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Освіта та шкільне навчання
Освіта дуже важлива в Німеччині, тому що хороша кваліфікація підвищує шанси
людини на хороше життя. Тому навчання в Німеччині переважно безкоштовне. Уряд
хоче, щоб всі діти мали хороший старт у житті. Щоб зробити це можливим, навчання
в школі є обов’язковим до 16 років.
Ця ідея обов’язкового шкільного навчання може здатися негативною для деяких.
Але насправді це дуже позитивна річ, тому що дає можливість кожній дитині –
незалежно від того, скільки заробляють батьки – закінчити шкільне навчання. У
Німеччині освіта є компетенцією федеральних земель, і хоча кожна земля має свої
особливості, шкільні системи в усій країні дуже схожі. Це дозволяє нам пояснити
найважливіші характеристики тут.

Дитячі ясла, дитячий садочок
З трьох років багато дітей відвідують ясла до шести років.
Однак відвідування не є обов’язковим. Добре, якщо дитина
зможе надовго перебувати в звичній обстановці сім’ї. Але
відвідування ясла також може бути важливим, напр.
познайомитися з друзями подібного віку або вивчити
німецьку.
Тому ми рекомендуємо вам подумати про те, щоб записати дитину в дитячий сад,
якщо у вашому будинку або квартирі мало або зовсім не розмовляють німецькою.
Коли діти йдуть у школу і не можуть говорити німецькою мовою, вони опиняються в
невигідному становищі, оскільки не можуть належним чином розуміти предмети та
інших дітей. У дитячому садку діти в ігровій формі освоюють початкові навички,
необхідні для школи. У багатьох місцях для дітей є ясла.

Початкові та середні школи
У Німеччині всі діти від шести років відвідують школу. Перші
чотири роки вони ходять до початкової школи, де вчаться
читати, писати та робити початкову математику. Наприкінці
навчання в початковій школі вчителі та батьки спільно
вирішують, яку середню школу має піти дитина. Залежно від
своїх інтересів та шкільних досягнень до того моменту
дитина може відвідувати гімназію або якусь середню школу.
В деяких федеральних землях вважають, що середня школа
може бути загальноосвітньою школою, яка змішує традиційні форми німецького
шкільного навчання.
Різні школи відрізняються за кількістю років, які учням знадобиться щоб отримати
свідоцтво про закінчення навчання, і за перспективами подальшої роботи. Деякі
учні залишають школу після дев’яти років (тобто п’ять років у середній школі) з так
званою кваліфікацією Hauptschule, інші після десяти (тобто шість років у середній
школі) з кваліфікацією Realschule. Обидва ці атестати дають змогу учням подати
заявку на навчання, але більш вимогливі навчальні заклади в основному
передбачають десятирічне навчання.
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У німецьких гімназіях учні можуть здавати рівень -A/бакалавра після 12 або 13
років. У вищих коледжах кваліфікація випускника відома як професійний
бакалавриат (Fachabitur). З атестатом Abitur учень може подати заявку на навчання
до університету та з кваліфікацією Fachabitur на місце в політехніці. Німецька освітня
система надзвичайно різноманітна, тому для кожної дитини можна знайти
правильний освітній шлях, тобто такий, який відповідає її інтересам та
можливостям.

Виховання та поведінка в школі
Важливо розрізняти навчання і виховання. У Німеччині основну відповідальність
несуть батьки за виховання своїх дітей. Батьки відіграють ключову роль у розвитку
дитини, тоді як школа відповідає лише за навчання дитини.
Кожен учень у Німеччині йде до школи з деяким основним
«обладнанням»: ручками/олівцями та папером/зошитами в
сумці. У школі учні забезпечуються навчальними
матеріалами, наприклад книги або роздруківки. Якщо дітям
дають домашнє завдання, очікується, що вони виконають
його вдень або ввечері і принесуть виконану домашню
роботу назад до школи, часто наступного дня. З дітьми молодшого віку дорослі
зазвичай допомагають з домашнім завданням, тоді як старші діти зазвичай
виконують його самостійно.
У Німеччині вчителям заборонено бити дітей – тілесні покарання категорично
заборонені! Якщо дитина поводиться погано, її попередять про свою поведінку.
Якщо мова йде про серйозну або повторну провину, учневі цілком можуть
попросити виконати додаткові завдання або надіслати листа батькам. Якщо все це
не допоможе, учня цілком можуть виключити зі школи. У таких випадках батькам
доводиться шукати іншу школу, яка прийме дитину.
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Професійне навчання
Будь-який учень, який отримав принаймні свідоцтво Hauptschule після дев’яти років
навчання, може подати заявку на курс професійної підготовки (або учнівство).
Зазвичай це передбачає роботу кілька днів на тиждень на фірмі та відвідування
професійно-технічного коледжу один-два дні. Будь-хто, хто отримав кваліфікацію
німецького професійного навчання мають дуже високу репутацію в інших країнах,
оскільки ці курси дають студентам багато професійно відповідних ноу-хау в
поєднанні з досвідом роботи на робочому місці. У
Німеччині існує багато різних видів університетських курсів.
Цікавим варіантом є так звані подвійні курси, де досвід
роботи на фірмі поєднується з навчанням в університеті.
Такі професії, як лікарі чи вчителі, можна вивчати лише в
університеті. Відмінне знання німецької мови та добре або
дуже добре бакалавра (Abitur) є обов’язковими умовами
для навчання в університеті Німеччини.
У Німеччині дуже важливе навчання протягом усього життя. Очікують навіть людей,
які мають роботу, заохочують відвідувати курси підвищення кваліфікації, щоб
підвищити свої навички та залишатися в курсі. За багатьма професіями також можна
відвідувати курси, щоб стати майстром, або вечірні класи для навчання на
бакалавра. Крім того, відкриті університети пропонують заочні курси, щоб люди
могли покращити свої кар’єрні шанси.
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