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ЛЕСНО ОБЯСНЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА
В РАЙНЛАНД-
ПФАЛЦ
Информация за новопристигнали семейства – налична на 22 езика

Bulgarisch

УЧИЛИЩАТА В
РАЙНЛАНД-ПФАЛЦ
В Райнланд-Пфалц всички деца трябва да
ходят на училище (училището е з адължително).
Задължени да ходят на училище са всички
деца, които до 31 август в годината за тръгване
на училище стават на шест години.
Има различни видове училища. Всички деца
от 1. до 4. клас посещават първо начално
училище. След това от 5. до най-малко 9. клас
те посещават средно училище (средно
образование степен I). След това могат да
посещават професионално училище, специализирано средно училище или горна
гимназиална степен.

Ако с Вашето семейство идвате от чужбина и се местите в Райнланд-Пфалц,
училищата ще Ви консултират кой вид
училище е подходящ за Вашето дете.
Моля, на консултацията носете училищни
свидетелства.

Стимулиране на езиковите знания
В часовете децата и младежите, учителките и учителите
говорят на немски език. За
да научат бързо немски език
децата с друг роден език, в
училищата има курсове

DaZ (DaZ = Deutsch als Zweitsprache – немски
като втори език). Тук децата и младежите,
които не говорят или говорят и разбират само
малко немски, учат до 20 часа немски в седмицата. През останалите часове те участват
в учебните занятия на своите класове.
Много училища използват програмата 2P. С
нея те могат да установят вече наличните
знания на новопристигналите ученици.

Начално училище (Grundschule)
Учениците от началното училище посещават
училището, което е компетентно за тяхното
местоживеене. В началното училище децата
усвояват основни знания като четене, писане
и смятане.
В четвъртата учебна година децата получават препоръка какво училище да посещават
по-нататък. Но родителите решават какво
училище те ще посещават по-нататък. Училищата консултират родителите.
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Средни училища
В Райнланд-Пфалц има три
вида средни училища: реално
училище плюс, интегрирано
обединено училище (IGS) и
гимназия.
Възможно е преминаване от един вид училище
в друг и това може да е препоръчително, ако
обучението е прекалено трудно или прекалено
лесно за детето.

Реално училище плюс (Realschule plus)
В реалното училище плюс учениците могат
рано да открият от какви професии се интересуват (професионално ориентиране). След
9. клас може да се завърши училище с диплома за професионална зрелост (диплома за
основно образование), а след 10. клас с квалифицирана диплома за завършено средно
образование I (диплома за завършено средно
училище). След това учениците могат да изучават професия. След успешното завършване
на 10. клас с определен успех учениците могат
да посещават специализирано средно училище (FOS), професионално училище (BBS) или
горна гимназиална степен.

Специализирано средно училище
(Fachoberschule, FOS)

Комбинация от
учебни занятия и
професионална
практика

Към някои реални
училища има допълнително специализирано
средно училище (FOS).
В 11. и 12. клас то обединява училищни занятия и професионална
практика. Има различни специалности, например икономика и администрация, техника или
здраве и социални дейности.
След завършването на специализирано
средно училище може да се учи в специализирано висше учебно заведение или да се
започне професионално образование.

Интегрирано обединено училище
(Integrierte Gesamtschule, IGS)
В интегрираното обединено училище (IGS)
могат да се придобият всички видове училищни
дипломи. След 9. клас диплома за професионална зрелост, след 10. клас квалифицирана
диплома за завършено средно образование I,
след 12. клас диплома за зрелост за училищната част, която дава право на следване в
специализирани висши учебни заведения, или
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след 13. клас диплома за обща зрелост, която
дава право на следване във висши учебни
заведения (матура). В IGS вземането на решение за вида на дипломата за завършване
отнема доста време.
В IGS занятията по някои учебни предмети са
общи за всички ученици, по други предмети те
са в курсове с различни нива на успеваемост.

Гимназия (Gymnasium)
Още от самото начало в гимназията учениците придобиват задълбочени умения и компетенции, за да могат по-късно да следват в
университет или да започнат професионално
образование. В Райнланд-Пфалц повечето
ученици посещават гимназия 9 години (G9). В
редица гимназии матурите могат да се полагат
още след 8 години (G8GTS).
В първите години в гимназията учениците се
обучават заедно в клас. В последните три
години те могат да изберат определени акценти
в образованието и в горната гимназиална степен да посещават система от курсове с цел
придобиване на обща зрелост, която дава
право на следване във висши учебни заведения (матура).

получат квалифицирана диплома за завършено средно образование. Ако са налице необходимите предпоставки, след това в средните професионални училища може да се получи
също диплома за зрелост от специализирано
средно училище, която дава право на следване
в специализирано висше учебно заведение, или
да се положи матура. Училищата консултират
учениците кой път е подходящ.
Ако целта е професионално образование, трябва да се посещава професионално училище.

Завършване с професионално
образование
Предлага се професионално
образование за повече от 300
професии. Учи се две до три
години и половина в предприятие или в професионално
училище.
Това дуално професионално образование е
характерна особеност на германската образователна система. По този начин е възможно
също да се получи диплома за професионална
зрелост или при определени условия дори
квалифицирана диплома за завършено сред-

Професионално училище
(Berufsbildende Schule, BBS)
Професионалните училища (BBS) предлагат
много възможности за професионално образование и придобиване на училищни дипломи.
Ако младежите са ходили на училище вече
девет години и още не са успели да получат
диплома, в годината за професионална
подготовка (BVJ) те могат да получат своята
диплома за професионална зрелост. Чрез
посещаване на специализирано професионално училище I и последващо приемане в
специализирано професионално училище II
с получаване на диплома за професионална
зрелост след две години учениците могат да
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Допълнителна информация за всички видове
училища ще намерите на:
https://bildungrp.de/schularten.html
Тази брошура може да се изтегли на следните
езици:

но образование I. За да се започне професионално образование, не е задължително да е
налице диплома за професионална зрелост.

Ученици със специални образователни потребности
За учениците, които се нуждаят от специална
образователна подкрепа, могат да бъдат
установени специални образователни потребности. Родителите на тези ученици могат да
избират между училище с включени предложения или помощно училище. В помощните
училища и училищата с включени учебни
занятия могат да се получат същите дипломи
като в реално училище плюс или специални
училищни дипломи (специфична форма на
дипломата за професионална зрелост, диплома за завършено училище с акцент насърчаване на цялостното развитие).
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Deutsch
( العربيةArabisch)
Bosanski (Bosnisch)
Български (Bulgarisch)
中文 (Chinesisch)
( فارسی دریDari)
English (Englisch)
Français (Französisch)
Ελληνικά (Griechisch)
Italiano (Italienisch)
Hrvatski (Kroatisch)
( پښتوPaschtu)
Polski (Polnisch)
Português (Portugiesisch)
Руссĸий (Russisch)
Română (Rumänisch)
Српсĸи (Serbisch)
Español (Spanisch)
ትግርኛ (Tigrinya)
čeština (Tschechisch)
Türkçe (Türkisch)
Magyar (Ungarisch)

на https://migration.bildung-rp.de
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