
Хайде, запознай се със средното образование 
 

2.- УЧИТЕЛ-НАСТАВНИК 
 
Здравейте! Аз се казвам Бланка и съм учител-наставник (ориентирам новоприетите 
ученици). Тъй като ти си нов чуждестранен ученик, току-що дошъл в Испания, аз ще съм 
първият учител, с който ще се запознаеш. Работата ми се състои в това да ти помогна, 
да намеря всички възможни начини за да се интегрираш по-бързо в училище. За целта 
работя в сътрудничество с останалите преподаватели, заедно обсъждаме към кои 
предмети проявяваш по-голям интерес, какви видове помощ можем да ти предложим.  
 
Една от най-важните задачи на работата ми, когато ти дойдеш в нашето училище, 
e да изпълня протокола по посрещането ти. Не знам дали знаеш за какво става 
дума, но аз ще ти го обясна накратко:  
 
Първите хора, с които се запознаваш, когато дойдеш в училище, са портиерът, 
след това секретарката, която уведомява Учебния отдел и мен, и тогава 
Завеждащият учебната част или аз, или двамата заедно, отиваме да те 
посрещнем и да те приветстваме с добре дошъл. 
 
След това ти показваме училището, развеждаме те из него за да разгледаш 
както класните стаи, така и специализираните кабинети по технология, музика, 
лабораториите, библиотеката, за да можеш по-лесно да се ориентираш. 
Запознаваме те с учебната програма и разписанието на часовете, предоставяме 
ти и друга полезна за теб информация.  
 
В училището ни не се провеждат единствено учебни занятия, организираме и 
извънкласни мероприятия, в които бихме желали да участваш, защото чрез тях 
ще се запознаеш с нови приятели и ще развиеш нови интереси и хобита.  
 
Освен това, говорейки с теб по време на разглеждане на училището, 
провеждаме индивидуално събеседване за да те опознаем по-добре и да можем 
да ти помогнем, искаме да научим неща за родната ти страна, за теб самия, за 
семейството ти, защо си дошъл в Испания, какво различно виждаш тук. Всичко 
това има една и съща цел: да ти помогнем.  
 
Освен за ресурсите на училището, ще те информираме и за ресурсите, които 
можеш да намериш в квартала, и които могат да са от полза както за теб, така и 
за семейството ти. В случай, че те не знаят испански, ще ти кажем къде се 
организират езикови курсове, както и курсове по други материи, които ги 
интересуват.  
 
Ще ти направим и тест за да разберем какви знания имаш за да те сложим в 
класа, съответстващ на нивото ти и в който ще ти бъде по-лесно да се справиш.  
 
Понякога в училището има и други ученици от твоята националност, които 
говорят твоя роден език, те ще ни служат за преводачи. И дано утре ти да 
станеш един от тях! 
 
Друга моя задача през учебната година е да съм в контакт с учителите за да 
следя за твоя образователен и социален напредък. Не забравяй, че аз съм в 
училище за да ти помагам и можеш да се обърнеш към мен винаги когато имаш 
нужда. 

 


