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פאַר אײַער קינד
פאַרשול־קלאַס איז געצילט ֿ
דער ֿ
אס
א רש ול־קל ַ
פ ַ
א ש ור ו ועגן דע ם ֿ
בר ָ

אײַער קינד דאַרף זיך אָנהייבן לערנער
פאַרשול־קלאַס
אין ֿ
פאַרשול־קלאַס.
פאָרמאַציע וועגן דעם ֿ
די איצטיקע בראָשור ברענגט אינ ֿ

איר זענט וויכטיק

איר זענט דער מענטש וואָס שטייט צום סאַמע נאָענטסטן צו אײַער קינד .דעריבער זענען אײַערע
פאַרשול־קלאַס .גיבנדיק אונדז צו וויסן וואָס איר טראַכט ,וועט איר העלפֿן
פאַרן ֿ
שטעלונגען וויכטיק ֿ
א ּפערזענלעכן אופֿן ,דאָס וואָס עס באַדאַרף.
דעם ּפערסאָנאַל צושטעלן אײַער קינד ,אויף ַ
פאַרשול־קלאַס ,דאַרפֿט איר וויסן
א פֿולער שוּתף און האָבן אַן אײַנפֿלוס אויפֿן ֿ
ּכדי איר זאָלט קענען זײַן ַ
פאַרשול־קלאַס זאָל אַרבעטן.
פאָרויסגעזען דער ֿ
ווי אַזוי עס איז ֿ
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אויפֿן וועג צום זעלביקן ציל
א טייל סײַ פֿון דעם שולגעזעץ און סײַ פֿון
פאַרשול־קלאַס זענען ַ
די אָנווײַזונגען בנוגע דעם ֿ
דער לערן־ּפראָגראַ.
פאַרשול־קלאַס .עס שטייט אין אים געשריבן,
דער קאַּפיטל נײַן פֿונעם שולגעזעץ גיט זיך אָּפ מיטן ֿ
א דרך די אַנטוויקלונג און דאָס לערנען
פפֿירן אויף ַ
פאַרשול־קלאַס דאַרף אַרוי ֿ
צווישן אַנדערע ,אַז דער ֿ
פֿון די ּתלמידים ,און זיי גרייטן אויף זייער ווײַטערדיקן לימוד.
פאַרשול־קלאַס מוזן זײַן פֿרײַ פֿון אָּפצאָל ,אָבער עס מעגן אַרײַנגעברענגט ווערן
די לימודים אין ֿ
א באַשיידענעם געלטאָנטייל מצד די ּתלמידים .דאָס יאָר אין
פאָדערן ַ
איינצלנע אַקטיוויטעטן וואָס ֿ
פאַרשול־קלאַס דאַרף אַרײַננעמען לכל־הּפחות  525לערן־שעה ,צעטיילטע צווישן דעם האַרבסט־
ֿ
סעמעסטער און דעם פֿרילינג־סעמעסטער.

די לערן־ּפראָגראַם
פאַרשול־
פאַר דער גרונטשול ,דעם ֿ
א נײַע אַרומנעמיקע לערן־ּפראָגראַם ֿ
די רעגירונג האָט באַשטימט ַ
קלאַס און דער בײַטאָגשול .די לערן־ּפראָגראַם גילט זינט דעם האַרבסט־סעמעסטער .2011
פאַר די סאַמי האָבן אייגענע לערן־ּפראָגראַמען ,וואָס
פאַר סּפעציעלער דערצי ִונג און די שול ֿ
די שול ֿ
א
א קינד קען באַזוכן ַ
זענען לויט זייער כאַראַקטער ענלעך צו דער ּפראָגראַם פֿון דער גרונטשולַ .
פאַר די סאַמי.
א שול ֿ
פאַר סּפעציעלער דערצי ִונג אָדער אין ַ
א שול ֿ
פאַרשול־קלאַס אין ַ
ֿ
אויך די סּפעציפֿישע גרונטשול האָט אַן אייגענע לערן־ּפראָגראַם ,וואָס איז לויט איר כאַראַקטער ענלעך
צו דער ּפראָגראַם פֿון דער גרונטשול .אָבער די לערן־ּפראָגראַם פֿון דער סּפעציפֿישער גרונטשול נעמט
פאַרשול־קלאַס.
נישט אַרײַן קיין ֿ
די צוויי ערשטע טיילן פֿון דער לערן־ּפראָגראַם – "גרונטווערטן און צילן פֿון דער שול" און "צילן און
פאַר דער בײַטאָגשול .נאָר דער דריטער
פאַרשול־קלאַס און ֿ
פאַר דעם ֿ
אינסטרוקציעס" – גילטן אויך ֿ
פאַרשול־קלאַס און
פאַר די לימודים אין דער גרונטשול" איז נישט חל אויף דעם ֿ
טייל "קורסנּפלאַן ֿ
אויף דער בײַטאָגשול ,היות די דערצי ִערישע אַרבעט אין די דאָזיקע ראַמען איז נישט געבויט אויף
קיין לעקציעס לויט קעגנשטאַנדן .אַז איר וועט איבערלייענען די ערשטע צוויי טיילן פֿון דער לערן־
פאָדערונגען עס זענען מעגלעך לגבי
א בילד ,וועלכע דערוואַרטונגען און ֿ
ּפראָגראַם ,וועט איר קריגן ַ
פאָדערונגען פֿון דער לערן־ּפראָגראַם.
פאַרשול־קלאַסן מוזן אויספֿילן די ֿ
פאַרשול־קלאַס .אַלע ֿ
דעם ֿ
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פאַרשול־קלאַס
א ֿ
דאָס רעכט זיך צו לערנען אין ַ
פאַרשול־קלאַס ,אָנהייבנדיק פֿונעם
א ֿ
יעדעס קינד אין שוועדן האָט דאָס רעכט זיך צו לערנען אין ַ
האַרבסט־סעמעסטער פֿונעם יאָר ווען עס ווערט זעקס יאָר אַלט .די לאָקאַלע אינסטאַנץ פֿון אײַער
פאַר אײַער קינד איז דער
פאַר אײַך און ֿ
ב אָנצובאָטן אײַער קינד אַן אָרט .נאָר ֿ
וווינאָרט איז מחוי ֿ
פאַרן עלטער פֿון זעקס יאָר ,אויב זיי
א רעכט .עס קענען אָנגענומען ווערן קינדער ֿ
פאַרשול־קלאַס ַ
ֿ
א געוויסע בייגעוודיקייט בײַם אָנהייב
דאַרפֿן ווערן זעקס אין משך פֿונעם לערניאָר .דאָס דערמעגלעכט ַ
פאַרשול־קלאַס נישט אַרײַנגענומען אינעם
א ֿ
פֿון די לימודים .פֿונדעסטוועגן ווערט דאָס לערנען זיך אין ַ
געזעץ וועגן מוזבילדונג.
פאַרשול־קלאַסן וואָס זענען אָּפהענגיק פֿון דער לאָקאַלער אינסטאַנץ ,פֿון דער
פאַראַן ֿ
עס זענען ֿ
פאַר די אומאָּפהענגיקע
פאַראַנטוואָרטלעך ֿ
מלוכה ,אָדער אומאָּפהענגיקע .די אַדמיניסטראַציע איז ֿ

פאַר די סאַמי
פאַר סּפעציעלער דערצי ִונג אָדער פֿון שולן ֿ
פאַרשול־קלאַסן פֿון שולן ֿ
פאַרשול־קלאַסן .די ֿ
ֿ
זענען מלוכישע.

ײ טראָט אין אַן אויסבילדונג וואָס ציט
טראָט ב ַ
א גאַנץ לעבן
זיך ַ
פאָרמען און די דידאַקטיק פֿון קינדער־
פאַרשול־קלאַס ווערן צונויפֿגעגאָסן די אַרבעטס־ ֿ
אין דעם ֿ
פאַרשול־קלאַס .און דאָס טיילט צו
גאָרטן און פֿון גרונטשול .דאָס איז איינער פֿון די צילן פֿון דעם ֿ
פאָרמען ,וואָס
א צוויי אַקטיוויטעט־ ֿ
א באַזונדערן כאַראַקטער .עס טרעפֿן זיך ד ָ
פאַרשול־קלאַס ַ
דעם ֿ
א דריטער
פאַרוואַנדלען זיך אין ַ
אַנטהאַלטן סײַ ענלעכע און סײַ אַנדערשדיקע עלעמענטן ,און זיי ֿ
פאָרעם וואָס האָט אין זיך ,פֿונעם קוקווינקל פֿונעם קינד ,דאָס מערסטע פֿון
פאָרעם – אַן אַקטיוויטעט־ ֿ
ֿ
א בריק צווישן דעם קינדער־גאָרטן
פאָר ַ
פאַרשול־קלאַס מיט זיך ֿ
ביידע וועלטן .אַזוי אַרום שטעלט דער ֿ
און דער גרונטשול.
א יסוד די ווערטן פֿון דעמאָקראַטיע .דאָס באַטײַט דער עיקר ,אַז
פאַר ַ
פאַרשול־קלאַס מוז האָבן ֿ
דער ֿ
אפֿענע און דעמאָקראַטישע אַטמאָספֿער ,אין וועלכער יעדער ּתלמיד זאָל
אפֿן אַן ָ
דער ּפערסאָנאַל מוז ש ַ
פאַרשול־קלאַס דאַרף
זיך קענען אויסלעבן לויט זײַנע אייגענע ווערטן און די ווערטן פֿון אַנדערע .דער ֿ
א דרך די אַנטוויקלונג און דאָס לערנען פֿון אַלע ּתלמידים ,זיי גרייטן צום המשך פֿון
פפֿירן אויף ַ
אַרוי ֿ
פאָרשונג
אפֿונג און ֿ
זייערע לימודים ,און שטיצן אויף ווײַטער זייער האַרמאָנישע אַנטוויקלונג .שּפיל ,ש ַ
זענען וויכטיקע דערצי ִערישע קאָמּפאָנענטן און עס איז נייטיק אויפֿצוהיטן דעם אינטערעס און דעם
פאָר שטענדיק און אין אַלע
נײַגער פֿון די ּתלמידים .די הנחה איז אַז אַנטוויקלונג און לימוד קומען ֿ
אומשטענדן.
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פאַרשול־קלאַס דאַרף געבן די ּתלמידים די מעגלעכקייט זיך צו אַנטוויקלען אין
דאָס לערנען זיך אין ֿ
דער ריכטונג פֿון די הויּפטצילן וואָס ווערן אויסגערעכנט אינעם צווייטן טייל פֿון דער לערן־ּפראָגראַם.
פאַר דער גאַנצער ּתקופֿה פֿון דער גרונטשול .דעריבער איז נישט
פאָרמולירט ֿ
די דאָזיקע צילן ווערן ֿ
פאַרשול־קלאַס דאַרף
פאַרשול־קלאַס ,נאָר די אַרבעט אין ֿ
מעגלעך זיי צו דערגרייכן שוין צום סוף פֿונעם ֿ
פאַרשיידנסטע אופֿנים ,צו דער אַנטוויקלונג פֿון די ּתלמידים אין דער ריכטונג פֿון די
בײַטראָגן ,אויף די ֿ
דערמאָנטע צילן.
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פאָרגעשטעלט עטלעכע בײַשּפילן פֿון די דאָזיקע צילן .יעדער ּתלמיד,
אָט ווערן ֿ
נאָכן ענדיקן די גרונטשול:
• וועט אָנערקענען די ווערטן פֿון אַנדערע מענטשן,
א רײַכן און
• וועט זײַן מסוגל זיך צו באַניצן מיט דער שוועדישער שּפראַך ,בעל־ּפה און בּכתבֿ ,אויף ַ
וואַרי ִי ִרטן אופֿן,
• וועט זײַן מסוגל זיך צו באַניצן מיטן מאַטעמאַטישן געדאַנק סײַ אינעם המשך פֿון זײַנע לימודים ,סײַ
אינעם טאָג־טעגלעכן לעבן ,און
פאַר זײַן אַרבעטס־סבֿיבֿה.
פאַר זײַנע לימודים און ֿ
• וועט נעמען אויף זיך דאָס אַחריות ֿ
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פאַרשול־קלאַס איז אַנדערש
יעדער ֿ
פאַרשול־
א גלײַכער אויסבילדונג אין ֿ
פאַרזיכערט אַז אַלע ּתלמידים זאָלן געניסן פֿון ַ
די לערן־ּפראָגראַם ֿ
פאָרמען זאָלן זײַן
קלאַס ,אומאָּפהענגיק פֿון זייער וווינאָרט .נאָר עס קען געמאָלט זײַן ,די אַרבעטס־ ֿ
פאַרשול־קלאַס איז
פאַרשול־קלאַס צום אַנדערן .דאָס וואָס איז ּפאַסיק אין איין ֿ
אַנדערש פֿון איין ֿ
א צווייטן .די לערן־אַקטיוויטעטן דאַרפֿן צוגעּפאַסט ווערן צו די ּתלמידים,
אפֿשר נישט ּפאַסיקן אין ַ
פאַראַן קיין צוויי אידענטישע גרוּפעס ּתלמידים .די לאָקאַלע אינסטאַנץ,
וויסנדיק אַז עס זענען נישט ֿ
פאַרשול־קלאַס ,טראָגן דאָס
פאַל פֿון אַן אומאָּפהענגיקן ֿ
די רעגירונג ,אָדער די אָנפֿיר־קאָמיסיע אין ֿ
פאַל ווען עס
פאַרשול־קלאַס .איר האָט די מעגלעכקייט זיך צו ווענדן צו זיי אין ֿ
פאַרן ֿ
הויּפט־אַחריות ֿ
זאָלן אויפֿקומען ּפראָבלעמען וואָס איר אַליין און דער ּפערסאָנאַל ,צי דער דירעקטאָר ,באַווײַזט נישט
צו לייזן.

צוזאַמענאַרבעט מיט דער היים
פאַראַנטוואָרטלעך
פאַרשול־קלאַס זענען ֿ
אין דער לערן־ּפראָגראַם שטייט געשריבן אַז די לערערס פֿון ֿ
פאָרמאַציע
א רעגולערע אינ ֿ
ב אײַך צוצושטעלן ַ
פאַר דער צוזאַמענאַרבעט מיט אײַך ,און זענען מחוי ֿ
ֿ
וועגן דער סיטואַציע פֿון אײַער קינד אין דער שול ,זײַן הנאה ,זײַן אַנטוויקלונג ,זײַנע דערגרייכונגען ,ווי
אויך צו נעמען אין באַטראַכט אײַער קינדס ּפערזענלעכן מצבֿ.
פאַרשיידענע אופֿנים :דורך וועכנטלעכע בריוו ,דורך אָּפגערעדטע
זאָס קען געטאָן ווערן אויף ֿ
פאָרמעלע שמועסן .איר האָט אַלע מאָל דאָס
באַגעגענישן מיט די עלטערן ,א"אַ ,נאָר אויך בײַ אומ ֿ
פאַראינטערעסירט זיך מיט
פאָרמאַציע אָדער צו ווײַזן דורך אַנדערע מיטלען אַז איר ֿ
רעכט צו בעטן אינ ֿ
פאַרשול־קלאַס .איר קענט אויך דערציילן דעם ּפערסאָנאַל ווען עס
אײַער קינדס אַקטיוויטעטן אינעם ֿ
אפֿן עּפעס וואָס איז וויכטיק צו וויסן .איר ,אײַער קינד ,און אײַער קינדס לערער זענט
האָט זיך געטר ָ
א יאָר און אַרומרעדן אײַער קינדס אַנטוויקלונג
מחויבֿ ,לויטן שולגעזעץ ,זיך צו טרעפֿן כאָטש איין מאָל ַ
א שמועס.
א הילפֿמיטל בײַ אַז ַ
און ּפראָגרעס אין לימוד .די לערן־ּפראָגראַם דאַרף זײַן ַ
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