2.- OPIEKUN PRZYJMUJĄCY UCZNIA
Cześć, jestem Blanca, opiekun przyjmujący uczniów w ośrodku. Jako nowo przybyły uczeń
emigrant poznasz mnie jako jednego z pierwszych nauczycieli. Moja praca polega na
pomaganiu ci, na poszukiwaniu dla ciebie tych wszystkich rozwiązań, które pomogą ci jak
najszybciej zintegrawać się w życiu szkoły. W tym celu współpracuję z innymi nauczycielami,
widzimy, które przedmioty cię interesują, widzimy te pomoce i rozwiązania, których możemy ci
dostarczyć.
Jedna z najważniejszych części mojej pracy związana jest z przyjęciem ciebie do szkoły,
zajmuje się tym, co nazywamy protokołem przyjęcia. Nie wiem, czy wiesz co to jest, ale
streszczę ci to:
Kiedy pojawiasz się w szkole, najpierw poznajesz portierów, potem sekretariat a stamtąd
informują nas, zarówno dyrekcję dydyktyczną jak i mnie, i dyrektor dydaktyczny lub ja, albo
oboje wychodzimy, aby cię przyjąć i powitać.
Potem pokazujemy ci ośrodek, oprawadzamy cię po nim, abyś mógł poznać sale lekcyjne,
zarówno zwykłe jak i pracownie, takie jak technologiczną, muzyczną, inne laboratoria,
pokazujemy ci bibliotekę. Wszystko po to, aby ułatwić ci poruszanie się po całym ośrodku.
Także przekazujemy ci plany lekcji i inne informacje, które mogą być dla ciebie użyteczne.
Szkoła nie jest tylko działalnością akademicką, oferujemy także zajęcia pozaszkolne i
chcielibyśmy, abyś w nich uczestniczył, ponieważ jest to sposób na poznanie nowych przyjaciół i
posiadanie nowych zainteresowań.
Oprócz rozmowy z tobą, wtedy gdy pokazujemy ci szkołę, przeprowadzamy z tobą wywiad
osobisty, ponieważ staramy się poznać cię trochę lepiej, aby móc tobie pomóc, chcemy
dowiedzieć się czegoś o twoim kraju, o tobie, twojej rodzinie, dlaczego przyjechałeś, jakie
widzisz różnice. Wszystko to ma jeden cel: pomóc ci.
Además de los recursos del centro, también te informamos de los recursos que puedas
encontrar en el barrio que pueden ser útiles tanto para ti como para tu familia. Si acaso ellos no
saben español, te decimos donde puedes encontrar clases, o que otras aficiones podéis tener.
Poza środkami dostępnymi w szkole, informujemy cię także o środkach dostępnych w twojej
dzielnicy mogących być użytecznymi dla ciebie i dla twojej rodziny. Jeśli twoja rodzina nie zna
hiszpańskiego, informujemy cię, gdzie można się go nauczyć lub jakie jeszcze inne możecie
mieć zainteresowanie.
Także przeprowadzamy z tobą testy, aby dowiedzieć się, jaki jest twój poziom akademicki i w
ten sposób możemy umieścić cię w klasie, w której łatwiej będzie ci osiągnąć dobre wyniki.
Czasami znajdują się w szkole uczniowie pochodzący z twojego kraju, którzy mówią w twoim
języku. Oni pomagają nam jako tłumacze, a być może jutro ty będziesz mógł być jednym z nich.
W czasie roku szkolnego moja praca polega na kontynuowaniu współpracy z nauczycielami, aby
móc zaobserwować jak rozwijasz się akademicko i społecznie. Nie zapominaj, że jestem w
szkole po to, aby ci pomagać i że zawsze, kiedy będziesz tego potrzebować, możesz się do
mnie zwrócić.

zapoznaj się ze szkołą średnią

