ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Γονέων και κηδεµώνων στα πλαισια της φοίτησης του παιδιου στην πρωτοβαθµια κλίµακα των Κρατικων
Ευρωπαικών σχολείων Βερολίνου (ΚΕΣΒ)
Όνοµα του παιδιού:______________________________________________________________
Για την φοίτηση στα ΚΕΣΒ ισχύουν προϋποθέσεις διαφορετικές από τα κανονικά σχολεία του Βερολίνου,
τις οποίες οι µαθητές και οι µαθήτριες είναι υποχρεωµένοι να τηρούν.
ü Στις τάξεις των ΚΕΣΒ γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ως µητρική γλώσσα είτε τα γερµανικά είτε
την εταιρική γλώσσα.
ü Στα παιδιά που κατέχουν και τις δυο γλώσσες στο ίδιο επίπεδο, απόφασίζει η διεύθυνση του
σχολείου σε ποιο γλωσσικό τµήµα θα κατανεµηθούν, σύµφωνα πάντα µε την επίδοση τους στο
τεστ. Η κατανοµή αυτή παραµένει σε όλη τη διάρκεια φοίτησης στο δηµοτικο σχολείο.
ü Τα µισά περίπου µαθήµατα γίνονται στα γερµανικά, το υπόλοιπο µισό γίνεται στην εταιρική
γλώσσα. Και οι δύο γλώσσες θεωρούνται ισότιµες.
ü Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν κατα κανόνα µαθήµατα στη µητρική τους γλώσσα.
ü Ανάλογα µε το πρόγραµµα του κάθε ΚΕΣΒ οι ώρες µαθηµάτων είναι περισσότερες. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασµό µε τη δίγλωσση διδασκαλία ενδέχεται να σηµαίνει πρόσθετη επιβάρυνση των
µαθητών.
ü Η εκµάθηση της γραφής γίνεται αρχικά στη µητρική γλώσσα του παιδιού.
ü Η εταιρική γλώσσα θεωρείται η πρώτη ξένη γλώσα.
ü Στην E΄ τάξη διδάσκονται τα Αγγλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
ü Το ΚΕΣΒ λειτουργεί ως υποχρεωτικό ολοήµερο σχολείο. Τα παιδιά υποχρεούνται να παραµένουν
στο σχολείο πλην Παρασκευής από τις 8 έως τις 16 00.
ü Η φοίτηση στο σχολείο γίνεται κατόπιν δοκιµαστικής περιόδου, που διαρκεί δυο χρόνια αν το παιδι
εγγραφεί από την πώωτη τάξη, ή ενα χρόνο αν το παιδί ερθει στην Τρίτη τήξη ή παραπάνω. Σε
περίπτωση που το παιδί παρουσιάσει µη επαρκή επίδοση και στις δυο γλώσσες, ή στη µια
γλώσσα και στα υπόλοιπα µαθήµατα, θα πρέπει να εγκαταλείψει το ΚΕΣΒ.
ü Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο ΚΕΣΒ, η συνέχεια της εκπαίδευσης στη µη γερµανική
εταιρική γλώσσα, σε ανάλογο επίπεδο είναι κατα κανόνα αδύνατη.
ü Η κατεύθυνση (το τµήµα) του ΚΕΣΒ οδηγεί στην απόκτηση του απολυτηρίου µετά τη 10η τάξη
η
η
(MSA) ή και του απολυτηρίου µετά τη 12 τάξη (Abitur). Και για τα δυο προτείνεται από την 7 τάξη
και µετά να φοιτήσει το παιδί ή σε σχολείο Integrierte Sekundarschule ή σε γυµνάσιο εξατάξιο. Σε
περίπτωση που το παιδί συνεχίσει µετά την 6η τάξη τη φοίτησή του σε ένα σχολείο ΚΕΣΒ πρέπει
αυτό να δηλωθεί ως πρώτη επιλογή κατά τη διαδικασία της µετάβασης στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Σε περίπτωση που τα σχολεία αυτά είναι σε διαφορετικά µέρη/δήµους της πόλης και
σαν δεύτερη επιλογή.

Έλαβα/ λάβαµε * γνώση των όρων και των προυποθέσεων για τη φοίτηση στα ΚΕΣΒ και τις
αποδέχοµαι εξ ολοκλήρου.
Έλαβα / λάβαµε * αντίγραφο της συγκατάθεσης.
*Διαγράψτε
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