20.- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОРТИЕРА
От името на всички работещи в сферата на образованието в Aрагон приветстваме с
добре дошъл теб и семейството ти!
Образованието е много важна за хората и обществото ценност: то ти помага да
изградиш личността си, да развиеш максимално способностите си, да разбереш
действителността…
За обществото, образованието е средство за предаване и подновяване на културата
и ценностите, съдейства за демократичното съжителствo и за уважението към
различията, засилва солидарността.
Качественото образование e най-голямото богатство и основният ресурс на една
държава и на нейните граждани.
В Испания образованието е подчинено на Централното правителство и на
правителствата на отделните автономни области. Предметите и дипломите са
еднакви във всички учебни заведения в Испания, но едновременно с това във всяка
автономна област се изучават и специфични за областта аспекти с цел да се
опознае по-добре мястото, където се живее.
Задължителното средно образование e много важно. Целите, които преследва са:
след завършването му, всички ученици да са подготвени да живеят в демократично,
плуралистично и многокултурно общество, както и да могат да продължат
образованието си във висши учебни заведения. Тези цели го превръщат в малко
сложен процес. Особено когато идваш от друга страна и трябва да учиш на чужд
език. В началото е трудно да разбереш как работи училището, какво трябва да се
прави по всеки предмет и т.н.
Присъствието в нашето училище на ученици от други страни ни дава възможност да
се опознаем по-добре и да се учим един от друг, но същевременно с това е и едно
предизвикателство. Много хора полагат усилия за да стане всичко това много полесно: учителите и останалият персонал на училището са на твое разположение за
да те ориентират, а Отделът по образованието към Автономна област Арагон
предоставя нужните средства за обучение и подпомагане на учителите и учебните
заведения, за изготвянето на учебни материали и др.
Това видео ще ти помогне да разбереш как работи твоето училище и да се
запознаеш с училищната общност, с правата и задъженията си, както и с
възможностите да продължиш образованието си.
Да учиш на чужд език е много трудно. Знаем, че това може да се превърне в основно
препятствие в образователния процес. Но не се отчайвай ако трябва да се трудиш
упорито. Мисли, че много деца като теб е трябвало да изминат този път и са го
изминали успешно.

Хайде, запознай се със средното образование

