โรงเรี ยนอนุบาล
ในส่ วนทีใ่ ช้ ภาษาเยอรมัน
ของรั ฐเบิร์น
ข้ อมูล ส�ำหรั บผู้ปกครอง
Elterninformation Kindergarten
Thailändisch

Erziehungsdirektion des Kantons Bern

2

โรงเรี ยนอนุบาล ในส่ วนทีใ่ ช้ ภาษาเยอรมัน ของรั ฐเบิร์น
ข้ อมูล ส�ำหรั บผู้ปกครอง

สารบัญ
เรี ยน ท่านผู้ปกครอง................................................................................................................... 3
ยินดีต้อนรั บเข้ าสูโ่ รงเรี ยนอนุบาล................................................................................................. 4
เป้าหมายของการศึกษา และรู ปแบบของการเรี ยนการสอน........................................................... 6
การส่งเสริ มพัฒนาการ ............................................................................................................... 8
การร่ วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครู ผ้ สู อน.............................................................................10
ระบบการจัดการของโรงเรี ยนอนุบาล..........................................................................................12
การดูแลเด็กและสุขภาพของเด็ก.................................................................................................14
คณะผู้บริ หารโรงเรี ยน เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
และหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง..........................................................................................15

Impressum
Herausgeberin und Copyright:
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung
www.erz.be.ch/akvb, akvb@erz.be.ch
Auflage Februar 2018

3

เรี ยน ท่ านผู้ปกครอง
หลังจากบุตรของท่านมีอายุครบสี่ขวบแล้ ว ในเดือนสิงหาคม เขา
ก็จะเข้ าเรี ยนในชัน้ อนุบาล การเข้ าเรี ยนในชัน้ อนุบาล ถือเป็ น
เหตุการณ์ที่มีความส�ำคัญเป็ นพิเศษ ส�ำหรั บท่านและบุตรของท่าน
ทังนี
้ ้ ส่วนหนึ่งนันเป็
้ นเพราะ บุตรของท่านจะได้ เข้ าร่ วมในหมูเ่ ด็กๆ
ในกลุม่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ ้น และเป็ นการเข้ าเรี ยนในส่วนของการศึกษา
ภาคบังคับซึ่งมีก�ำหนดเวลาสิบเอ็ดปี

เพื่อให้ ท่านได้ ภาพที่รอบด้ าน เกี่ยวกับโรงเรี ยนอนุบาล
รวบรวมข้ อมูลส�ำคัญต่างๆในเรื่ องนี ้ไว้ ส�ำหรั บท่าน

ในฐานะที่เป็ นผู้ปกครอง มีอะไรมากมายที่ท่านสามารถท�ำได้ เพื่อ
ช่วยให้ บตุ รของท่าน ประสบความส�ำเร็ จ ในการเรี ยนระดับอนุบาล
และช่วยสนับสนุนบุตรของท่าน บนหนทาง แห่งการเล่าเรี ยนต่อไป

กระทรวงศึกษาธิ การ

เราได้

ข้ าพเจ้ าและผู้เกี่ยวข้ องทุกคน ใคร่ ขออวยพรให้ บตุ รของท่าน และตัว
ท่านเองในฐานะ ที่เป็ นผู้ปกครอง เริ่ มต้ นอย่างดี และประสบกับช่วง
เวลาที่งดงามในโรงเรี ยนอนุบาล!

โปรดให้ ก�ำลังใจบุตรของท่าน ให้ ท�ำสิ่งต่างๆด้ วยตนเองให้ มากที่สดุ
เท่าที่จะมากได้ โดยวิธี ดังกล่าว ท่านจะมีสว่ นสร้ างความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองแก่เขา ส่งเสริ มให้ เขาเป็ นตัวของตัวเอง และช่วยให้ การเข้ า
เรี ยนในชันอนุ
้ บาล และการอยูร่ ่ วมกันกับเด็กคนอื่นๆ ในกลุม่ ทีใ่ หญ่
กว่า เป็ นไปอย่างราบรื่ นยิ่งขึ ้น

หมายเหตุ
ในบางเขตเทศบาลจะรวมเด็กๆของชันอนุ
้ บาลและชันประถมหนึ
้
่งและสองเข้ าไว้ในชันเดี
้ ยวกันทังหมด
้
หรื อเพียงบางส่วน แล้ วท�ำการเรี ยนการ
สอนไปพร้ อมๆกัน (คละเด็กคนละวัยไว้ ด้วยกัน) (Basisstufe หรื อ Cycle élémentaire).
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ท:ี่
www.erz.be.ch/basisstufe
www.erz.be.ch/cycle-élémentaire-de
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ยินดีต้อนรั บเข้ าสู่โรงเรี ยนอนุบาล
การเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล
Eintritt in den Kindergarten
เมื่อเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล บุตรของท่านจะได้ สมั ผัสกับพื ้นทีใ่ หม่ทงั ้ ใน
แง่ของชีวิต การละเล่น และในแง่ของประสบการณ์ บุตรของท่านจะ
พบกับกลุม่ เด็ก ที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะในเรื่ องของระดับ
พัฒนาการ อายุ ภาษา รวมถึงในแง่ของสถานการณ์ในครอบครั ว
ในโรงเรี ยนอนุบาล เด็กจะเติบโตไปด้ วยกัน สร้ างความเป็ นชุมชน
ขึ ้นมาด้ วยกัน ซึ่งเป็ นที่ที่เขาเรี ยน เล่น และเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน ที่
โรงเรี ยนอนุบาล บุตรของท่านจะมีโอกาสได้ ลองสิ่งใหม่ๆ ได้ ออกแบบ
และทดลองด้ วยตนเอง ประสบการณ์หลากหลายจากการใช้ ประสาท
สัมผัสที่มีอยู่ทัง้ หมด จะช่วยส่งเสริ มจินตนาการของบุตรของท่าน
เกี่ยวกับสิ่งของและความเกี่ยวโยงของสิ่งต่างๆให้ กว้ างไกลยิ่งขึ ้น

ครู และผู้สอนส�ำหรั บโรงเรี ยนอนุบาล
Lehrperson für den Kindergarten
ชัน้ เรี ยนส�ำหรั บเด็กในวัยสี่ถึงหกขวบ จะมีครู อนุบาลท�ำการสอน
เพียงคนเดียว แต่บางทีก็อาจจะเป็ นไปได้ ที่จะมีการจัดให้ ครู อนุบาล
อีกคนหนึ่งมาร่ วมสอน หรื อให้ ผ้ ชู ่วยอีกคนหนึ่ง มาช่วยท�ำการสอน
ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กบั จ�ำนวน และลักษณะการผสมผสานกันของเด็กในชัน้
นันๆ
้
ครู และผู้สอนจะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนเด็กตามแต่พฒ
ั นาการ
ความสามารถ และความสนใจโดยเฉพาะของเด็กแต่ละคน ครู และผู้
สอนจะเป็ นผู้ท�ำหน้ าที่คอยกระตุ้น คอยเลือกรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนที่เหมาะสม เป็ นผู้ออกแบบล�ำดับการเรี ยนการสอน และคอยจัด
เตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนการสอนส�ำหรั บเด็กไว้ให้ พร้ อม ซึ่งทังหมดนี
้
้
จะช่วยท�ำให้ เด็กสามารถสะสมประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถก้ าว
ไปสูก่ ารเรี ยนรู้ใหม่ๆได้
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บุตรของท่านจะมีโอกาสได้ ลองสิ่งใหม่ๆ ได้ ออกแบบ และ
ทดลองด้ วยตนเอง ประสบการณ์หลากหลายจากการใช้
ประสาทสัมผัสทีม่ อี ยูท่ งหมด
ั้
จะช่วยส่งเสริ มจินตนาการของ
บุตรของท่านเกีย่ วกับสิ่งของและความเกีย่ วโยงของสิ่งต่างๆ
ให้ กว้ างไกลยิ่งขึ ้น
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เป้าหมายของการศึกษา และรู ปแบบของการเรี ยนการสอน
Lehrplan 21
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนอนุบาลจะด�ำเนินไปตามแนวทางที่ระบุ
อยูใ่ น Lehrplan ส�ำหรั บครู และผู้สอนตังแต่
้ ชนอนุ
ั ้ บาล จนถึงชัน้ 9
แล้ ว Lehrplan เป็ นเสมือนเข็มทิศ ที่ช่วยให้ การวางแผนการเรี ยนการ
สอนของเขาด�ำเนินไปอย่างมีทิศทาง
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lehrplan 21 ได้ ท:ี่
www.erz.be.ch/lehrplan21
การเล่ นและการเรี ยน
Spielen und Lernen
การเล่นเป็ นรู ปแบบของการเรี ยนที่ส�ำคัญที่สดุ รู ปแบบหนึ่ง การเล่น
ท�ำให้ เด็กได้ มโี อกาสค้ นพบ และติดตามหนทางการเรี ยนรู้ ของตนเอง
การเล่นจะช่วยส่งเสริ มให้ เด็กมีความอดทน กระตุ้นเด็กให้ ร้ ู จักการ
ฝึ กฝนและการฝึ กหัดให้ คล่องแคล่วยิ่งขึ ้น นอกจากนันแล้
้ ว การเล่น
ยังช่วยให้ เด็กได้ ร้ ู จักกับความท้ าทายที่พอเหมาะ และได้ เรี ยนรู้ วิธีแก้
ปั ญหา
ทีโ่ รงเรี ยนอนุบาล เด็กๆจะพบกับสิ่งแวดล้ อมส�ำหรั บการเล่นและการ
เรี ยนที่หลากหลายครบครั น ที่เขาสามารถเลือกได้ใหม่ทกุ วัน เด็กๆจะ
ได้ รั บการสนับสนุนให้ ลองท�ำกิจกรรมการเล่นและการเรี ยนใหม่ๆ ที่
เขาอาจจะไม่ได้ คิดที่จะเลือกด้ วยตนเอง
จากการเรี ยนรู้ ตามความสนใจ และโดยผิวเผินในชีวิตประจ�ำวัน
ระหว่างที่อยูโ่ รงเรี ยนอนุบาล การเรี ยนของเด็กจะค่อยๆเป็ นไปอย่าง
มีเป้าหมาย และเป็ นระบบมากยิ่งขึ ้น เด็กจะค่อยๆพัฒนาความ
สามารถของตนในการจัดการกับภารกิจและงานที่ตนได้ รับมอบ
หมายมาให้ ท�ำ

เรี ยนรู้ จากกันและกัน
Voneinander lernen
ในกลุม่ บุตรของท่านจะเรี ยนรู้ จากเด็กคนอื่นๆ และกับเด็กคนอื่นๆ
เด็กๆจะเรี ยนรู้ ว่า เขาจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เขาจะเรี ยนรู้ ที่จะ
ประพฤติตนให้ เหมาะสมส�ำหรั บสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เขาจะ
ดูแลความต้ องการของเขาและความต้ องการของเด็กอื่นๆให้ สามารถ
ไปด้ วยกันได้ เด็กๆจะฝึ กหัดที่จะไม่เอาแต่ใจตนเอง ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถที่จะยืนหยัดและปกป้องตนเอง และรู้ จักหาทางออกให้ กบั
สถานการณ์ของความขัดแย้ ง สิ่งเหล่านี ้จะช่วยเกื ้อหนุนให้ เด็กได้
พัฒนาความสามารถด้ านสังคมให้ กบั ตนเอง

7

พัฒนาการส่ วนบุคคล
Persönliche Entwicklung
ทีโ่ รงเรี ยนอนุบาล เด็กๆจะมีโอกาสได้ พฒ
ั นาความสามารถของ
ตนเอง เขาจะได้ รับการฝึ กฝนให้ เป็ นตัวของตัวเอง ให้ ร้ ู จักรั บผิด
ชอบ และได้ มีประสบการณ์ของการเรี ยนรู้ จักตัวตนของเขา วิธี
ดังกล่าว จะท�ำให้ เด็กๆมีความมัน่ ใจในตนเองมากยิ่งขึ ้น เขาจะมี
โอกาสเรี ยนรู้ ที่จะจดจ่อสมาธิ ของเขากับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
พร้ อมทังปรั
้ บอารมณ์ของเขาเอง เขาจะเรี ยนรู้ ที่จะสัมผัสกับความ
รู้ สึกของตนเอง และปฏิบตั ิตนให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เขาจะ
ได้ พฒ
ั นาความเชื่อมัน่ ในความสามารถและทักษะของเขา และจะ
สามารถที่จะกะประเมินความสามารถและทักษะของตนได้ อย่าง
แม่นย�ำขึ ้นเรื่ อยๆ

พืน้ ฐานเพื่อให้ได้ มาซึ่งเทคนิกทางวัฒนธรรม
Grundlagen für den Erwerb
der Kulturtechniken
เด็กๆจะเรี ยนรู้ ที่จะแสดงออกถึงความคิดความรู้ สึกของตนเอง และ
บอกให้ ผ้ อู ื่นได้ ทราบถึงความต้ องการของตน เขาจะเรี ยนรู้ ที่จะ
ถ่ายทอดสิ่งที่ตนได้ ประสบมา และในขณะเดียวกันก็ร้ ู จักที่จะรั บฟั ง
เรื่ องราวของคนอื่น วิธีนี ้จะช่วยกระตุ้นความสามารถด้ านภาษาของ
เด็ก และท�ำให้ ศพั ท์ของเขาขยายกว้ างขวางขึ ้น
เด็กๆจะได้ รับการปูพื ้นฐานให้ พร้ อมที่จะเรี ยนการอ่านและการเขียน
โดยการพยายามสังเกตค�ำและวลีจากบทเพลงและบทกลอนต่างๆ
นอกจากนันแล้
้ ว การเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ รวมทัง้ จินตนาการ
ในเรื่ องพื ้นที่และรู ปทรง จะได้ รับการพัฒนาให้ มีความแม่นย�ำยิ่งขึ ้น
ในการปฏิสมั พันธ์ กบั ปริ มาณและตัวเลข เด็กๆจะเรี ยนรู้ ที่จะสังเกต
เห็นความเกี่ยวข้ องเชื่อมโยง และกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่มีอยู่

ทีโ่ รงเรี ยนอนุบาล เด็กๆจะมีโอกาสได้ พฒ
ั นาความสามารถของตนเอง
เขาจะได้ รับการฝึ กฝนให้ เป็ นตัวของตัวเอง ให้ ร้ ู จกั รับผิดชอบ และได้ มี
ประสบการณ์ของการเรี ยนรู้ จกั ตัวตนของเขา
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การส่ งเสริ มพัฒนาการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุน
Unterstützen und fördern
เด็กๆในโรงเรี ยนอนุบาล มีภมู ิหลัง ประสบการณ์ และความสามารถ
ที่แตกต่างกัน ครู และผู้สอนจะเป็ นผู้บนั ทึกพัฒนาการของเด็กว่าอยู่
ในระดับใด ทังนี
้ ้โดยอาศัยการสังเกต และการพูดคุยกับบิดามารดา
ของเด็ก วิธีนี ้จะท�ำให้ ครู และผู้สอนรู้ จุดอ่อน จุดแข็ง พรสวรรค์
ความสนใจ และความสามารถอื่นๆ ซึ่งเด็กอาจจะยังพัฒนาไปได้ไม่
ดีพอ จากความเข้ าใจประสบการณ์และพัฒนาของเด็กแต่ละคน ครู
และผู้สอนก็จะสามารถวางแผนในการออกแบบการเรี ยนการสอน
และพัฒนาเด็กแต่ละคนได้
การช่ วยเหลือเพิ่มเติม
Zusätzliche Unterstützung
เด็กๆที่จ�ำเป็ นจะต้ องได้ รับการช่วยเหลือเพิ่มเป็ นพิเศษเพื่อให้
สามารถพัฒนาได้ อย่างเหมาะสม ทางโรงเรี ยนอนุบาลก็จะจัดความ
ช่วยเหลือดังกล่าวให้ พร้ อมทังกระตุ
้
้ นพัฒนาการของเด็กอย่างตรง
จุด ทางโรงเรี ยนจะปรึ กษาหารื อและตกลงกับท่านซึ่งเป็ นผู้ปกครอง
เพื่อเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ในด้ านภาษา หรื อในด้ านของ
พัฒนาการการเคลื่อนไหวร่ างกาย มาช่วยพัฒนาเด็กต่อไป

ภาษาเยอรมัน ในฐานะที่เป็ นภาษาที่สอง
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
เด็กๆ ซึ่งภาษาแรกของตนไม่ใช่ภาษาเยอรมัน ย่อมจะมีประสบการณ์
และศัพท์ตา่ งๆ ทีเ่ ชื่อมโยงกับภาษาแรกของตน ทีโ่ รงเรี ยนอนุบาล จะมี
กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริ มให้ เด็กที่เติบโตในสิ่งแวดล้ อมทีใ่ ช้ หลายภาษา
ได้ มโี อกาสเรี ยนรู้ภาษาเยอรมันได้ อย่างดี
อย่างไรก็ตาม การเริ่ มต้ นในโรงเรี ยนอนุบาลบุตรของท่าน จะง่ายขึ ้น
มาก หากว่าเขาสามารถเข้ าใจภาษาทีใ่ ช้ในการเรี ยนการสอนตังแต่
้ ต้น
ยิ่งบุตรของท่านได้ สมั ผัสกับภาษาเยอรมันไวเท่าไร เขาก็ยิ่งสามารถ
เรี ยนภาษาเยอรมันได้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้นเท่านัน้ ดังนัน้ หนึ่งปี ก่อนที่จะ
เข้ าโรงเรี ยนอนุบาล ท่านจึงควรหาโอกาสให้ บตุ รของท่าน ได้ พดู และ
ฟั งภาษาเยอรมันอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งอาจกระท�ำได้โดยการฝึ กกับกลุม่
เด็กที่เขาเล่นด้ วย ในสถานรั บเลี ้ยงเด็กอ่อน หรื อกับเด็กเพื่อนบ้ าน
เป็ นต้ น
ดูค�ำแนะน�ำส�ำหรั บเด็กที่เติบโตในสิ่งแวดล้ อมทีใ่ ช้ หลายภาษาได้ ท:ี่
www.erz.be.ch/hsk g Mehrsprachig aufwachsen
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จากความเข้ าใจประสบการณ์และพัฒนาของเด็กแต่ละคน ครู
และผู้สอนก็จะสามารถวางแผนในการออกแบบการเรียนการสอน
และพัฒนาเด็กแต่ละคนได้
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โรงเรี ยนอนุบาล ในส่ วนทีใ่ ช้ ภาษาเยอรมัน ของรั ฐเบิร์น
ข้ อมูล ส�ำหรั บผู้ปกครอง

การร่ วมมือกันระหว่ างผู้ปกครองและครูผ้ สู อน
การร่ วมมือกัน
Zusammenarbeit
การร่ วมมือกับครู ผ้ สู อน และฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยน เป็ นสิ่งที่จะช่วย
ให้ การส่งเสริ มบุตรของท่านเป็ นไปอย่างเต็มที่ และถือเป็ นหน้ าที่ท่ี
บิดามารดาของเด็กจะต้ องกระท�ำ
เตรี ยมพร้ อมส�ำหรั บการเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล
Fit für den Kindergarten
ครู ผ้ สู อนในโรงเรี ยนอนุบาล จะเริ่ มติดต่อกับทางผู้ปกครองของเด็ก
ก่อนที่เด็กจะเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล ถ้ าบุตรของท่านได้ ท�ำความรู้ จัก
โรงเรี ยนอนุบาลและครู ผ้ สู อนในวันแรกที่เขามาเยี่ยมชมโรงเรี ยนวัน
แรก เขาก็จะมีโอกาสได้ สร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจในสิ่งใหม่ที่เขาก�ำลัง
จะประสบ
ดูค�ำแนะน�ำและข้ อเสนอแนะ ว่าท�ำอย่างไรจึงจะสามารถส่งเสริ ม
พัฒนาการของบุตรของท่านได้ และอะไรที่จะท�ำให้ การเริ่ มต้ นใน
โรงเรี ยนอนุบาลเป็ นไปอย่างประสบความส�ำเร็ จได้ จากโบรชัวร์
«เตรี ยมพร้ อมส�ำหรั บการเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล» หรื อที่ www.erz.
be.ch/fit-fuer-den-kindergarten

การให้ ข้อมูลข่ าวสารซึ่งกันและกัน
Gegenseitige Information
การพูดคุย และแลกเปลี่ยนข่าวสารข้ อมูลซึ่งกันและกัน ระหว่างครู
และผู้ปกครอง จะท�ำให้ เข้ าใจถึงความคาดหวัง และเป้าหมายของ
กันและกัน ได้ กระจ่างชัดขึ ้น เมื่ออยู่ทโี่ รงเรี ยนอนุบาล เด็กอาจจะ
มีพฤติกรรมแตกต่างจากพฤติกรรมที่เขามีเมื่ออยู่ที่บ้าน ผู้ปกครอง
และครู จึงควรแลกเปลี่ยนข้ อสังเกตและประสบการณ์ของกันและกัน
เพื่อจะได้ เข้ าใจเด็กได้ ดีขึ ้น และช่วยสนับสนุนส่งเสริ มเขาได้ ดียิ่งขึ ้น
ครู ผ้ สู อนจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบเกี่ยวกับการท�ำงานของโรงเรี ยนอนุบาล
อย่างสม�่ำเสมอและทันท่วงที
โรงเรี ยนอนุบาลจะอุดหนุนท่านในการอบรมเลี ้ยงดู และในเรื่ องการ
ศึกษาของบุตรของท่าน หากท่านประสงค์จะได้ ข้อมูล หรื อหากท่าน
มีค�ำถามเกี่ยวกับโรงเรี ยนอนุบาล และพัฒนาการของบุตรของท่าน
ขอให้ ท่านสอบถามครู ประจ�ำชันของบุ
้
ตรของท่าน
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รู ปแบบต่ างๆของการร่ วมมือกัน
Verschiedene Formen
der Zusammenarbeit
ในการท�ำงานร่ วมกันกับผู้ปกครอง ครู และผู้สอนอาจจะเลือกใช้ รู ป
แบบต่างๆที่หลากหลาย (เช่น การสังสรรค์ชว่ งค�ำ่ ระหว่างครู กบั ผู้
ปกครอง การมีหนังสือไปยังผู้ปกครอง การจัดให้ มกี ารสนทนาเป็ นกลุม่
การจัดวาระพิเศษให้ เด็กและผู้ปกครองเด็ก เป็ นต้ น)

การสนทนาผู้ปกครอง
Standortgespräch
ทุกปี การศึกษา ทางครูผ้ สู อนจะจัดให้ มกี ารสนทนาระหว่างครูผ้ สู อนกับ
บิดามารดาของเด็ก ปี ละหนึง่ ครัง้ ในการสนทนา จะมีการแลกเปลีย่ น
ข้ อสังเกตของกันและกัน จะมีการพูดคุยกันถึงพัฒนาการของเด็ก
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยน พฤติกรรมการท�ำงาน รวมทังความสามารถ
้
ส่วนบุคคล และความสามารถทางสังคมของเด็ก

เวลาทีโ่ รงเรี ยนอนุบาลมีงาน หรื อเวลาที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ ผ้ ปู กครอง
และครูได้ มาสนทนากัน ย่อมจะเป็ นโอกาสอันดี ที่จะช่วยให้ บดิ ามารดา
ของเด็ก และครู ผ้ สู อนได้ ท�ำความรู้ จักกันมากขึ ้น และสามารถสร้ าง
ความไว้ วางใจต่อกันและกันได้ มากขึ ้น

หัวข้ อทีไ่ ด้ สนทนาแลกเปลีย่ นกันนัน้ ทางครูผ้ สู อนจะได้ เป็ นผู้ทำ� หน้ าที่
บันทึกเนื ้อหาลงในแบบฟอร์ มการท�ำบันทึกที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ
ก�ำหนดให้ เป็ นแบบฟอร์ มส�ำหรับบันทึกการสนทนาผู้ปกครองโดยเฉพาะ
(โดยให้ กากบาทหัวข้ อในรายการทีร่ ะบุอยูใ่ นแบบฟอร์ ม) นอกจากนี ้แล้ ว
ทางครูผ้ สู อนก็อาจจะลงค�ำทีส่ ำ� คัญๆเพิม่ เติมลงในบันทึกนัน้ รวมทังข้
้ อ
ตกลงทีไ่ ด้ ท�ำไว้ กบั ผู้ปกครองของเด็กด้ วย แบบฟอร์ มนี ้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของแฟ้มเอกสาร ซึง่ จะเป็ นทีเ่ ก็บรวบรวมรายงานการประเมินผลเด็ก
ของทางโรงเรี ยนต่อไป

การพูดคุยสนทนา
Gespräche
ทังครู
้ ผ้ สู อน และผู้ปกครอง สามารถบอกความประสงค์ของตน ที่จะ
เข้ าพูดคุยสนทนากันได้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ข่าวสารข้ อมูลซึ่ง
กันและกัน และเพื่อหาความกระจ่างส�ำหรั บสิ่งที่ยงั เป็ นปั ญหาหรื อ
สิ่งที่ตนยังข้ องใจอยู่

การเข้ าเยี่ยม
Besuche
ทางโรงเรี ยนอนุบาลยินดีให้ ผ้ ปู กครองเข้ าเยี่ยมได้ โดยการนัดหมาย
ล่วงหน้ ากับครู ผ้ สู อน

การพูดคุย และแลกเปลีย่ นข่าวสารข้ อมูลซึง่ กันและกัน ระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง จะท�ำให้ เข้ าใจถึงความคาดหวัง และเป้าหมายของกันและกัน
ได้ กระจ่างชัดขึ ้น
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ระบบการจัดการของโรงเรี ยนอนุบาล
โรงเรี ยนอนุบาลในฐานะที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาภาค
บังคับ
Kindergarten als Teil der Volksschule
โรงเรี ยนอนุบาลเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาภาคบังคับซึ่งจัดให้ ฟรี มี
ก�ำหนดเวลาทังหมดสิ
้
บเอ็ดปี โรงเรี ยนอนุบาลมีความเป็ นเอกเทศน์
โดยปรกติเด็กจะเรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาลสองปี เด็กทุกคนที่อายุครบ
สี่ปีภายในวันที่ 31 กรกฎาคม จะต้ องเข้ าเรี ยนในชันอนุ
้ บาลในเดือน
สิงหาคม สิ่งที่จะเป็ นตัวตัดสินว่าเด็กจะเข้ าชันอนุ
้ บาลได้ หรื อไม่ก็คือ
อายุของเด็ก
ส�ำหรั บปี แรก ผู้ปกครองสามารถส่งบุตรของตนเข้ าเรี ยนในชัน้
อนุบาลช้ าไปหนึ่งปี ได้ หากมีเหตุผลว่าเมื่อดูจากพัฒนาการแล้ ว
บุตรของตนยังไม่พร้ อมที่จะเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล หากท่านประสงค์
จะเลือกตัวเลือกนี ้ ขอให้ ท่านระบุลงในแบบฟอร์ มการรายงานตัว
ซึ่งทางเทศบาลส่งไปให้ ท่าน ฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยนยินดีที่จะพูด
คุยกับท่านในเรื่ องนี ้เพื่อประกอบการตัดสินใจ หรื อท่านอาจจะขอ
ค�ำแนะน�ำจากส�ำนักงานให้ ค�ำปรึ กษาด้ านการอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร หรื อ
จากแพทย์ด้านกุมารเวช หรื อจากส�ำนักงานให้ ค�ำปรึ กษาบิดามารดา
เด็ก ก็ได้
เวลาเรี ยนในชัน้ อนุบาล
Kindergartenzeit
จ�ำนวนของคาบการสอน (คาบการสอนหนึ่งใช้ เวลา 45 นาที) จะขึ ้น
กับจ�ำนวนสัปดาห์ ทีโ่ รงเรี ยนเปิ ดเรี ยนในท้ องถิ่นที่ทา่ นพ�ำนักอยู่ ถ้ า
หากโรงเรี ยนเปิ ดเทอมเป็ นเวลา 38 สัปดาห์ ก็จะมีการสอนทังหมด
้
23 ถึง 26 คาบด้ วยกัน และถ้ าหากโรงเรี ยนเปิ ดเทอมเป็ นเวลา 39
สัปดาห์ ก็จะมีการสอนทังหมด
้
22 ถึง 25 คาบ

การลดเวลาส�ำหรั บการเรี ยนในห้ องเรี ยนในชัน้ อนุบาลหนึ่ง
Reduktion der Unterrichtszeit
im ersten Kindergartenjahr
ระหว่างปี แรกที่บตุ รของท่านเข้ าอนุบาลหนึ่ง ท่านอาจให้ บตุ รของ
ท่าน เข้ าเรี ยนแบบลดเวลาเรี ยนในห้ องเรี ยนได้ หากท่านประสงค์
เช่นนัน้ ขอให้ ท่านแจ้ งให้ ฝ่ายบริ หารของโรงเรี ยนของบุตรของท่าน
ทราบเมื่อท่านน�ำบุตรไปรายงานตัว การลดเวลาเรี ยนในห้ องเรี ยน
สามารถท�ำได้ อย่างมากที่สดุ ไม่เกินหนึ่งในสาม ของเวลาเรี ยนใน
ห้ องเรี ยนทังหมด
้
เป้าหมายของการลดเวลาเรี ยนในห้ องเรี ยน คือ
การเปิ ดโอกาสให้ บตุ รของท่าน ค่อยๆชินกับการเรี ยนในห้ องเรี ยนแบบ
เต็มเวลา
คณะผู้บริ หารโรงเรี ยน จะเป็ นผู้ตดั สินใจเกี่ยวกับเรื่ องของการจัด
องค์กร และการจัดเวลา ในกรณีที่มีการลดเวลาเรี ยนในห้ องเรี ยน
การเข้ าเรี ยนวิชาต่ างๆ
Besuch des Unterrichts
เด็กๆเรี ยนในชันอนุ
้ บาลอย่างสม�่ำเสมอตามตารางสอน ตัง้ แต่วนั
จันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลาที่เริ่ มเรี ยน และเวลาที่เลิกเรี ยนตอนก่อนเที่ยง
จะเหมือนกับในโรงเรี ยน (บล็อคเวลา) หนึ่งหรื อสองครัง้ ต่อสัปดาห์
จะมีการเรี ยนการสอนในช่วงบ่าย
ท่านควรดูแลให้ บตุ รของท่านได้ พกั ผ่อนเต็มที่ก่อนจะมาโรงเรี ยน
ส�ำหรั บการเรี ยน และส�ำหรั บโอกาสพิเศษอื่นๆ เช่น การออกไป
ทัศนศึกษานอกสถานทีร่ ่ วมกัน ท่านควรดูแลให้ บตุ รของท่านแต่งกาย
ให้ เหมาะสม และมีอปุ กรณ์ที่จะต้ องใช้ อย่างครบถ้ วน

13

การเดินทางไปกลับจากโรงเรี ยนอนุบาล
Kindergartenweg
นอกเวลาเรี ยนในโรงเรี ยนอนุบาล ไม่ว่าจะในระหว่างการเดินทาง
มาโรงเรี ยน หรื อในระหว่างการเดินทางกลับบ้ านหลังจากเลิกเรี ยน
แล้ ว เด็กอยูใ่ นความรั บผิดชอบของบิดามารดา ท่านจึงควรฝึ กการ
มาและกลับจากโรงเรี ยนกับบุตรของท่าน เพื่อที่บตุ รของท่านจะได้
สามารถไปและกลับจากโรงเรี ยนด้ วยตนเองได้ หลังจากฝึ กกับท่าน
ไประยะหนึ่งแล้ ว

การหยุดเรี ยนครึ่งวัน
Freie Halbtage
ในปี การศึกษาหนึ่งๆ บุตรของท่านมีสิทธิ์ หยุดเรี ยนครึ่ งวันได้ ทงหมด
ั้
ห้ าครัง้ ด้ วยกัน ในวันดังกล่าว เด็กสามารถขาดเรี ยนได้ ครึ่ งวัน โดย
ไม่จ�ำเป็ นต้ องแจกแจงแสดงเหตุผล หากบุตรของท่านประสงค์จะ
หยุดเรี ยนครึ่ งวัน ขอให้ ท่านซึ่งเป็ นผู้ปกครองแจ้ งให้ ครู ประจ�ำชันของ
้
บุตรของท่านทราบล่วงหน้ า การหยุดเรี ยนครึ่ งวันอาจจะแยกท�ำเป็ น
ครัง้ ๆไป หรื ออาจจะหยุดติดต่อกันทังหมดห้
้
าครัง้ เลยก็ได้

การขาดเรี ยน
Absenzen
ในกรณีที่บตุ รของท่านไม่มาเรี ยน (เช่น ในกรณีที่เจ็บป่ วย หรื อใน
กรณีที่บตุ รของท่าน หรื อบุคคลอื่นในครอบครั วของท่าน ประสบ
อุบตั เิ หตุ หรื อเมื่อท่านย้ ายบ้ าน หรื อมีนดั ต้ องไปพบแพทย์ หรื อ
ทันตแพทย์) ขอให้ แจ้ งให้ ครู ของบุตรของท่านทราบล่วงหน้ า ก่อนที่
ชัว่ โมงเรี ยนนันๆจะเริ
้
่ มต้ นขึ ้น เป็ นอย่างช้ าที่สดุ หากบุตรของท่าน
ไม่สบาย เช่น เมื่อเขามีไข้ มีอาการคลื่นเหียน หรื ออื่นๆ ท่านควรให้
เขาพักอยู่กบั บ้ าน จนกว่าจะหาย

การเลื่อนชัน้ จากชัน้ อนุบาลไปเข้ าปี การศึกษาที่ 1 ของชัน้
ประถมศึกษา
Übertritt in das 1. Schuljahr
der Primarstufe
หลังจากเรี ยนชันอนุ
้ บาลมาครบสองปี โดยปรกติแล้ ว เด็กทุกคนจะ
ได้ รับการเลื่อนชันให้
้ ไปเข้ าปี การศึกษาแรกของชันประถมศึ
้
กษา
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เด็กบางคนอาจจะได้ ขึ ้นชันประถมก่
้
อน
หรื อหลังจากนี ้หนึ่งปี ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กบั ระดับของพัฒนาการของ
เด็ก การเลื่อนชันจะกระท�
้
ำในวันเปิ ดเทอมของปี การศึกษาใหม่ ใน
สถานการณ์เช่นนี ้ ทางคณะผู้บริ หารโรงเรี ยนจะเป็ นผู้ตดั สินใจ โดย
พิจารณาจากค�ำร้ องของครู ผ้ สู อน และโดยการตกลงกับบิดามารดา
ของเด็ก

การได้ รับการยกเว้ นให้ไม่ ต้องมาเรี ยน
Dispensationen
ส�ำหรั บการขอให้ ได้ รั บการยกเว้ น ให้ ไ ม่ต้องมาเรี ยน จะต้ องท�ำ
ค�ำร้ องขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะต้ องท�ำค�ำร้ องต่อ
ทางคณะผู้บริ หารโรงเรี ยน ล่วงหน้ าเป็ นเวลาสีส่ ปั ดาห์ และจะต้ อง
ชี ้แจงแสดงเหตุผลว่า ท�ำไมจึงจ�ำเป็ นต้ องหยุดเรี ยน ทางโรงเรี ยน
สามารถอนุญาตให้ นกั เรี ยนหยุดเรี ยนได้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้ เช่น เพื่อ
ร่ วมเฉลิมฉลองในวันส�ำคัญทางศาสนา เพื่อร่ วมในเหตุการณ์ส�ำคัญ
ของครอบครั ว เพื่อเข้ าเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมของบ้ านเกิดของ
ตนเอง (HSK) เป็ นต้ น

ครู อนุบาลจะท�ำงานร่ วมกับครู ผ้ สู อนของชัน้ ประถมหนึ่ง การท�ำ
โครงการร่ วมกัน หรื อการจัดให้ มีการเยี่ยมเยือนกัน จะเป็ นการเตรี ยม
ตัวเด็ก และช่วยให้ การเลื่อนชัน้ จากชันอนุ
้ บาลไปประถมหนึ่ง เป็ น
ไปอย่างราบรื่ น
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โรงเรี ยนอนุบาล ในส่ วนทีใ่ ช้ ภาษาเยอรมัน ของรั ฐเบิร์น
ข้ อมูล ส�ำหรั บผู้ปกครอง

การดูแลเด็กและสุขภาพของเด็ก
โรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริ มในช่ วงกลางวัน
Tagesschule
นอกจากชันอนุ
้ บาลแล้ ว โรงเรี ยนหลายแห่ง ยังมีกิจกรรมเพื่อการ
เรี ยนเสริ ม ในช่วงกลางวันอีกด้ วย โรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริ มในช่วง
กลางวัน จะดูแลเด็กให้ ท่านในช่วงเที่ยง (โดยจัดอาหารกลางวันให้
เด็กด้ วย) และในช่วงเย็นหลังจากโรงเรี ยนอนุบาลเลิกแล้ ว การเข้ า
ร่ วมในโรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริ มในช่วงกลางวัน เป็ นไปตามความ
สมัครใจ ไม่มีการบังคับ ผู้ปกครองของเด็กจะเป็ นผู้ช่วยกันออกค่า
ใช้ จ่ายส�ำหรั บการดูแลเด็ก ตามรายได้ ของตน รวมทังเป็
้ นผู้ออกค่า
อาหารด้ วย
ผู้บริ หารโรงเรี ยน จะเป็ นผู้แจ้ งให้ ท่านทราบ เกี่ยวกับกิจกรรม และสิ่ง
ทีโ่ รงเรี ยนจัดให้ มี ข้ อมูลโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับโรงเรี ยนเพื่อการเรี ยนเสริ ม
ในช่วงกลางวัน สามารถเข้ าดูได้ ที่เว็บไซต์:
www.erz.be.ch/tagesschulen
ตัวเลือกอื่นๆส�ำหรั บการหาผู้ดแู ลเด็กจากข้ างนอก (ไม่ว่าจะเป็ น
สถานเลี ้ยงเด็กเล็ก คนรั บเลี ้ยงเด็กช่วงกลางวัน และอื่นๆ) สามารถ
หาดูได้ ที่เว็บไซต์:
www.gef.be.ch g Familie

การให้ แพทย์ ตรวจสุขภาพ
Ärztliche Untersuchung
การให้ แพทย์ตรวจร่ างกายและให้ ทนั ตแพทย์ตรวจเช็คฟั น ปี ละหนึ่ง
ครัง้ เป็ นสิ่งที่เด็กในชันอนุ
้ บาลทุกคนต้ องท�ำ โดยทีไ่ ม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายแต่อย่างใด และหากเด็กจ�ำเป็ นจะต้ องเข้ ารั บการรั กษาต่อไป
ทางแพทย์ชายหรื อแพทย์หญิงที่ดแู ลนักเรี ยนก็จะแจ้ งให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบ ค่าใช้ จ่ายส�ำหรั บการรั กษานันทางผู
้
้ ปกครองของเด็กจะต้ อง
ออกเอง
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คณะผู้บริ หารโรงเรี ยน เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ และหน่ วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
คณะผู้บริ หารโรงเรี ยน
Schulleitung
คณะผู้บริ หารโรงเรี ยน คือผู้ที่รับผิดชอบการด�ำเนินการด้ านการสอน
และการจัดการด้ านการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนและโรงเรี ยน
อนุบาล เมื่อท่านมีค�ำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในโรงเรี ยนหรื อการ
จัดการของโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นค�ำถามที่ทางครู ผ้ สู อนไม่สามารถจะหา
ค�ำตอบให้ ท่านได้ ขอให้ ท่านน�ำค�ำถามดังกล่าวไปปรึ กษาคณะผู้
บริ หารโรงเรี ยน
เจ้ าหน้ าที่เทศบาล
Gemeindebehörde
เจ้ าหน้ าที่ของเทศบาลที่รับผิดชอบ มีหน้ าที่ที่จะต้ องดูแลให้ เด็กๆ ได้
เข้ าเรี ยนในชันอนุ
้ บาล ตามที่ระบุอยูใ่ นกฎหมายของแต่ละรัฐ และ
ตามระเบียบการของทางเทศบาล

ศึกษาธิการโรงเรี ยน
Schulinspektorat
ศึกษาธิ การโรงเรี ยนของแต่ละภูมิภาค คือผู้ที่มีหน้ าที่ควบคุมดูแล
การศึกษาภาคบังคับในแต่ละรัฐ
ส�ำนักงานการให้ ค�ำปรึ กษาด้ านการอบรมเลีย้ งดู
Erziehungsberatungsstellen (EB)
ส�ำนักงานการให้ ค�ำปรึ กษาด้ านการอบรมเลี ้ยงดูของรั ฐ ประจ�ำ
ภูมิภาคที่ท่านพ�ำนักอยู่ จะให้ ค�ำปรึ กษาแก่ท่าน ในกรณีที่บตุ รของ
ท่านมีพฒ
ั นาการที่มีลกั ษณะพิเศษ และในกรณีที่ท่านมีค�ำถามพิเศษ
โดยเฉพาะในเรื่ องเกี่ยวกับการอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร:
www.erz.be.ch/erziehungsberatung
ดูข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ ได้ ท:ี่
www.erz.be.ch/elterninfo
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