Европейски образователни
системи

- Чехия

Изготвил: Катерина Петрова,
Учител в ДГ 79 „Слънчице“

Образователни стъпала


Висше училище/Университет



Висше професионално образование (от 19 години по-горе)



Висше Училище – колеж, Допълнително обучение



Средно образование (възраст 15-19 години)



Средни общообразователни училища с матура, Средни професионални училища
с диплома, гимназия, консерватория



Задължително основното образование (възраст 6-15) начално и основно училище



Предучилищното образование (възраст 3-6 години) детска градина

Предучилищното образование - Детска
градина


Детска градина е за деца на възраст 3-6 години. Това обучение не е
задължително, но е широко разпространено. За да бъде прието
детето, трябва предварително да подадете документи в избраната
детска градина (някои детски градини имат заявление в електронен
формат на уебсайта си), обикновено се подава в средата на
февруари. Това заявление трябва да бъде подадено по време на
записването в детската градина. Датите на записването са двe.



Образованието в детската градина и в началното училище е
безплатно и задължително за всяко дете, родено в Чешката
република. Децата посещават детска градина на възраст от 3 до 6
години. Понякога местата са ограничени и родителите ги изпращат
в частна детска градина за своя сметка.

Предучилищното образование - Детска
градина


Учебната година в детската градина започва на 1 септември и
завършва на 30 юни, през юли и август са отворени само
някои детски градини и посещаемостта на деца се ръководи
от специални правила.



Децата са разпределени в групи, в зависимост от възрастта
или са в смесени възрастови групи.



Групите, които наброяват макс. 24 до 28 деца са водени от 2
учителки.

Предучилищното образование - Детска
градина


Всяка детска градина има собствено работно време и
разписание на заниманията по време на деня. Дневният
режим в детската градина е гъвкав, следва актуалната
програма на класа и отговаря на нуждите на децата.
Родителите трябва да се придържат към часовете на
завеждане и взимане на децата, освен ако не е уговорено
друго с ръководството на детската градина и учителките.

Пример за един дневен режим:


6: 30- 08:30 - Посрещане на децата, свободни игри и непланирани
занимания, индивидуална работа с децата, изобразително изкуство и
занятия.



8:45 - Предиобедна закуска, след нея децата продължават игрите. Следва
подреждане на играчките.



Социално занятие, разговори с децата, кратки упражнения за релаксация.
Следват занимания, в зависимост от актуалните тематични секции - напр.
дейности за развитие на когнитивни, музикални, художествени,
артистични, двигателни, ръкоделни и др. умения .



09:40 - Подготовка за излизане навън, престой навън - разходка в
околността, занимания в училищната градина, излет.



11:45 - Подготовка за обяд – хигиенизиране, обяд



12:30 - Подготовка за почивка, четене или слушане на приказки и
разкази, песнички. По-големите деца и деца с по-малка нужда от
сън стават по-рано и се занимават със тихи дейности в класната
стая. Не е задължително децата да спят, но според индивидуалните
нужди имат място за отдих.



14:15 - Следобедна закуска, следват игри според интересите и
избора на децата. Индивидуални и групови занимания, престой в
градината.



17:00 - Край на работното време на детската градина.

Основно образование


Основно училище започва на възраст от 6 или 7 години, в
зависимост от способностите на детето, и е разделено на два
етапа. Първият етап на основното образование продължава 4
години, а след това родителите трябва да решат дали детето
продължава до петата година в същото училище или ще
премине в друго училище. Причината за промяната е, че има
два вида училища на това равнище: общообразователни и
професионални. Общообразователното училище се разделя
на няколко специализации като език, математика и
естествени науки. Професионалните училища са разделени в
зависимост от професиите.

Университетско образование


Университетското образование отнема минимум 4
години за бакалавърска степен, в зависимост от
специалността и 5 години за специалисти със
степен в областта на техническите науки.



Чешките университети имат солидна репутация
по отношение на европейските образователни
стандарти. Много местни мениджъри след
придобиването на инженерна степен (Ing.)
продължават да учат за докторска степен в
страната, в Западна Европа или в американски
университети.

