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шкільна система

спеціальної освіти та консультацій, SBBZ) і Gemeinschaftsschule (школа

років повинні відвідувати школу. Але не всі ходять в одну й ту саму школу.
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schule (середня професійна школа), Realschule (реальна школа), Gymnasium
(гімназія), Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (центр

Шкільне навчання в Баден-Вюртемберзі є обов’язковим. Діти старше 6

1

Існує п’ять різних маршрутів: Hauptschule (основна школа) та Werkreal

спільного навчання).
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Навчання в школі
схоже на поїздку

Після 9 класу на
дитину чекає перша

важлива зупинка: Haupt

автобусом. Є точка, у якій

schulabschluss (атестат про

дитина входить, і точка, де

неповну середню освіту). Тут

вона виходить. А в проміжку

усі автобуси зупиняються, і

між цими точками можна

основна школа закінчується.

пересісти на інший автобус.

Учні можуть вийти та почати
професійне навчання або
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Відправна точка — це

Є три кінцевих точки: Abitur (атестат із правом

початкова школа. Її повинні

вступу до ВНЗ), Mittlere Reife (атестат про повну

відвідувати всі діти. Тут вони

середню освіту) та Hauptschulabschluss (атестат

отримують базову освіту,

про неповну середню освіту). Ці атестати зрілості

зокрема навчаються читання,

показують, чого дитина навчилася та наскільки

письма й арифметики.

самостійно вона вирішує завдання.

Після 10 класу настає наступна
зупинка: Mittlere Reife (атестат

про повну середню освіту). Тут
закінчується навчання в середній
професійній школі, реальній
школі та SBBZ, переважно також
у школі спільного навчання. Учні
гімназій також роблять зупинку для
посадки та висадки. Потім навчання
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продовжується до отримання

Залежно від отриманого

атестату Abitur.

атестату можна вибирати
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різні професії. Юрист,

Як і в автобусах, школи

наприклад, повинен

пропонують можливість

закінчити університет у

пересадки. Проте, вибираючи

Німеччині; це можливо

школу, батьки повинні

лише з атестатом Abitur. Щоб отримати
спеціальність медичної

6

переконатися в тому, що

Щоб отримати ці атестати, після

знання та вміння дитини

закінчення початкової школи, тобто

сестри, необхідно мати

після 4 класу, усі діти вибирають середню

атестат Mittlere Reife.

школу. Ми уявляємо їх собі як автобусні

Столяр повинен мати

маршрути. Кожен із цих автобусів має

принаймні атестат

різний шлях і різні напрямки.

Hauptschulabschluss.

пересісти на інші автобуси.

відповідають типу школи.
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Після отримання Abitur цей останній
автобус також зупиняється. Учні

Адже всі діти мають

можуть вступити до університету або

насолоджуватися поїздкою у

розпочати професійне навчання.

своєму автобусі.

