
Хайде, запознай се със средното образование 
 

7.- MAЙКА ИМИГРАНТКА 
 
Здравейте! Аз се казвам Ивон. Аз съм от Кито, Eквадор, и живея в Сарагоса малко 
повече от 8 години.  
 
Имам 3 деца. Те дойдоха в Испания през 2000 г. Преди да пристигнат се 
притеснявах много как ще се адаптират към испанската образователна система, тъй 
като до тогава бяха учили в Кито. Затова започнах да търся училища, които се 
намират в района, в който живеех, и да проучвам кои са най-подходящи за тях.  
 
В началото се притеснявах много за това как ще ги посрещнат и в кой клас ще ги 
сложат. Голямата ми дъщеря я записаха във 2ри курс на задължителното средно 
образование (2º de la ESO), сина ми – в 1ви курс (1º de la ESO), а малката ми дъщеря 
– в 3ти клас на началното училище.  
 
Децата ми веднага се сприятелиха със съучениците си и от самото начало бяха 
добре приети. Сприятелиха се и с децата, с които заедно посещаваха извънкласните 
занимания. Участваха в извънучилищните мероприятия: голямата ми дъщеря 
обичаше много театъра и участвà няколко години в театралната трупа на училището. 
По-малките се занимаваха с баскетбол. Така че в свободното време, когато не бяха 
на училище, пак се събираха с приятели и ходеха да играят. 
 
Сега вече знам, че моите деца имат добри перспективи в бъдеще: голямата ми 
дъщеря следва психология в UNED (университет за дистанционно обучение) и 
едновременно с това работи. Ясно й е, че ще работи тук. Синът ми учи в център за 
професионално обучение, а малката ми дъщеря все още не се е ориентирала. Но в 
действителност, и тримата знаят добре, че ще работят при добри условия и ще имат 
добри перспектива за в бъдеще.  
 
Какво да ви кажа? Да напуснеш родната си страна и да отидеш да живееш в друга с 
различна култура..., не знам, в моя случай имахме преимуществото, че културата ни 
е сходна, а езикът еднакъв. Знам, че други имигрантски семейства срещат по-големи 
трудности заради езика и заради по-големите различия в културата.  
 
В много моменти изпитваш носталгия по родната страна, по близките хора, по 
културата, но човек го преживява вътре в себе си. Въпреки това, искам да ви кажа, 
че съществуват много начини за мирно и добро съжителстване.  
 

 
 


