Шановні українські батьки та опікуни,
У жовтні цього року в початковій школі Амстердаму системи Далтон* De
Kleine Kapitein створено унікальні освітні можливості для дітей з України віком
від 6 до 11 років.
Наша школа пропонує українським учням комбіновану освітню програму, яка на
третину складається з дисциплін «Нової української школи» (затвердженої
Міністерством освіти України), а на 2/3 – зосереджується на опануванні
нідерландської та англійської мов, фізичній та естетичній освіті й розвитку soft
skills з наголосом на індивідуальному творчому розвитку дитини та спільній
дитячій проектній діяльності.
На ваших дітей чекають
-

цікаві сучасні інтегровані уроки**,
мотивуючі українські й нідерландські вчителі,
дружня невимушена амосфера,
спілкування з однолітками,
комфортні, просторі, сучасні навчальні приміщення в одній з найновіших
шкіл Амстердаму в районі найбільш динамічного розвитку міста,
спільні заняття з нідерландськими учнями, що сприяють адаптації та
розвитку мовних компетенцій;
активна участь у соціальному шкільному житті.

Наша спільна мета – виховання щасливих і впевнених у собі самостійних
людей з різнобічними інтересами, які відкриті світу й водночас плекають
власну ідентичність.
Щиро раді вітати ваших дітей у нашій школі!
Ласкаво просимо!

Посилання до вашої уваги та контактна інформація
Відео про школу (нідерландською мовою):
https://www.youtube.com/watch?v=6CDTlxTD918
Посилання на веб-сайт школи (вкл. контактну інформацію):
https://www.dkcdekleinekapitein.nl/contact/
Для інформації про освіту українських дітей в школі (українською мовою):
Наталія Качур nataliya.kachur@dkcdekleinekapitein.nl, тел. +31639364709
Зоя Балан zoia.balan@dkcdekleinekapitein.nl, тел. +31638650388
__________
* Школи системи Далтон
«Вчитися брати брати відповідальність за власне навчання на себе»
Основні риси:
› адаптація програми для кожного учня відповідно до його/її потреб, інтересів та
здібностей
› сприяння розвитку самостійності
› розвиток соціальних навичок учня, зокрема почуття відповідальності
За планом Далтона учні працюють у своєму власному темпі та отримують
індивідуальну допомогу вчителя, коли це необхідно.
З раннього дитинства учнів заохочують до самостійного планування навчання і,
виявлення сфери власних інтересів.
Школи системи Далтон прагнуть забезпечити сучасний освітній процес, який
відповідає інтересам, здібностям і потребам кожного учня в рамках спільної
навчальної програми, а також відображає та сприяє розумінню та повазі до
різноманітності в нашій громаді як невід’ємної частини шкільного життя.
*Інтегрований урок - це поєднання двох і більше предметів на одному занятті. Так
воно виходить більш системним та насиченим, захоплює школярів незвичайним
форматом. Інтегровані уроки є потужними стимуляторами мисленнєвої
діяльності дитини. Діти починають аналізувати, порівнювати, шукати зв'язки
між предметами та явищами. Інтеграція – це надзвичайно приваблива форма уроку
для дитини, - незвичний хід уроку викликає зацікавленість, інтегровані уроки часто
супроводжуються відкриттями та знахідками.

