
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дитячий садок та першi два класи 
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Basisstufe 

 
Що таке Basisstufe 
Basisstufe об'єднує дитячий садок і перші два класи початкової 
школи. Діти віком від чотирьох до восьми років навчаються у 
класах Basisstufe спільно. Basisstufе пропонує дітям 
педагогічне середовище, в якому діти отримують різні проєкти 
та завдання, що відповiдають їx стадії розвитку та інтересам. 
Перехід від ігрової діяльності до навчання, орієнтованого на 
вирішення конкретних завдань, відбувається плавно. Заняття 
вибудовуються з урахуванням рівня розвитку та знань дітей (а 
не їхнього віку) та проводяться у гнучких різновікових 
навчальних групах. 
Клас складається з 18-24 дітей, викладання ведеться частково 
двома вчителями спільно. 

 
Розумiння розвитку та навчання 
Діти розвиваються по-різному. Вони роблять свої перші кроки у 
різний час і вимовляють свої перші слова у різному віці. Це 
відноситься і до інших здібностей та навичок дітей. На рівні 
Basisstufe особлива увага приділяється цьому індивідуальному 
етапу розвитку шляхом адаптації викладання, ігрової та 
навчальної діяльності до потреб конкретної дитини. 
У кантоні Берн діти відвідують дитячий садок протягом двох 
років, а потім вступають до першого класу початкової школи. 
Здебільшого діти закінчують Basisstufe за чотири роки і, 
досягнувши цілей навчання, вступають до третього класу 
початкової школи. Залежно від індивідуальних передумов та 
швидкості освоєння шкільної програми, навчання на рівні 
Basisstufe може тривати три або п'ять років. 
 
 
 

 



Навчальнi групи змiшаного вiку 
На рiвнi Basisstufe діти віком від чотирьох до восьми років 
навчаються разом. Оскільки діти вступають до школи з різними 
задатками та здібностями, навчання вибудовується не на 
основі їхнього віку, а на основі їх розвитку, потреб та 
можливостей навчання. Навчальні групи змішаного віку 
забезпечують необхідне навчальне середовище для 
відповідальної взаємодії з іншими дітьми. Діти можуть вчитися 
одне в одного і тим самим поглиблювати власні знання і 
навички. 

 
Гра та навчання 
На рiвнi Basisstufe перехід від ігрової діяльності до навчання, 
орієнтованого на вирішення завдань, відбувається плавно: 
навчальні ігри змінюються навчанням через гру. Це дозволяє 
підтримувати дітей емоційно, соціально, а також у сфері 
успішності, відповідно до їхнього особистого розвитку. 

 
Культурні навички 
Для початку навчання таким культурним навичкам, як читання, 
письмо та арифметика, вирішальне значення має не вік 
дитини або факт переходу до першого класу школи, а етап її 
розвитку. Гнучкість системи навчання в Basisstufe дозволяє 
дітям навчатися читанню, письму та арифметицi тоді, коли 
вони готові до цього. Цікавість та бажання вчитися треба не 
гальмувати, а заохочувати. Цей принцип поширюється і на інші 
предмети «природа, люди, суспільство», працю, музику і 
спорт. 
 
Цiлi та змiст занять 
Уроки на рiвнi Basisstufe засновані на навчальному плані 21 
(Lehrplan 21), який є компасом для вчителів починаючи з 
дитячого садка і закінчуючи дев'ятим класом. 
 
 

 



Вчителi 
Всі вчителі Basisstufe мають кваліфікацію для викладання у 
дитячому садку та початковій школі. Деякі викладачі працюють 
у режимi командного викладання, тобто одночасно ведуть 
один i той самий клас. Разом вони готують уроки з їхніми 
цілями, змістом та формами роботи та оцінюють результати 
після їх проведення. Вони поділяють відповідальність та чітко 
розподіляють ролі. Вони підтримують дітей, використовуючи 
різні форми гри, навчання та викладання, та надають 
різноманітні ігрові та навчальні матеріали. Крім того, 
спеціальна педагогічна підтримка та допомога надаються 
іншими фахівцями в міру потреби. 
 
Органiзацiйна структура вступного ступеня 
Відвідування дитячого садка є обов'язковим і триває два роки. 
Дитячий садок входить до системи обов'язкової школи. Для 
навчання дітей на вступному ступені муніципалітети можуть 
організувати дитячі садки, класи рівня Basisstufe або Cycle 
élémentaire (у франкомовних кантонах). 
 
Додаткова iнформацiя про обов'язкову школу 

 www.be.ch/volksschule  
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