
Наръчник 
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в Уелс 

 
Този наръчник е наличен на няколко езика. 

1



В променящия се свят 
са нужни нови идеи 
и креативно използване 
на технологиите.  

За да отговори на тези 
предизвикателства, правителството 
на Уелс иска да осигури на всяко 
дете знания, умения и опит за 
възможно най-добро реализиране 
в живота. 

Учители и образователни експерти 
от Уелс съвместно създадоха 
Учебната програма на Уелс. 

В училището на вашето дете 
учебната програма се изготвя от 
учителите. Те използват насоки 
от други учители, за да планират 
какво да изучават децата.  
Новата учебна програма 
е създадена за всички деца. 
Тя ще подкрепя детето ви 
с креативни уроци, важни за 
реалния живот. Ще отговаря на 
нуждите му и ще му помогне да 
достигне пълния си потенциал.  
Днес светът е по-свързан, така 
че и това, което се изучава от 
децата, също се отличава с по-
голяма свързаност. Знанията 
са изключително важни 
и те ще получат уменията 
и опита, които са им нужни 
в бързопроменящия се свят.
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Вашето училище подкрепя детето ви да бъде: 
 • амбициозен и способен ученик, готов да 

учи през целия живот;
 • предприемчива, креативна и допринасяща 

личност, готова за пълноценен 
живот и труд; 

 • етичен и информиран гражданин, готов 
да бъде част от Уелс и от света; и 

 • здрав и уверен индивид, готов да води 
пълноценен живот като уважаван член 
на обществото. 

 • Това са така наречените “четири цели” 
на учебната програма. 

Образованието 
се променя
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Наред с езиковите, математическите и дигиталните умения, 
има шест учебно-практически области. Всичко, което учи 
детето ви, ще бъде свързано с тези области.

Учебно-практически области

Учебната програма включва също: 

•  човешки права; 
•  разнообразие и зачитане на различията; 
•  практически опит и умения за кариерно развитие и за работното място; 
•  познания за местни, национални и интернационални теми; 
•  подходящи за личностното развитие връзки и сексуално образование.

Хуманитарни 
науки 

Експресивни 
изкуства

Математика и математическа 
грамотност

Наука и технологии

Езици, грамотност 
и комуникация 

Здраве 
и благополучие 
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В областта 
“Експресивни 
изкуства” детето 
ви ще се занимава 
с изобразително 
изкуство, танци, театър, 
филми, дигитални 
медии и музика, за да 
развие своите творчески 
и артистични умения. 

В областта 
“Хуманитарни 
науки” то ще учи 
за света, обществото 
и събития от миналото 
и настоящето. 
То ще изследва 
предизвикателствата 
и възможностите, пред 
които сме изправени, 
и какви етични действия 
можем да предприемем, 
за да предпазим света 
и човечеството в бъдеще.

В областта 
“Математика 
и математическа 
грамотност” 
детето ви ще развива 
познаването на числата 
и използваните символи 
в математиката. То ще 
изучава геометрични 
фигури и измервания 
и ще учи статистика 
и вероятности. 

Областта “Здраве 
и благополучие” 
е свързана с грижата 
за неговото физическо 
и ментално здраве, 
включително 
емоционалното 
благополучие. Ще учи 
за здравословното 
хранене и как да взема 
правилни решения, да 
се справя с влияния и да 
развива здравословни 
взаимоотношения. 

В областта “Езици, 
грамотност 
и комуникация” 
детето ви ще изучава 
езици. То ще разбира 
и използва уелски, 
английски и други езици. 
То ще учи и създава 
литературни текстове 
и ще комуникира устно, 
писмено или визуално. 
Това може да включва 
поезия, театър и филми.

В областта “Наука 
и технологии” 
детето ви ще учи 
биология, химия, 
физика, компютърни 
науки, дизайн 
и технологии. То ще 
учи за проектирането 
и техниката, за 
живите организми, за 
материята, за силите 
и енергията и за това как 
работят компютрите. 

Учебно-практически области
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Има повече възможности за детето 
ви да придобие важни умения 
за живота, които ще му помогнат: 

• да цени заобикалящия го свят; 

•  да задава въпроси, да търси 
доказателства, да взема решения 
и да решава проблеми; 

•  да изследва, да комуникира, 
да планира и да намира решения;

•  да развие устойчивост и да постига 
лично благополучие;

• да си сътрудничи с други; и

•  да взема решения относно 
бъдещата си професия въз основа 
на ценен опит от училище, работа 

Кое е важното
Обучението на детето ви трябва да се 
фокусира върху това, което е важно за него 
днес и когато порасне. 
Във всяка учебно-практическа област са откроени важните 
моменти, които дават насока на обучението на децата от 
всички възрасти. Те помагат на детето ви да осмисля какво учи 
и кои теми са свързани помежду си, с професията и с живота. 
Те също така помагат на детето ви да напредва всяка година, 
като натрупва знания и умения.

Пример как работи това
В учебно-практическата област 
„Наука и технологии“ един 
от съществените елементи е:
“Светът около нас е пълен 
с живи организми, които 
зависят едни от други 
за своето оцеляване.”

Докато детето ви учи, то ще 
разсъждава върху това по 
различни начини, например:
•  Знам, че съществуват 

застрашени животни.
•  Разбирам, че моите действия 

влияят на природата, хората 
и животните.

•  Мога да намеря начини 
да намаля влиянието 
на климатичните промени 
върху околната среда, хората 
и животните.
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Новата учебна програма развива 
знанията, уменията и практическия 
опит на детето ви. 

То ще напредва, като: 

•  натрупва знания и умения;

•  задълбочава разбирането си по 
различни теми; 

•  развива умението му да общува;

•  подобрява различни умения. 

Обучение по подходящ 
за детето ви начин

Ще има моменти, в които то: 

•   ще напредва бързо или

•    ще забавя темпото, за да 
вникне в някаква тема или 
защото е открило нещо, което го 
интересува.

Обучението не винаги е възрастово 
обусловено. То не се случва по един 
и същ начин или по едно и също 
време за всички. 

Оценяване 
Оценяването ще бъде част 
от обучението на детето ви всеки ден. 
То ще работи с учителите си, за да 
разбере колко добре се справя. Това 
е важно, за да може то: 
•  да види докъде е достигнало 

в процеса на обучението, 
•  да планира следващите стъпки 

в процеса на обучението, 
•  да установи проблеми или нужда от 

допълнителна подкрепа, 

и да помогне на учителите му:

•  да намерят начини да ги 
предизвикват и

•  да видят как напредват учениците им.

Училището ще работи с вас, 
за да гарантира, че детето 
получава необходимата помощ, 
за да напредва.
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Специалностите, които изучава 
вашето дете на възраст 14-16 години, 
съвпадат с новата учебна програма.

В бъдеще, освен специалностите, 
които са налични в момента, може би 
ще има други предмети като “Светът 
на професиите”, “Финансови умения”, 

Подготвени за бъдещето
“Кариерно развитие”, “Равенство 
и разнообразие” и “Първа помощ”.

Също така ще има друг вид 
оценяване, например може да се 
използват дигитални технологии.  

Да се подготвим 
Новата учебна програма започва да 
се прилага от септември 2022 г. и ще 
се използва за всички ученици в гимназиален 
етап до учебната 2026/27 година

Има възможности вие, вашето дете и общност 
да помогнете за развитието на учебната 
програма в училището ви. 
Нашите съвместни усилия, и в училище, 
и у дома, ще помогнат на детето ви да получи 
възможно най-доброто образование и да се 
подготви за бъдещето. 
За повече информация относно новата 
учебна програма попитайте учителите 
на детето си.

Видео с британски 
жестомимичен превод (BSL) 
за деца, младежи и семейства 
относно Учебната програма 
на Уелс и жестомимичния език 
в учебната програма можете 
да намерите в YouTube канала 
на Education Wales.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

Можете да получите 
допълнителна информация от
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