20.- PREZENTAREA POARTII
În numele tuturor persoanelor care muncim în sitemul de învăţământ din Aragón, bine ai
venit, atât tu cât şi familia ta!
Educaţia are o valoare foarte importantă pentru fiecare persoană şi pentru societate: te
ajută să-ţi construieşti propria personalítate, să-ţi dezvolţí la maxim capacítatea şi să
întelegi realitatea...
Pentru societate, educaţia este mediul de a transmite şi a reînnoi cultura şi valorile, de a
promova convieţuirea democratică şi respectul faţă de cel diferit nouă, precum şi
promovarea solidarităţii.
O educaţie de calítate este cea mai mare bogaţie şi cea mai importantă resursă a unei
ţări şi a cetăţ enilor săi.
În Spania, învăţământul depinde de guvernul central şi de comunităţile autonomice.
Astfel, materiile şi titlurile sunt la fel de valide în toate centrele (de învăţământ) din Spania
şi, în acelaşi timp, în fiecare comunitate se studiază aspcte propii pentru a cunoaşte mai
bine locul unde trăieşti.

Educaţia Secundară Obligatorie este foarte importantă, obiectivele sale sunt ca, la
terminarea sa, toţi băieţii şi toate fetele să fiţi formaţi pentru a putea trăi într-o
societate plurală, democratică şi multiculturală; şi să vă permită continuarea cu
studiile superioare. Aceste obiective fac să pară o etapă cam complicată. Mult mai
mult dacă ai schimbat ţara şi trebuie să studiezi în altă limbă. La început este
complicat să înţelegi cum funcţionează centrul, ce trebuie făcut la fiecare
materie...
Clasele cu băieţi şi fete proveniţi din diferite ţari ne dau ocazia de a ne cunoaşte
mai bine şi de a a învăţa împreună, şi sunt de asemenea o încercare. Pentru a
face lucrurile mai uşor sunt multe persoane care relucrează pentru aceasta:
profesorii şi tot personalul centrului sunt pentru a te orienta; Departamentul de
educaţie a Comunităţii din Aragón destinează resurse pentru a forma şi a sprijini
pe profesori, şi faţă de centre, pentru elaborarea materialelor educative...
Acest video te poate ajuta să înţelegi felul în care funcţionează centrul tău şi să
cunovti comunitatea educativă, drepturile şi obligaţii tale, posibilitatile de a continua
să te formezi şi să înveţi.
A studia în altă limbă este foarte greu. Ştim că poate fi un obstacol în continuarea
studiilor tale. Nu dispera chiar dacă îţi este greu.
Gândeşte-te că, mulţi baieţi şi multe fete ca tine reuşesc să o facă.

Haideti să cunoaştem educaţia secundară

