
4.- DYREKCJA DS. DYDAKTYKI

Nazywam się Alberto Soria i jestem dyrektorem ds. dydaktyki gimnazjum w jednej ze szkół 
średnich.

Zazwyczaj informacje, które otrzymasz teraz lub nieco później od opiekunki przyjmującej 
uczniów,  przekazuje  się  rodzicom  na  zebraniu  dla  wszystkich  uczniów,  którzy  zostali 
zapisani  przed  tobą.  Sprawdzam  do  jakiej  klasy  przydzielił  cię  urząd  prowincji,  aby 
przydzielić cię do odpowiedniej grupy i sprawdzić twój plan zajęć. Pokazuję ci twój plan 
zajęć, abyś mógł zobaczyć jakich bloków tematycznych i przedmiotów będziesz się uczyć 
w  czasie  roku  szkolnego  i  jednocześnie  wskazuje  ci  twoją  salę  lekcyjną  i  pracownie 
specjalistyczne.

Obowiązkowa nauka w szkole średniej (gimnazjum), którą teraz rozpoczynasz jeśli jesteś 
w klasie I  albo w jakiejkolwiek innej,  trwa cztery lata i  te cztery lata dzielą się na dwa 
etapy:  pierwszy etap obejmujący klasy pierwszą i drugą, i  etap drugi obejmujący klasy 
trzecią i czwartą.

Niektóre  z  bloków tematycznych,  których  będziesz  się  uczyć,  są  obowiązkowe  a  inne 
fakultatywne.  Wśród  bloków  obowiązkowych  niektóre  są  bardzo  ważne,  są  to  bloki 
podstawowe:  język  hiszpański  i  matematyka.  Dostarczą  ci  one  podstaw  do  lepszego 
opanowania  pozostałych  przedmiotów  obowiązkowych,  takich  jak:  nauki  przyrodnicze, 
nauki społeczne, technologia, muzyka, wychowanie fizyczne i plastyka.

Masz też do dyspozycji inny rodzaj przedmiotów – przedmioty do wyboru, które otwierają 
przed tobą wachlarz możliwości w zależności od twoich zainteresowań lub możliwości. Te 
przedmioty lub bloki do wyboru obejmują: drugi język obcy, wprowadzenie do zawodu, a 
także kulturę klasyczną.

Jeśli jesteś w IV klasie wymieniony wachlarz możliwości jest jeszcze szerszy, ponieważ 
możesz wybrać między różnymi wariantami matematyki:  wariant a lub wariant b,i także 
między pięcioma przedmiotami, takimi jak: fizyka i chemia, biologia i geografia, muzyka, 
plastyka i technologia.

Rok  szkolny  podzielony  jest  na  trzy  trzymiesięczne  okresy.  Po  każdym  takim  okresie 
otrzymasz  do  domu  informacje  o  ocenach  ze  wszystkich  bloków,  a  także  o  twoim 
zachowaniu w czasie lekcji.

Rok szkolny rozpoczyna się w drugim tygodniu września i trwa aż do trzeciego tygodnia 
czerwca.

Po ukończeniu IV klasy, tzn. zaliczeniu wszystkich przedmiotów, otrzymasz świadectwo 
ukończenia  gimnazjum.  To  świadectwo  pozwoli  ci  na  dostęp  do  rynku  pracy,  na 
kontynuowanie  nauki  w  szkole  zawodowej  lub  średniej  –  kończącej  się  egzaminem 
dojrzałości.

Jeśli  w szkole podstawowej  nie powtarzałej  żadnej klasy,  masz możliwość powtarzania 
dwóch klas, i pozostać w szkole aż do ukończenia 18 roku życia. Jeśli skończyłeś już 16 
lat i chcesz uczyć się zawodu, istnieje możliwość wcześniejszego przejścia do programu 
“gwarancji społecznej”.

zapoznaj się ze szkołą średnią


