Към практическо обучение или СОУ със специална помощ
Информация за родители
Вашето дете е последна година основно обучение. Следващата година ще е ученик в
средно образователно училище. Вие сте провели разговор с директора на началното
училище или с учител на Вашето дете и сте информирани, че най-вероятно ще е подобре за Вашето дете да получи допълнителна помощ по време на средното си
образование. Поради тази причина основното училище номинира вашето дете за
явяване на допълнителен тест. Ще получите повече информация за теста в тази
брошура.
Какво представлява практическото обучение?
За някои ученици, стандартното средно образование е прекалено трудно. За тези
ученици е по-добре да посещават практическо обучение, където групите са по-малки и
децата получават повече внимание. Този образователен метод е форма на
професионално обучение и в някои случаи води до квалифициране от ROC
(професионална гимназия) на ниво AKA (ниво асистент). Тези училища работят в тясно
сътрудничество с различни дружества, за да може децата да получат практическо
обучение. Училището обучава учениците какво е необходимо за намиране и
задържане на работа. В някои случаи, когато е налице значително подобрение в
обучението, децата могат също така и да продължат образованието си в средно
училище.
Какво е средно образование (vmbo) с допълнителна помощ (lwoo)?
VMBO с LWOO е предназначено за ученици, които могат да се дипломират, но се
нуждаят от допълнителна помощ, за да го постигнат. Понякога допълнителната помощ
е за ограничено време (1 или 2 години), но също така може да продължи 4 или 5
години.
Училищата с LWOO обикновено избират да работят с по-малки групи (16-20 ученика),
но има и други възможности, като например помощ с домашна работа, специално
обучение за подобрение на обучението или поведението. Тази помощ може да се
осигури по време на учебните занимания, както и извън тях. Всяко училище има своя
индивидуална система.
Не всички средни училища предлагат LWOO. Ако вашето дете е посъветвано да
посещава училище с LWOO, разумно е да изберете подходящото училище.
Защо е необходим допълнителният тест?
За да определи дали Вашето дете има право да получи специална помощ, училището
се нуждае от повече информация. Първоначално, основното училище ще проведе
допълнителни тестове, след което специализирана агенцията за тестове ще направи
крайният тест. След приключването на всички тестове, агенцията ще изгради своето
становище относно какво е приложимо за Вашето дете. Становището ще бъде
предадено на основното училище. Училището, от своя страна, ще предостави
резултатът на Вас.

От какво се състои тестът?
Три неща ще бъдат разглеждани в тестовете:
1. Образователно равнище: Вашето дете на едно образователно равнище ли е
със своята ученическата група?
2. Поведението: какво е поведението на Вашето дете в училище?
3. Интелигентността: какъв е коефициентът на интелигентност на Вашето дете?
Училището разглежда първите два въпроса и ще определи също така дали Вашето
дете среща трудности в ученето. Третият тест ще се проведе от агенцията. Това ще
установи на какво образователно равнище би могло да се развива Вашето дете.
Резултатът от теста ще определи препоръките - практическо обучение, средно
образование VMBO с допълнителна помощ LWOO, или редовно образование.
График:
Тази година има 6 етапа:
1. Юни / Септември: основното училище Ви моли за разрешение за провеждане на
допълнителни тестове
2. Септември: основното училище провежда допълнителните тестове:
образователно равнище и поведение
3. Октомври и ноември: Агенцията провежда теста за интелигентност
4. Декември или януари: Вие получавате резултатите
5. Януари: Основното училище Ви предава своите препоръки, заедно с формуляра
за кандидатстване в средно училище за Вашето дете
6. Януари и Февруари: трябва да запишете своето дете в средно училище преди
1ви март, предоставяйки препоръките от основното училище
Въпроси?
За допълнителна информация на тази тема можете да се допитате до основното Ви
училище.
Тестовете са координирани от KOERS VO – партньор на почти всички основни
училища в района на Ротердам.
Адрес:
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Телефон: 010-4842576
e-mail: info@koersvo.nl
Допълнителна информация на: www.koersvo.nl

