InGym
Мета та структура проекту InGym
Проект InGym (інтеграція в гімназію) дає змогу прибулим учням, тобто тим, які починали відвідувати
гімназію за кордоном, продовжити навчання в гімназії в Баварії, не роблячи перерви, та отримати
знання мови, необхідні для навчання. Проект поділяється на два етапи: після перевірки перспективи
навчання в гімназії учні приймаються до головної гімназії за місцем проживання в якості гостей.
Після цього, на етапі I, вони відвідують протягом шести місяців загальний курс в одній з проектних
гімназій. В кінці цього курсу проектна гімназія дає рекомендації стосовно навчання в школі. Після
успішного закінчення курсу, на етапі II, учні долучаються до занять за шкільною програмою в
гімназії за місцем проживання. Крім того, вони отримують спеціальну підтримку. Після складання
вступного іспиту та успішного випробувального терміну вони стають звичайний учнями своєї
гімназії.
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Цільова група
Проект InGym орієнтований на високомотивованих і успішних учнів, які нещодавно приїхали з-за
кордону і вже навчалися в гімназії, але не мають необхідних знань німецької мови. Умовою прийому
є, звичайно, належні знання з англійської мови та математики, що відповідають їхньому віку. В
навчальному році 2022/23, завдяки збільшенню ресурсів для курсів старших класів InGym,
існуюче вікове обмеження до 15 років, може бути розширено на шістнадцятирічних, якщо вони
виконують всі умови для прийому. Можливість бути прийнятим не є правом кожного.
Місця проведення курсів
Загальні курси на даний момент проводяться в чотирьох місцях:

Гімназія Пейтингера, Аугсбург,

Гімназія Вільгельма Гаузенштейна, Мюнхен,

Гімназія Мартіна Бегайма, Нюрнберг,

Міська гімназія Фон Мюллера (курс для молодших класів), Регенсбург і гімназія Вернера
фон Сіменс, Регенсбург (курс для старших класів).
Головною гімназією за місцем проживання може бути будь-яка баварська гімназія, яку можна
відвідувати на етапі II після курсу InGym (етап I). Першим місцем, до якого бажаючі можуть
звертатися, є головна гімназія за місцем проживання, яка знаходиться в районі гімназії InGym і є
посередником для зв'язку з гімназією InGym.
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Місця знаходження шкіл InGym



Головні гімназії за межами міст Аугсбурга, Мюнхена, Нюрнберга та Регенсбурга

Карта: Місця знаходження гімназій InGym і головних гімназій (станом на січень 2020 р.)
Більше третини гімназій Баварії зробили свій внесок в успіх проекту InGym в рамках етапу II. На карті
показано значний радіус InGym кругом районів Аугсбурга, Мюнхена, Нюрнберга та Регенсбурга.
Етап І в гімназії InGym
В гімназіях InGym пропонуються спеціальні курси для учнів різних класів («курс для молодших класів» для
учнів 6-го і 7-го класів, «курс для старших класів» для учнів 8-го, 9-го і, можливо, 10-го класів). Курси, які
розраховані на навчальне півріччя, починаються у вересні або лютому. Курси тривають повний день.
Учням надається інтенсивна підтримка в вивченні німецької мови. Крім того, вони вивчають інші
предмети, такі як з математика, англійська мова та історія або політика та суспільство. В цих предметах
також основна увага приділяється отриманню або покращенню (орієнтованих на вивчення певного
предмета) мовних знань. Під час регулярних екскурсій учні вивчають своє нове оточення (наприклад, під
час екскурсій містом, до музеїв тощо). Екскурсії дають можливість ознайомитись з місцевою культурою та
історією та, додатково до уроків німецької як другої мови (DaZ) та уроків з інших предметів (особливо
історії / політики та суспільства / географії), значним чином сприяють вихованню демократії та цінностей.
Етап II в головній гімназії за місцем проживання
Після закінчення етапу I в одній з гімназій InGym учні починають відвідувати заняття за шкільною
програмою в головній гімназії за місцем проживання. Там вони отримують подальшу підтримку,
наприклад, в вигляді


допомоги в вивченні німецької мови та мов предметів на додаткових уроках або
на супровідних мовних курсах,



консультацій з предметів від вчителів,



допомогу в рамках програми повного дня або



допомоги від учнів-наставників або в рамках шефства.

Крім того, після повернення до головної школи, в першому півріччі в гімназії InGym, яку відвідує учень,
проводиться блочний семінар. Від відіграє роль зв'язувальної ланки між двома етапами та дає
можливість обміркування пережитого.

