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Добре дошли в училище (Bulgarisch) 

За новопристигнали деца на училищна възраст  

(SchulG NRW § 35) 

за първоначалното популяризиране на немски език 

 

Уважаеми родители и настойници, 

Детето ви вече е на училище в Германия и вероятно имате много въпроси. 

Ето защо създадохме тази листовка.  

Когато едно дете за първи път посещава немско училище, говорим за 

помощ по немски език. 

Помощта по немски език е законно регламентирана, и е задължителна за 

вашите деца (BASS 13, 63). 

Тук ще намерите информация за обучението по немски език в началните 

училища, средните училища, степен 1 (Hauptschule, Realschule, 

Sekundarschule, Gesamtschule, Gymnasium) и горните класове на средните 

училища, степен 2 (Berufskolleg - BK). 

В таблицата ще намерите отговори на много въпроси относно 

подпомагане за развитието на немски език. 

 

За по-подробна информация се свържете с училището на детето си. 
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                                Подкрепата по немски език, просто обяснена 

                 Първо ниво на средното образование, Средно ниво 1 (5-10 клас)  

 

1. Кои деца получават 

подкрепа по немски език? 

• Деца и младежи, които за първи път 
посещават немско училище 

• Деца и младежи, които все още не знаят 
достатъчно добре немски език 

2. Каква е целта на 

подкрепата по немски 

език?  

• Изучаване на немски език, за да може 
детето ви да участва все по-активно в 
редовните уроци 

3. Колко време децата 

получават помощ по 

немски език? 

• Като правило, общо 2 години 

• В края на двете години учителите решават 
дали ще е необходима смяна на 
училището 

4. Как е регламентирана 

помощта по немски език 

във средно ниво 1? 

  Децата и младежите  

• разполагат с достатъчно време, за да 
  научат добре немски език    

• да учат със собствено темпо 

• да участват в учебните дисциплини в 
  училището  

• но не получават оценки и свидетелство 

• получаване на доклад за състоянието на  

  напредъка 

• няма да се преподава в съответствие с  

  училищните програми 

5. Каква е формата на 

обучение по немски език в 

началният етап на средно 

ниво 1? 

              В зависимост от училището има различни  
              модели на помощ по немски език: 

 
a. 10-12 часа седмично в групата за 

подкрепа по немски език, както и уроци 
в класната стая 

            б.   или в клас за добре дошли 
            в.   или изцяло в клас 

 

 


