4.- УЧЕБЕН ОТДЕЛ
Казвам се Алберто Сориа и съм завеждащ учебната част за задължителната степен
на средно образование (ESO) в това среднообразователно училище.
Обикновено цялата информация, която ще получиш в този момент или по-късно oт
учителя-наставник (tutor de acogida), е вече съобщена на родителите на всички
записани преди теб в училището ученици. Аз проверявам кой клас са ти определили
в Отдела по образованието, записвам те в съответната паралелка и ти давам
учебната програма. От нея ти ще разбереш какви предмети ще изучаваш през
учебната година, коя е твоята класна стая и къде се намират останалите кабинети.
Задължителната степен на средно образование, която ти започваш сега, е с
продължителност 4 години и се дели на два цикъла от по 2 години всеки един от тях:
първият цикъл обхваща 1ви и 2ри курс, а вторият цикъл – 3ти и 4ти курс.
От предметите, които ще изучаваш, някои са задължителни, а други изборни. Найважните от задължителните предмети са: испански език и математика. Те ще ти
дадат основата за да можеш да усвоиш много по-лесно останалите задължителни
предмети като природознание, обществознание, технология, музика, физическо
възпитание, изобразително изкуство.
Другият вид учебни дисциплини са изборните. Те предлагат разнообразни
възможности в зависимост от твоите интереси или наклонности. Тези изборни
предмети са: втори чужд език, въвеждане в професионалната подготовка,
класическа култура и др.
Ако си в 4ти курс възможностите стават още по-големи, тъй като можеш да избереш
различни нива математика: ниво “a” или ниво “b”; и още пет дисциплини: физика и
химия, биология и геология, музика, изобразително изкуство и технология.
Учебната година е разделена на три триместъра (учебни срокове). В края на всеки
един от тях ще получиш по пощата информация за оценките по отделните предмети,
както и за поведението ти в часовете.
Учебната година започва през втората седмица на септември и завършва през
третата седмица на юни.
При завършване на 4ти курс и ако си издържал успешно всички предмети, ще
получиш Диплома за задължително средно образование. Тази диплома ти дава
право да започнеш работа или да продължиш образованието си в горната степен на
средно образование (bachillerato) или в центрове за професионална подготовка.
Ако не си повтарял в началното училище, имаш право да повториш две учебни
години докато навършиш 18 години. Съществува и друга възможност: ако си
навършил 16 години и желаеш да получиш професионално обучение, можеш преди
това да преминеш програмите за социална гаранция.

Хайде, запознай се със средното образование

