este germana li se oferă lecții suplimentare în limba
maternă, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere al organizării resurselor
școlare. În acest scop, se pot forma grupe de învățare interșcolare. Predarea primei limbi sau
a limbii materne este supravegheată de către Inspectoratul școlar de stat.
(3a) Toți elevii beneficiază de oferte pentru dezvoltarea bilingvismului și multilingvismului în
funcție de buget, dacă acest lucru este dorit și posibil din punct de vedere al organizării
școlare. În cooperare cu sectorul educației preșcolare, oferta ar trebui să fie concepută astfel
încât să fie, pe cât posibil, continuă până la obținerea certificatului de absolvire a școlii. În
special, sunt utilizate metode de învățare prin imersiune a limbilor străine și posibilitatea de a
preda o materie într-o limbă străină.
(3b) Elevii care cresc vorbind mai multe limbi străine pot, la cerere, să obțină recunoașterea
unei limbi materne care nu este germana ca a doua limbă străină.
(4)Departamentul Senatorial responsabil pentru sistemul școlar este autorizat să
reglementeze detaliile privind condițiile prealabile și structura învățământului pentru elevii ai
căror primă limbă este alta decât germana, precum și promovarea bilingvismului și
multilingvismului pentru toți elevii din Berlin, prin intermediul unei ordonanțe legale, în special:
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1. cerințele de admitere în clasele obișnuite și în grupele speciale de învățare, în conformitate cu alineatul (2),
2. principiile și procedurile de bază pentr(u determinarea cunoștințelor de limba germană și de limba maternă,
3. măsurile de integrare școlară pentru copiii și tinerii care s-au mutat în Germania,
4. prima limbă, oferte bilingve și prin imersie
5. recunoașterea unei prime limbi, alta decât germana, ca fiind a doua limbă străină în sensul alineatului (3b),
6. abaterea temporară de la standardele de evaluare a performanțelor pentru copiii și adolescenții la care s-a
constatat că nu au cunoștințe suficiente de limba germană.“

„Schulanmeldung - so geht's“ („Înscrierea la școală - calea de urmat“) Broșura
Departamentului pentru Educație, Tineret și Familie al Senatului, editată anual; versiunea
tipărită disponibilă în limba germană; limbile engleză, turcă, arabă și ucraineană sunt
disponibile doar ca download:
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/grundschule/anmeldung/
Informații despre școala din Berlin: Broșura „Neu in Deutschland“ ( „Nou în Germania")
este disponibilă în nouă limbi: germană, engleză, arabă, persană, franceză, română, sârbă,
rusă și turcă. Acesta este linkul:
schulen/schulwechsel-nach-berlin/
Legea

școlară

§

55a)

Admiterea

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/berliner-

la

școala

primară:

https://www.schulgesetz-

berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-ii-aufnahme-in-die-schule/sect55a-aufnahme-in-die-grundschule.php
Extras:
(1) Copiii care împlinesc vârsta școlară sunt înscriși de către tutorii lor legali la școala primară
din circumscripția lor, după un anunț public.
Aceasta este școala în a cărei zonă de arondare locuiește elevul (§ 41 alin. 5)....
(2) Tutorele legal poate solicita frecventarea unei alte școli primare, precizând motivele
(cerere inițială).
Cererea este acceptată în limita capacității de admitere și în limita locurilor libere, în
conformitate cu normele de organizare, în funcție de următoarele criterii, în ordinea gradată a
priorității, atunci când:
1. frecventarea școlii primare de circumscripție ar afecta legăturile personale formate pe
termen lung și puternic dezvoltate cu alți copii, în special cu frații și surorile;
2. tutorii legali doresc în mod expres un program școlar specific, o ofertă specifică de limbă
străină, frecventarea unui ciclu primar al școlii comunitare (Gemeinschaftsschule), a unei școli
primare cu program prelungit (Ganztagsgrundschule) sau a unei școli primare de jumătate de
zi (Halbtagsgrundschule);
3. frecventarea școlii primare alese ar facilita în mod semnificativ îngrijirea copilului, în special
din cauza anumitor obligații profesionale.
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În caz contrar, decizia se ia prin tragere la sorți.
Biroul Districtual competent ia o decizie cu privire la cerere în urma consultării cu directorul
școlii primare respective.
(3) Copiii de vârstă școlară care, din cauza schimbării zonei de înscriere, nu mai locuiesc în
zona de arondare a școlii primare care este frecventată ca școală primară de circumscripție de
un frate mai mare, vor fi tratați, la cererea tutorilor legali, în mod egal cu elevii care locuiesc în
această zonă de arondare.
În cazul unei cereri în conformitate cu pasajul 1, această școală devine școala de
circumscripție pentru copilul respectiv.
(4) În cazul în care elevul nu poate fi admis la școala primară din altă circumscripție aleasă de
acesta în conformitate cu prima opțiune a reprezentanților săi legali, alineatul (2) se aplică
celei de-a doua și celei de-a treia opțiuni, cu condiția să mai existe locuri disponibile după
luarea copiilor din zona de arondare și a celor care au avut-o ca primă opțiune.
(5) Fără a aduce modificări alineatului (1), nu se definesc zone de arondare pentru școlile
primare sau pentru clasele individuale din școlile primare care au fost înființate ca școli cu un
caracter educațional special pe baza unui ordin legal [articolul 18 alineatul (3)].
:
(8) Alineatele (1)-(7) se aplică prin analogie la admiterea la nivelul primar al școlii comunitare,
cu condiția ca locurile să fie oferite pentru copiii care locuiesc în afara zonei de arondare, în
conformitate cu articolul § 54 alineatul (5).

Ordonanța privind școala primară § 4 Admitere și repartizare: https://www.schulgesetzberlin.de/berlin/grundschulverordnung.php
§ 4 Admitere și repartizare
(1) Admiterea la școala primară și la nivelul primar al școlii comunitare (Gemeinschaftsschule),
precum și la școala secundară integrativă (Integrierten Sekundarschule) are loc în
conformitate cu articolele 54, 55a din Legea școlară.
Datele de înscriere sunt stabilite anual de către Inspectoratul școlar și sunt anunțate public.
(2) Cel târziu în momentul înscrierii, tutorii legali primesc informații despre organizarea primilor
ani de școală, despre școala primară de jumătate de zi și despre școala cu program prelungit,
despre programul școlar, precum și despre limbile străine oferite de școală și despre efectele
pe care acestea le au asupra parcursului educațional ulterior.
În cazul în care se formează zone de arondare comună, toate școlile din acestea sunt
considerate ca fiind școala de circumscripție în sensul articolului 55a alineatul (1) teza 1 din
Legea școlară.
În cazul în care tutorii legali nu doresc să frecventeze școala de circumscripție în conformitate
cu articolul 55a alineatul (1) din Legea școlară, aceștia trebuie să informeze atât școala de
circumscripție cât și școala dorită în scris sau pe cale electronică, în termen de două
săptămâni.
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(3) Zonele de arondare pentru școli pot fi determinate în special pe baza priorităților școlare,
a înființării de clase cu alfabetizare bilingvă germană-turcă și a organizării ca școli cu
program prelungit, astfel încât să fie admiși și elevi din alte zone de arondare.
Zonele de arondare ale școlilor comunitare sunt concepute astfel încât cel puțin o treime din
locurile de înscriere să fie disponibile pentru elevii care locuiesc în afara zonei de arondare.
(4) În primul rând, la înscriere sunt admiși toți copiii din zona de arondare ai căror tutori legali
doresc să frecventeze această școală.
Ulterior, sunt repartizați copiii din zona de arondare care nu au primit un loc la o altă școală
dorită.
În cazul în care mai rămân locuri disponibile, atunci vor fi admiși copii din alte zone de
arondare, ai căror tutori legali doresc să frecventeze această școală, în funcție de
clasamentul criteriilor menționate la articolul 55a alineatul (2) din Legea școlară.
Toate primele opțiuni sunt luate în considerare mai întâi, apoi a doua opțiune și în final a treia
opțiune.
Articolul 37a din Legea școlară nu este afectat în ceea ce privește admiterea în școlile
speciale inclusive (inklusiven Schwerpunktschulen), iar articolele 19 și 33 din Ordonanța
privind învățământul special nu sunt afectate în ceea ce privește admiterea elevilor cu nevoi
educaționale speciale.
(5) În cazul în care școala de circumscripție în temeiul articolului 55a alineatul (1) din Legea
școlară este o școală cu program prelungit, o școală comunitară sau o școală în care toate
ciclurile au o anumită specializare, instituția școlară alocă un loc într-o scoală cu o ofertă
diferită pentru copiii care nu urmează să frecventeze școala de circumscripție, ținând cont de
dorința părintelui sau a tutorelui.
(6) În cazul în care este necesar să se repartizeze copilul la o școală care nu este dorită,
părinții sau tutorii vor primi o înștiințare scrisă din partea autorității școlare competente nu mai
târziu de trei luni înainte de începerea anului școlar, în care se vor preciza motivele.
În cazul în care repartizarea la școala de circumscripție nu este posibilă, se vor lua în
considerare alte opțiuni ale reprezentanților legali cu privire la alegerea școlii, în limita
posibilităților de organizare.
În cazul în care, din cauza lipsei de capacitate, este necesară repartizarea la o școală situată
în alt district, se ajunge la un acord între districtele în cauză în timp util.
(7) La începutul anului școlar, fiecare clasă este formată din 23-26 de elevi.
În școlile în care cel puțin 40 % din totalul elevilor nu sunt de proveniență germană sau în
care tutorii legali a cel puțin 40 % din totalul elevilor sunt scutiți de plata contribuției pentru
achiziționarea de materiale didactice, precum și în clasele cu elevi cu nevoi educaționale
speciale, numărul de elevi pe clasă este de 21-25 de elevi.
Instituția școlară poate stabili clase mai mici în cazul școlilor speciale inclusive, în
conformitate cu specificațiile Inspectoratului Școlar.

20

(8) Pentru elevii care nu au frecventat o școală publică sau o școală alternativă acreditată
sau o școală germană echivalentă din străinătate timp de mai mult de trei luni, școala de
circumscripție decide cu privire la clasa care urmează să fie frecventată.
Sunt luate în considerare traseul educațional anterior, vârsta și gradul de dezvoltare a
învățării.
Dorințele elevilor și ale tutorilor acestora trebuie să fie luate în considerare pe cât posibil.

Învățarea limbilor: Link către pagina cu informații și broșuri despre limbile străine în școlile
din Berlin, de exemplu despre Limbi străine, predarea primei limbi (ESU), alfabetizare și
educație bilingvă germană-turcă: https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecherrahmenlehrplaene/sprachen/
și către Școlile Europene de Stat (Staatlichen Europaschulen):
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/besondere-schulangebote/staatliche-europaschule/

Găsiți școala de circumscripție: https://www.bildung.berlin.de/Umkreissuche/

Mediatori lingvistici
https://www.dolpaep.de/

pentru

grădinițe:

Interpretare

în

procesul

pedagogic:

Centre de Consiliere și Sprijin pentru Psihologie Școlară și Incluziune Educațională
(SIBUZ):
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/
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PERSOANELE DE CONTACT ȘI NUMERELE DE TELEFON
PENTRU PROMOVAREA LIMBILOR DE FAMILIE
Café8TV - Sprachcafé Vietnamesisch
Un loc în care inspirația vietnameză este răspândită pentru toți, în special pentru
copii.
Persoana de contact: Frau Luong Thanh Thùy
e-Mail: sprachcafe.vietnamesisch@gmail.com
Limbi: vietnameză și germană
Zaki e.V.
Consiliere pe probleme practice și consiliere socială pentru refugiații afgani.
Consiliere generală pentru vorbitorii de limbă arabă.
Persoana de contact: Herr Omed Arghandiwal
e-mail: arghandiwal@zaki-ev.de
www.zaki-ev.de
Limbi: dari, farsi, arabă, persană și germană
Sources d´Espoir e.V.
De mai bine de doisprezece ani, se ocupă de probleme legate de educație, cultură,
integrare și promovarea participării persoanelor cu antecedente de migrație în
Germania.
Persoana de contact: Frau Rachel Nangally
e-Mail: sources-despoir@quellederhoffnung.de
www.sources-despoir.de
Limbi: mabi, franceză, engleză și germană.
Bocconcini di cultura e.V.
oferă cursuri săptămânale de limba italiană pentru copii. Asociația organizează
diverse activități, diseminează informații, organizează întâlniri și discuții pe teme de
educație bilingvă sau multilingvă și oferă consiliere.
Persoana de contact: Ilaria Bucchioni +49172 310 49 58
www.bocconcini.net
e-Mail: info@bocconcini.net
Limbi: italiană și germană
Karussell e.V
Das Ziel dieser Verein ist die persönliche und kulturelle Identität der Kinder aus
bilingualen deutsch-russischen Familien zu stärken und ihre Eltern in Fragen der
mehrsprachigen Erziehung und Bildung zu unterstützen.
Persoana de contact: Tatiana Matytsina
+49 015162424627
www.karussell-ev.de
e-Mail: mail@karussell-ev.de
Limbi: Rusă, ucraineană, georgiană și germană
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Proiectul Gelebte Mehrsprachigkeit cu linia telefonică gratuită pentru familii de
migranți „Mehrsprachigkeit im Ohr“
Este un proiect care se concentrează asupra centrelor de zi din Pankow, cu echipele
lor educaționale, asupra copiilor care cresc în condiții de multilingvism și asupra
familiilor acestora. Oferă o serie specială de podcast-uri, seminarii, întâlniri de rețea
pentru educatori și, cu "Multilingvismul în urechea ta", continuă să sprijine tinerele
familii multilingve și persoanele interesate de fenomenul multilingvismului prin
consiliere telefonică gratuită.
Persoana de contact: Lilian Vásquez & Agata Koch
https://zeit-fr-mehrsprachigkeit.podigee.io/1-episode1
e-Mail: mem.gelebte@gmail.com
Limbi: spaniolă, poloneză și germană
Inițiativa La Familia Fettuccini
Respektvolle mehrsprachige Erziehung

Oferă cursuri de alfabetizare în limba spaniolă pentru copii cu vârste cuprinse între 6
și 10 ani, consiliere pentru familiile care doresc să își păstreze limba maternă
împreună cu copiii lor, pe baza unui bilingvism/multilingvism activ și respectuos.
Persoana de contact: Laura Gutiérrez Serpa
+491793617264
www.lafamilafettuccini.com
e-Mail: info@lafamiliafettuccini.com
Limbi: spaniolă, italiană, engleză și germană
MaMis en Movimiento e.V.
Asociație a mamelor vorbitoare de limbă spaniolă, promovează bilingvismul și
multilingvismul și participarea în societatea germană, atât în sfera socio-familială, cât
și în cea instituțională.
Persoana de contact: Frau Annie Mulcahy
e-Mail: info@mamisenmovimiento.de
www.mamisenmovimiento.de
Limbi: spaniolă, engleză și germană
SprachCafé Polnisch e.V.
Loc deschis de întâlnire și de învățare a limbilor și comunicării.
Persoana de contact: Agatha Koch +490160 9968 0059
www.sprachcafe-polnisch.org
e-Mail: kontakt@sprachcafe-polnisch.org
Limbi: poloneză, franceză și germană
Koopkultur e.V.
O asociație dedicată culturii cooperării. Artă, educație, viață profesională, conviețuire.
Persoana de contact: Petronela Bordeianu +490177 4219797
https://www.facebook.com/koopkultur/
info@koopkultur.de
Limbi: română, ucraineană, rusă, engleză, și germană

Dacă cunoașteți o altă organizație care lucrează pentru multilingvism, vă rugăm să ne anunțați:
leitung@migra-up.org
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Instituții și persoane importante:
Departamentul Senatorial pentru Educație, Tineret și Familie
Aspecte fundamentale ale școlilor de învățământ general
Informații privind stimularea multilingvismului și ofertele de predare a primei limbi și de alfabetizare
și educație bilingvă Germană-Turcă (ZwErz)
Doamna Evrim Soylu
II D 5 So Koordination und fachliche Begleitung ESU und ZwErz
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin
E-Mail: evrim.soylu@senbjf.berlin.de
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