Të dashur Prindër,
Në vitin shkollor 2018/19, Ministria e Arsimit prezantoi të ashtuquajturat "klasa
mbështetëse gjermane" me një ligj të ri.
1. Çfarë ka të re?
Nëse fëmija juaj flet një gjuhë tjetër nga gjermanishtja në shtëpi, ai ose ajo do të bëhet një
para se të shkojë në shkollë Test i ftuar. Ky test MIKA-D përdoret për të kontrolluar aftësitë
tuaja në gjuhën gjermane. Nëse fëmija juaj nuk e kalon testin, ai thotë: Fëmija juaj nuk
lejohet të shkojë në klasën e 1. Ai shkon në një "klasë të specializimit gjerman".
2. Çfarë është klasa përmirësuese gjermane?
Fëmija juaj vjen në një klasë ku ai ose ajo mëson gjermanisht nga një mësues me të gjithë
fëmijët e tjerë që kanë dështuar në testin e gjermanishtes.
3. Çfarë është testi MIKA-D?
Testi ka për qëllim të kontrollojë aftësitë gjermane. Zgjat rreth 30 minuta. Fëmija juaj është
vetëm në një dhomë me një të huaj dhe duhet të flasë me një letër sllovene. Mbi të gjitha,
testi kontrollon nëse fëmija juaj po i thotë fjalët në vendin e duhur.
4. Çfarë ndodh me fëmijën tuaj atëherë?
Fëmija juaj do të testohet një herë në semestër. Pastaj vendoset nëse mund të hyjë në
klasën e rregullt.
5. Po sikur fëmija juaj të dështojë përsëri në test?
Fëmija juaj do të shkojë në shkollën fillore të klasës së parë vetëm nëse e kalon testin ose
kanë kaluar dy vjet. Fëmija juaj do të kalojë në nivelin e ardhshëm të shkollës vetëm nëse e
kalon testin MIKA-D në mënyrë të mjaftueshme. Kështu që mund të ndodhë që fëmija juaj
është tani shtatë, tetë apo edhe nëntë vjeç dhe duhet të shkojë në klasë me fëmijë gjashtë
vjeç. Fëmija juaj nuk ka nevojë për katër vjet për shkollën fillore, por pesë ose gjashtë vjet.
6. Pse kritikohen klasat gjermane?
Testi MIKA-D i përdorur për të testuar fëmijën tuaj nuk i plotëson standardet
ndërkombëtare të cilësisë. Fëmija juaj ka vetëm mësuesin si model të gjuhës në "klasën e
specializimit gjerman". Por fëmijët mësojnë më së miri të flasin me njëri-tjetrin nga njerëzit
e tjerë. Fëmija juaj humb jetën dhe kohën e të mësuarit. Isshtë më e vjetër, por duhet të
shkojë në shkollën fillore të klasës së parë me fëmijë gjashtë vjeç. Fëmija juaj po stresohet.
Ju stresoheni. Fëmijët dhe nëse ata

7. Sa shpesh ndodh kjo?
Sipas Statistikave të Austrisë, nga viti shkollor 2018/19 në vitin shkollor 2019/20, rreth 68%
e fëmijëve në të gjithë Austrinë nuk arritën të kalonin në klasën e rregullt pas një viti. Në
Vjenë, 69.4% e fëmijëve nuk bënë kalimin në klasën e rregullt. Kjo do të thotë që shumë
fëmijë duhet të shkojnë në një "klasë përmirësuese gjermane" për më shumë se një vit.
Shumë fëmijë humbasin deri në dy vjet shkollë.
8. Cila do të ishte alternativa?
Para se të futeshin orët e rimëkëmbjes gjermane, të gjithë fëmijët u shkolluan së bashku,
pavarësisht se në cilën gjuhë flisnin në shtëpi. Mësues shtesë u vunë në dispozicion për ata
fëmijë. Në varësi të shkollës, këta fëmijë ose morën mbështetje shtesë gjatë mësimeve
"normale", ose ata ndoqën mësime përmirësuese të gjermanishtes pas mësimeve
"normale". Përparësia e madhe ishte se fëmijët donin të flisnin me njëri-tjetrin dhe kështu
zhvillimi i gjuhës ndodhi "anash". Shumë përvojë tashmë është fituar, shumë shkolla kanë
punuar me shkencëtarë. Këto përvoja mund të ndihmojnë për të ri-mësuar fëmijët së
bashku dhe për të mos i ndarë në kategori të ndryshme.
Ju lutemi nënshkruani peticionin në mënyrë që "klasat e mbështetjes gjermane" të
shfuqizohen. Të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë së bashku. Asnjë fëmijë nuk
duhet të humbasë vitet e shkollës pa nevojë.

