
Наръчник за 
подпомагане  на детето 

Ви при правенето на 
избор

Ние избрахме. С това 
свършва ли се?

Записа ли детето си? В такъв случай сега е важно да му 
дадете време и пространство да свикне с това.
От време на време минавайте покрай училищните порти, 
купувайте учебниците които детето Ви трябва да използва, 
ходете на училищните тържества, посетете втори път деня 
на отворените врати, … 

Колкото повече детето Ви се чуства 
привързано към училището и  
специалността си, толкова по-добре е 
това за неговото бъдеще!

H НЕ СЪВСЕМ.

Детето Ви пораства. Наближава моментът за 
преминаване към средното образование. Това е вълнуващо! 
За Вас като родител, също. Вие можете да помогнете на 
детето си в правенето на тази голяма крачка! 

Bulgaars



Какво можете да 
направите като 
родител?

В повечето случаи детето Ви все още не е достатъчно зряло 
за да прецени как този избор може да се отрази на бъдещето 
му. Ето защо в този момент е важно присъствието Ви като 
възрастен. Но на възрастта в която е детето Ви, то вече може 
само да определи какво му доставя радост или какво го прави 
нещастно както и да сподели какви са мечтите му. Оставете 
детето си да експериментира и да събира колкото се може 
повече опит. Всички тези впечатления и опит Вие можете 
да се опитате да поставите в по-далечен план. Например: 
вашият син обича конете. Но това означава ли, че до края на 
живота си той ще иска да отглежда коне? Децата, които учат 
неща, които ги интересуват и им се удават, постигат по-добри 
резултати и са по-щастливи. 

Много проучвания показват, че преходът към средното 
образование може да има сериозни последствия за 
бъдещата кариера на детето Ви. Така, че въпросът е да се 
намери правилната комбинация от една страна на училище 
и  вид средно образование които са според възможностите 
и желанието на детето Ви, и от друга страна на подходящи 

възможности за продължаване на образованието след 2-ро 
и/или 3-то ниво. Вкъщи Вие сами можете да направите много 
неща. 

Използвайте тези СЪВЕТИ заедно с детето си и по този начин 
се погрижете за това то да направи съзнателно своя избор. 
Мотивирайте детето си да обсъди съветите с учителите в 
училище, с негов по-голям брат или сестра, с чичо или с леля 
... Те познават детето ви по различен начин от начина по който 
Вие го познавате.

 K Периодът за записване започва през февруари / 
март.  
В някои градове, като Антверпен и Гент, в този период 
трябва да се регистрирате на едно определено 
централно място. Местата в някои училища бързо се 
заемат.

 K След започването на периода на записване 
в училището често се организират дни на 
отворените врати. Така че да се започне с правенето 
на избор чак в шести клас е късно! Но повечето 
училища организират преди започването на периода 
за записване информационна сесия. Опитайте се да 
проучите кога се провеждат тези сесии.

 K Правенето на избор може да продължи дълго. 
Говоренето с други относно това, търсенето на 
информация и мисленето за това, което иска детето Ви, 
изисква много време.

 K Отделете достатъчно време за да опознаете училищата 
и се погрижете за това, след като направите избора да 
имате време да изградите връзка с новото училище и 
профил.

Събирайте информация
 K Сърфирайте с детето Ви в интернет.

 + На сайта www.vanbasisnaarsecundair.be ще 
намерите полезни съвети, забавни филмчета и 
ясно обяснение как е организирано средното 
образование.

 + На сайта www.onderwijskiezer.be  можете да 
търсите училища и профили в зависимост от 
интересите на детето Ви или да определите какви 
са интересите му. Помислете какви са талантите на 
детето Ви и ги сравнете с профилите: кои предмети 
се преподават? Това е най-надеждният и независим 
уеб сайт за средното образование.

 + Посетете уебсайтовете на училищата във Вашия 
район. Разгледайте снимки, прочетете доклади за 
училищни екскурзии, прочетете педагогическата 
им визия, каква е връзката им с родителите ,…

 + Първата степен е различна в различните училища. 
Проучете какво е предложението на училището  и 
какви са по - нататъшните възможности във 2-рата 
степен. 

 + Докладите, изготвени от инспекцията за училищата, 
могат да бъдат прочетени онлайн на  www.onder-
wijs.vlaanderen.be/nl/doorlichtingsverslagen

 K Посетете средни училища.
 + Направете списък с това което Вие и  Вашето дете 

считате за важно в едно училище.

 + Просто минете в някои училища в района в 
момента, когато учебните занятия са приключили 
или ще започват, това за да усетите атмосферата в 
даденото училище.

 + Попитайте в началното училище на детето Ви кои 
средни училища те ще посетят с класа.

 + Потърсете по интернет други училища, които 
изглеждат интересни. Например чрез Onderwijskie-
zer.

 + Посетете още в пети клас дни на отворени 
врати, така че след това да можете спокойно да 
помислите и прецените.

 + Поискайте от началното училище да Ви дадат 
списък с дните на отворените врати и на 
информационните сесии, които се организират от 
средните училища в района Ви.

Наблюдавайте детето Ви и се 
вслушвайте в това което то казва.
Вие го познавате най-дълго и най-добре. Обсъдете с него следните въпроси:

 K Какво обича да прави детето Ви? Довършете изречението:
 + Детето ми може с часове да се занимава с …

 + Детето ми се радва на/когато …

 + Очите на детето ми заблестяват от/когато …

 + Детето ми обича да поема следните предизвикателства: …

 K Какво умее да прави добре детето Ви ?

То опитва ли нови неща?
Децата могат да умеят добре различни неща или пък могат да  продължават 
да се развиват по-нататък.
 K Как се държи детето Ви?

Детето ми е тихо, буйно, срамежливо, уморено, весело, нервно, ядосано, уплашено, ...
 + когато се върне от училище

 + в събота и неделя

 + по време на тържество където присъстват много хора

 + когато играе с  приятели или само

 + когато прави домашната си работа или изпълнява задачи, дадени от училището

 + когато му предстои контролна работа

FEB TSO ASO

BSO

KSO

Започнете НАВРЕМЕ.

 + Вие не бихте искали да посещавате всяко училище 
поотделно? В началното училище знаят дали има 
организирани образователни борси, на които се 
представят едновременно различни училища.

 K Разговаряйте с роднините Ви, с познати, с 
приятели и с професионалисти
 + Чрез компютъра: Детето Ви винаги може да задава 

въпроси на Awel (www.awel.be). От другата страна на тези 
чатканали стои професионален сътрудник, който може да 
помогне на детето Ви или да го препрати на друго място.

 + В клубове и организации: Детето Ви член ли е на клуб 
или организация? Там със сигурност има също хора 
които могат да Ви помогнат като например Ви разкажат 
как те виждат детето Ви. Или може би те познават хора 
с професии, които детето ви намира за интересни? Или 
ученици, които вече са в средното училище?

 + В началното училище: От началното училище 
стотици  ученици вече са направили голямата стъпка 
към средното образование. С други думи класният 
ръководител, педагогическият съветник и CLB-
сътрудникът могат да Ви дадат обширна информация 
относно училищата в района, относно опита на 
бивши ученици в училището и естествено относно 
това как детето Ви се представя в училище. Именно 
това е задачата на началното училище да информира 
добре Вас и детето Ви.. Непременно ги питайте как ще 
осъществят това, кога ще се проведе това и какво ще 
правят децата във връзка с това по време на учебните 
занятия.  Не се стеснявайте да обсъдите с тях въпросите 
или съмненията, които имате, защото те не винаги знаят 
какъв съвет очаквате от тях. 

VANBASISNAARSECUNDAIR.BE

ONDERWIJSKIEZER.BE


