
 

        

Международен помощен клас 

 
Цел 

В международния помощен клас можете да получите свидетелство за 
завършено образование, което е еквивалентно на първото удостоверение за 
завършено образование (основно образование след 9 клас). 

  

Продължителност на обучението 

Една година 

Изисквания за прием 

Приемат се младежи с имигрантски произход, които са задължени да 
посещават професионално училище и които посещават немскоезично училище 
за първи път и нямат езиковите умения, необходими за успешно участие в 
часовете в редовен клас. Приемът е възможен и ако младежите са посещавали 
прогимназиалното ниво само за кратко и участието в редовен клас в 
професионалния колеж не е възможно поради липса на езикови умения. 
 

Международен помощен клас 

Посещавайки международния помощен клас, вие ще придобиете степен, която 
е еквивалентна на първото удостоверение за завършено образование (основно 
образование след 9 клас). Освен това ще ви бъдат предадени професионални 
знания, умения и способности, както и професионална ориентация, която 
включва умения за започване на първоначално професионално обучение или 
платена работа. Възможно е също да посещавате курсове за допълнително 
обучение. 
 

Подобряване на езиковите умения 

Голям брой часове на седмица по немски език (12 часа), както и 
персонализирани опции за помощ чрез езикови асистенти и курсове за езикова 
подкрепа гарантират придобиването или задълбочаването на уменията по 
немски език, включително техническия език. По този начин ние ви подготвяме 
както за последващо професионално обучение, така и за посещаване на 
последващи курсове за обучение за получаване на по-висша училищна 
квалификация. 
 

Придобиване на ориентировъчни знания за живота в Германия 

Интегрирането на проекта „Демокрация за мен“ и предмета родинознание в 
областта на диференциацията ви позволява да разширите своите 
междукултурни умения и да подобрите общото си образование. 
 

Кариерно ориентиране 

Темите за професионално ориентиране се разглеждат постоянно в различни 
предмети (немски език, политика, икономика). Спектърът варира от подготовка 



 

        

на документи за кандидатстване и придобиване на знания за немската система 
за образование до представяне на работни профили и въпроси, свързани с 
пола в ежедневния трудов живот. Освен това стажът в училище (2 седмици) и 
участието в KAoA-kompakt (анализ на професионалния потенциал, проучване 
на професионалната област и практически дни) са интегрирани в ежедневието 
на училището. 
 

Предложения за подпомагане 

Международният помощен клас се посещава от ученици с различни езикови 
умения и образователен опит. По време на вашите посещения на 
международния помощен клас ще бъдете обгрижвани интензивно от екип от 
училищни социални работници и ще получите помощ по всички ежедневни 
въпроси. 
 

Тест за оценка на ефективността 

Ако в международните помощни класове е постигнато удостоверение за 
завършено образование, сравнимо с първото удостоверение за завършено 
образование (основно образование след 9 клас), можете да кандидатствате в 
международен помощен клас за определяне на правото за посещаване на курс 
за продължаване на образованието в професионалния колеж. За това 
разрешение се изисква изпит по немски език, математика, английски език и 
специфични предмети. 
 

Предмети/график 
Учебни области/предмети Часове1 

Област на професионално обучение 

Предмети с професионална насоченост 
(480 – 560) 

Предмети по специалността (бизнес процеси във 
фирмата, кадрови процеси, макроикономически процеси) 320 – 400 

Математика 80 – 160 

Английски език 80 – 160 

Област на междупрофесионално обучение (600 – 720) 

Немски език/общуване 480 

Религия2 40 



 

        

Спорт/насърчаване на грижата за здравето 40 – 160 

Политика/социология 40 – 160 

Област на диференциация (40 – 240) 

Например помощни курсове, коригиращи курсове, 
родинознание, роден език 

40 – 240 

Общо часове 1240 – 1440 

1 Уроците може да се предлагат гъвкаво в хода на учебната година в учебните области/предмети според изискванията, 

например чрез увеличен брой уроци в началото на учебната година по предмета немски език. 

2 За учениците, които не участват в религиозно обучение по вероизповедание, предметът практическа философия се 

определя при наличие на лични и материални предпоставки. 

 

 

Можете да повторите международния помощен клас веднъж, ако в края на 
учебната година все още нямате езиковите умения, необходими за участие в 
часовете в редовен клас и тези липси не могат да бъдат компенсирани с 
помощни и поправителни курсове. 
 


