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Навчання у школі новоприбулих дітей з України 

 

Франція мобілізована на прийом біженців з України. Закон про освіту гарантує доступ до освіти 

всіх дітей віком від 3 до 16 років та обов'язкового навчання дітей віком від 16 до 18 років на 

національній території. Особлива увага спрямована на навчання дітей переселених українців чи 

емігрантів, які повертаються до Франції, з метою створити для них максимально безпечне 

середовище навчання. 

Створено відділ, що займається моніторингом шкільного навчання українських дітей у Нижньому 

Рейні під керівництвом директора академії служби національної освіти. Відділ тісно співпрацює зі 

службами Префектури Нижнього Рейну і територіальною делегацією Регіональної агенції 

здоров*я (ARS) Нижнього Рейну.  

Процедури доступу до шкільної освіти 

* На першому рівні дітей записують їх законні опікуни в мерію на навчання відповідно до їх віку в 

дошкільних і початкових школах. Інспектори національної освіти, що відповідають за район є 

основними посередниками з мерами міст з цих питань. 

* На другому рівні законні опікуни приймаються в найближчому інформаційно-орієнтаційному 

центрі (СІО)  щодо їх місця проживання. Шкільна установа (коледж або ліцей) в цьому районі може 

сприяти встановленню контактів з СІО, який оцінює потреби у шкільному навчанні. Таким чином, 

буде визначено відповідний рівень класу і потреби у вивченні французької мови. Департаментські 

служби національної освіти повідомляють про зарахування учня до державного шкільного 

закладу для реєстрації. 

 

Методи навчання в школі 

Включення в звичайні класи є основною умовою навчання у школі. Для досягнення цієї мети 

можуть бути потрібні тимчасові педагогічні перепланування та особливі механізми : педагогічні 

підрозділи для учнів, які не є носіями мови (UPE2A) 1-го і 2-го ступеня або модулі мовної підтримки. 

У будь-якому випадку, всі викладацькі та освітні групи беруть участь у прийомі учнів протягом 

усього навчального року та у вивченні французької мови для всіх бажаючих не носіїв мови. 

Академічний центр навчання новоприбулих дітей та дітей з мандрівних і подорожуючих сімей 

(CASNAV) надає освітні ресурси і проводить консультації для шкільних чи  районних груп і 

навчальних закладів. 

У більш широкому сенсі приділяється особлива увага усіма співробітниками національної освіти, 

включаючи працівників охорони здоров'я в школах, стану здоров'я зазначених дітей, переміщених 

осіб або емігрантів, які повертаються до Франції після перенесеної ними травми. 



Механізми " Відкрити школу для батьків задля успіху дітей "(OEPRE), створені Міністерством 

національної освіти, Міністерством у справах молоді та спорту спільно з Міністерством внутрішніх 

справ також мобілізуються для сімей українських дітей шкільного віку, які цього бажають. 

 

Контактна інформація інформаційних та орієнтаційних центрів Департаменту Нижнього Рейну 

 


