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КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПРАВИЛНОТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ? 

Има много фактори, които оказват влияние 

при избора на правилното училище, като 

например препоръката от началното училище 

и оценките. 

В тази брошура ще намерите информация за 

всички средни училища в Триър. 

При мероприятия като например  Деня на 

отворените врати, родителите и децата 

могат  да се информират за съответното 

средно училище и да получат отговори на 

въпросите си, като например: 

 

• Добра ли е атмосферата в училището? 

• Какъв е профила на съответното средно 

училище? Какви проекти и следобедни 

занимания предлага училището? 

• Подпомагат ли се децата, които срещат 

трудности в учението и имат специални 

нужди за да усвояват училищния 

материал? Обръща ли се особено 

внимание върху развитието на децата с 

таланти? 

• Каква помощ предлага училището на 

родителите?  

 

 

 

 

Въпроси, определящи избора на 

правилното средно училище: 

 

• Детето ми може ли да учи 

самостоятелно? 

• Какви трудности среща моето дете?  

Нуждае ли се детето ми от специално 

подпомагане и помощ при 

усвояването на училищния материал? 

• Какви специални интереси и силни 

страни има детето ми? Профила на 

училището пасва ли на интересите на 

моето дете? 

• Кои чужди езици се изучават в 

съответното средно училище? В кой 

клас започва да се изучава втория 

чужд език? 

• Искам ли детето ми да посещава 

целодневно училище? 

• Колко е далече училището и как може 

детето ми да стигне до него (с автобус, 

с колело или пеша)?  

 

 

Разговаряйте с учителите, с родителите и 

учениците в избраните от вас училища.  

 

При вземане на решението кое средно 

училище да посещава детето Ви, обърнете 

внимание на Вашата интуиция, тъй-като Вие 

най-добре познавате детето си. 
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КАК ПРОТИЧА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО? 

За записването в средно училище ще получите 

формуляр от Вашето начално училище. Този 

формуляр, заедно с копие от свидетелството за 

завършен първи срок, трябва да предоставите в 

новото училище. На уеб страницата на съо-

тветното средно училище ще прочетете дали се 

изискват допълнителни документи за запис-

ването. Моля информирайте се на време! 

Някои средни училища искат да видят пре-

поръката от началното училище. Вие сами 

можете да решите, дали искате да покажете 

тази препоръка в новото училище или не — Вие 

не сте задължени да покажете препоръката. 

Важно: Говорете по този въпрос с директора 

или директорката на новото училище .  

С гореизброените документи директно 

запишете Вашето дете в средно училище по 

Ваш избор. Записването започва февруари (при 

някои училища, записването е края на януари). 

Допълнителна информация можете да 

намерите на уеб страницата на съответното 

средно училище. 

Преди Вашето дете да бъде прието в новото 

училище, се провежда разговор с Вас, с Вашето 

дете и с ръководителя(лката) на новото 

училище. След този разговор можете да решите 

дали това училище е подходящо за Вашето 

дете. И училището също решава, дали Вашето 

дете отговаря на критериите, които са си 

поставили. Директора или директорката на 

съответното средно училище решава кои деца 

ще бъдат приети. Когато има много кандидати, 

местата в училищата се дават според оценките 

или се тегли жребий.  

При записването трябва да предоставите на 

новото училище лични данни и контакт за 

връзка при спешни случаи.  Когато детето ви 

има заболяваня или алергии също трябва да 

се информира училището.  

Ако Вашето дете не бъде прието в новото 

училище, можете да опитате да го запишете 

в друго средно училище.  

Когато Вашето дете бъде прието в средно 

училище, Вие трябва да уведомите 

началното Ви училище.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Тук ще получите допълнителна 

информация за прехвърлянето от 

начално в средно училище: 

 

• hHps://bm.rlp.de/de/startseite/ 

• hHp://www.familienhandbuch.de/ 

• hHp://www.schulpsychologie.de 
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„ЖЪЛТИЯТ ЛИСТ“! 

 

Края на първия срок (края на януари) Вашето дете ще 

получи: препоръка от началното училище за средното 

училище, свидетелство за завършен първи срок и 

документи за записване (погл. примерите в ляво). За да 

запишете детето си в едно средно училище, ще 

получите формуляр с три страници в различни цветове: 

• Жълт лист: предавате в средното училище, в което 

искате да запишете детето си (предавате го при 

разговора за записване) 

• Розов лист: връща се на началното училище 

• Бял лист: този лист е за Вас 

В този формуляр можете да напишете имената на три 

средни училище, в които искате да запишете Вашето 

дете. Подредете училищата според Вашите 

предпочитания, кое училище искате да бъде на първо 

място, кое на второ и кое на последно, трето място.   

 

1. избор 

2. избор 

3. избор 

 

Вие записвате детето си в училището, което сте 

написали като първи избор и предавате жълтия лист 

там. Ако Вашето дете не бъде прието в това училище, 

ще получите жълтия лист обратно. По-най бързия начин 

предавате листа на училището, записано на второ място 

и чакате тяхното решение. Записването продължава от 

15. февруари до края на февруари.  

Не трябва да преснимате формуляра за записване. 

Обезателно посетете училищата, в които планувате да 

запишете Вашето дете — всички училища предлагата 

дати и часове за посещения, където ще Ви разкажат за 

училището и ще Ви покажат сградата. Когато решите, в 

кое училище да запишете Вашето дете, предайте там 

жълтата страница от формуляра, за да запишете детето 

си. 

Препоръка на 

началното училище 

Жълтия лист дайте на 

избраното от вас 

средно училище

(записване) 

Розовия лист върнете 

на Вашето начално 

училище 

Белия лист остава за 

Вас 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Целодневно училище 

 

Някои средни училища предлагат  и възможност 

за целодневно училище, където детето Ви ще 

посещава занималня следобед. Там ще си пише 

домашните и ще има възможност да участва в 

различни занимания и кръжоци (AGs).  

Всички деца имат възможност да обядват в 

училището, ако бъдат записани от родителите си.  

Различните средни училища предлагат различни 

следобедни занимания и кръжоци.  

 

Информирмация ще намерите на уеб страницата 

на съответното училище: 

Integrierte Gesamtschule Trier (от 5 до 10 клас) 

hHps://igs-trier.de/index.php?id=27 

 

Humboldt-Gymnasium (за 5 и 6 клас) 

hHps://www.hgt-trier.de/schulprofil/

ganztagsschule/ 

 

Max-Planck-Gymnasium 

hHp://www.mpg-trier.de/joomla/index.php/gts/

konzept 

 

Moseltal Realschule Plus (от 5 до 10 клас) 

hHp://www.moseltalschule.de/Organisakon/

Ganztagsschule/ 

 

Kurfürst-Balduin- Realschule Plus  (от 5 до 10 клас) 

hHps://www.kubawest.de/ 

 

Friedrich-Spee-Gymnasium (за 5 и 6 клас са по 

избор, от 7 клас са задължителни) 

hHp://fsg-trier.de/unsere-schule/

Изучаване на немски език 

По време на ориентировъчните класове 

(Orienkerungsstufe, включва 5. и 6. клас) не се 

изучава немски като чужд език (DaZ-Unterricht) 

както е в много от началните училища. Който се 

нуждае от допълнително изучаване на немски, 

трябва да го прави след часовете или заедно с 

писането на домашните.  

Какво ще помогне на учениците, които не 

знаят достатъчно немски език?  

Какви възможности има в съответното 

училище, за да се помогне на децата с 

недостатъчни познания по немски? 

В училището: 

• Целодневното училище би могло да 

помогне, ако детето Ви не знае добре 

немски език.  

• Класове с малък брой ученици, също 

помага да може да бъде обърнато повече 

внимание на всяко едно дете. 

• Учители с квалификация за преподаване 

на немски като чужд език. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Немски като втори език (DAZ) се пред-лага в 

следните училища: 

• Nelson Mandela Realschule Plus 

• Moseltal Realschule Plus 

• Auguste-Viktoria-Gymnasium  

Общ курс по немски като втори език (DaZ) за 

гимназиални ученици има в :  

• Auguste-Viktoria-Gymnasium 
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ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В РАЙНЛАНД-ПФАЛЦ 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА Е С 

ОТВОРЕНИ ГРАНИЦИ  

Това означава:  

Вашият избор на вид образование или на средно училище може да бъде променен! Вашето 

дете може да смени както училището така и вида образование, което ще получи! 

• Има няколко възможности да завършите училище в Германия и да получите диплома

(погледнете графиката по-долу).  

• Вида образование (за средно образование, за средно-специално или с матура), което ще 

получат децата Ви или училището, което ще завършат, могат да бъдат променени. 

• Детето Ви се развива, затова можете да промените решението си и да запишете детето си  

по-късно например в гимназия, ако има добри оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на различните възможности за получаване на образование в Германия ще намерите на уеб 

страницата на  Trierer Lupe (www.trierer-lupe.de) 
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РЕАЛШУЛЕ (REALSCHULE) И РЕАЛШУЛЕ ПЛЮС 

(REALSCHULE PLUS) В ТРИЪР 

ВИДОВЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

В Реалшуле (Realschule) можете да получите диплома за завършено средно образование (Qualifizierter 

Sekundarabschluss I)  след завършване на 10 клас. 

В Реалшуле плюс (Realschule Plus) можете да получите два вида образование: основно образование 

(Berufsreife) ако се учи само до 9 калс и при успешно завършен 10 клас, се получава средно образование 

(Qualifizierte Sekundarabschluss I). 

Всеки учник, който посещава Реалшуле плюс (Realschule Plus) и има хубави оценки, може да продължи да 

учи в гимназия или техникум след 10 клас и ума право да положи матура в 13 края на клас.  Това става чрез 

взаимно учене.  

Съществуват две форми на обучение: 

Кооперативена форма:  

Това означава, че след завършване на ориентировъчните класове (5 и 6 клас), учениците се обучават в 

профилирани класове.  

Интегративена форма: 

При интеративната форма учениците след 6. клас остават заедно в същия клас . Прави се диференциране 

по отделни предмети в съответствие със способностите. 

Клас и образователна 

степен 

  Видове училища: 

Така може да се продължи 

образованието… 

клас 5 - 9    

диплома: основно 

образование (Berufsreife, 

преди Hauptschulabschluss) 

 

 
професионално обучение (Berufsausbildung и 

Berufsfachschule I) 

клас 10    

диплома: средно 

образование (Qualifizierter 

Sekundarabschluss I, преди: 

Minlere Reife) 

 професионално обучение (Berufsausbildung) 

2-годишен техникум след завършен 10 клас

(Höhere Berufsfachschule) 

гимназия (Gymnasiale Oberstufe) 

3- или 6-годишен техникум след 10 или 8 клас 

(Berufliches Gymnasium) 
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РЕАЛШУЛЕ (REALSCHULE) И РЕАЛСШУЛЕ ПЛЮС 

(REALSCHULEN PLUS) В ТРИЪР 

 Blandine Merten Realschule 

Bernhardstr. 26 

54295 Trier 

Tel.: 0651/9380334 

www.bmrtrier.de 

• Частно училище само за 

момичета 

• С дневен интернат 

• Отделя се голямо внимание 

на работата с различни 

медии.  

Moseltal Realschule plus Trier-

Ehrang 

Am Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679860 

www.moseltalschule.de.de 

• Целодневно училище  

• Предлагат се UNESCO 

проекти 

• Schwerpunktschule 

(училище и за деца, със 

специални образователни 

потребности) 

Nelson Mandela Realschule plus 

Speestr. 12b 

54290 Trier 

Tel.:0651/9916960 

www.nmr-trier.de 

• Няма занималня 

• Schwerpunktschule 

(училище и за деца, със 

специални образо-вателни 

потребности) 

Kurfürst-Balduin-Realschule plus 

Trierweiler Weg 12a 

54294 Trier 

Tel.: 0651/99216830 

www.kubawest.de 

• Целодневно училище  

• Schwerpunktschule 

(училище и за деца, със 

специални образователни 

потребности) 

• Различни проекти (напр. в 

областта на културата и 

др.) 

• Erasmus+ Projektschule 

(възможност учениците да 

Privatschule St. Maximin Real-

schule Plus 

Maximinstraße 18b 

54292 Trier 

Tel.: 0651/147550 

www.st-maximin.de 

• Признато от държавата 

частно църковно и 

кооперативно Реалшуле 

плюс. 
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ИНТЕГРИЕРТЕ ГЕЗАМТШУЛЕ (INTEGRIERTE GESAMT-

SCHULE—IGS) ТРИЪР 

ОБРАЗОВАНИЕ - В IGS Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ЗАВЪРШАТ ВСИЧКИ 

СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ.  

Клас и образователна степен  Видове училища: 

Така може да се продължи образованието… 

5 - 9   

диплома: основно образование 

(Berufsreife, преди Hauptschul-

abschluss) 

 • професионално обучение (Berufsausbildung 

и Berufsfachschule I) 

10   

диплома: средно образование 

(Qualifizierter Sekundarabschluss 

I, преди: Minlere Reife) 

 • професионално обучение (Berufsausbildung) 

2-годишен техникум след завършен 10 клас

(Höhere Berufsfachschule) 

11 + 12   

диплома: средно специално 

образование 

(Fachhochschulreife) 

 • Висше техническо образование 

• Дуално Висше образование (Duales Studium) 

- паралелно посещаване на университет и 

ходене на работа 

13   

диплома: средно специално 

образование с матура на кря 

(Abitur) 

 • професионално обучение (Berufsausbildung) 

• Дуално Висше образование (Duales Studium) 

- паралелно посещаване на университет и 

ходене на работа 

• Висше образование -Технически 

университет или  университет 

Integrierte Gesamtschule Trier 

Montessoriweg 4 

54296 Trier  

Tel.: 0651/1459220  

www.igs-trier.de 

• Всички степени на образование 

• Целодневно училище 

• Bläserklasse (там могат да се 

изучават духови инстументи) 

• Театрални проекти 
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ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ТРИЪР  

ОБРАЗОВАНИЕ 

В гимназията може след завършване на средното образование да бъдат положени матури (зрелостни 

изпити). Гимназията се посещава обикновено 9 години, като класовете от 5 до 13 клас се наричат (G9). 

Някои гимназии в Райланд-Пфалц предлагат и съкратено осемгодишно обучение (G8), като занималнята 

след 7 клас е задължителна. По този начин може да се положат матурите след  12 клас и така обучението 

се съкращава с една година. Само  Friedrich-Spee-Gymnasium в Триър предлага такова съкратено 

обучение, където матурите може да се положат след  12 клас.  

Клас и образователна степен  Видове училища: 

Така може да се продължи образованието… 

5 - 9   

диплома: основно 

образование (Berufsreife, 

преди Hauptschulabschluss) 

 • професионално обучение (Berufsausbildung и 

Berufsfachschule I) 

10   

диплома: средно 

образование (Qualifizierter 

Sekundar-abschluss I, преди: 

 • професионално обучение (Berufsausbildung) 

2-годишен техникум след завършен 10 клас

(Höhere Berufsfachschule) 

11 + 12   

диплома: средно специално 

образование 

(Fachhochschulreife) 

 • Висше техническо образование 

• Дуално Висше образование (Duales Studium) - 

паралелно посещаване на университет и ходене 

на работа 

13   

диплома: средно спезиално 

образование с матура 

(Abitur) 

 • професионално обучение (Berufsausbildung) 

• Дуално Висше образование (Duales Studium) - 

паралелно посещаване на университет и ходене 

на работа 

• Висше образование—технически университет 

или  университет 
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ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ТРИЪР  

 Bischöfliches Angela-Merici-

Gymnasium 

Neustr. 35 

54290 Trier 

Tel.: 0651/145980 

www.amg-trier.de 

• Католическо частно училище 

• Възможност за изучаване на 

различни чужди езици 

• Отделни класове за момчета и 

момичета до Секундар щуфе 1 

(Sekundarstufe 1— до 9. клас) 

Auguste-Viktoria-Gymnasium 

Dominikanerstraße 

54290 Trier 

Tel.: 0651/1461910 

www.avg-trier.de 

• Двуезична гимназия със засилено 

изучаване на математика, 

информатика и природни науки. 

• Има паралелка за 

свръхинтелигентни деца / 

интернационално училище  

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 

Olewiger Str. 2 

54295 Trier 

Tel.:0651/9663830 

www.fwg-trier.com 

• Латински език плюс (Latein plus): 

латински и английски от 5 клас— 

старо езичен профил  

• Английски като първи чужд език - 

ново езичен профил  

• Италиански като трети чужд език  

• Сертификати: 

• Латински (Laknum), старогръцки 

(Graecum), френски (DELF) 

• Проекти в сферата на медиите 

• Проект  „училище без расизъм— 

училище с кураж“  

12 
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ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ТРИЪР  

 
Friedrich-Spee-Gymnasium 

Mäushecker Weg 1 

54293 Trier 

Tel.: 0651/9679810 

www.fsg-trier.de 

• Целодневна гимназия 

• Матура след 12 клас (G8) 

• 3 цели училищни години подготовка за 

завършване на Майценска степен на 

обучение (Mainzer Studienstufe, съкратено 

MSS) 

• Учебен предмет „електронно (дигитално) 

обучение“ в  5 и 6 клас 

• „Всеки ден има час по спорт“ в 5 и 6 клас 

Humboldt-Gymnasium 

Augusknerstr. 1 

54290 Trier 

Tel.: 0651/97950 

www.hgt-trier.de 

  

• Френски като първи чужд език е възможен 

избор (двуезично обучение) 

• Целодневно училище 

• Европейски проекти 

• Засилено изучаване на математика, 

информатика, природни науки и техника 

(MINT) 

Max-Planck-Gymnasium 

Sichelstr. 3 

54290 Trier 

Tel.0651/1461950 

www.mpg-trier.de 

• Двуезична паралелка при изучаване на 

природните науки (на английски и немски)  

• Паралелка с изучаване на духови 

инструменти 

• Спортна паралелка 

• Френски като първи чужд език 

• Засилено изучаване на математика, 

информатика, природни науки и техника 

(MINT) 

• Целодневно училище 

• След 7 клас има класове със засилено 

използване на таблет по време на учебния 

процес 

•  Учебен предмет „електронно (дигитално) 

обучение“ в 5 клас 

• Erasmus+ Projektschule (възможност 

учениците да учат в други държави)  
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Училища за деца със специални образователни 

потребности (Förderschulen) 
 

При училището за деца със специални образо-

вателни  потребности се касае за общообразо-

вателно училище, със специално педагогическо 

съдействие. Целта на това специално педаго-

гическо подпомагане е учениците да получат 

нужната за тях помощ при усвояването на учебния 

материал, за да могат да завършат успешно 

училище и да получат диплома за средно 

образование. 

В Триър има следните училища за деца със 

специални образователни потребности: 

• Bischöfliche Förderschule St. Josef (приоритет 

на съдействие е Учене — FS Lernen),             

www.sankt-josef-trier.de 

• Medard Schule Trier (приоритет на 

съдействие е Учене и Език - FS Lernen und 

Sprache), www.medardschule.de 

• Porta Nigra Schule (приоритет на съдействие 

е Цялостно развитие — FS ganzheitliche Ent-

wicklung), www.porta-nigra-schule.de 

• Treverer Schule (приоритет на рзвитие е 

Двигателно развитие — FS motorische Ent-

wicklung), www.treverer-schule.de 

• Wilhelm-Hubert-Cüppers Schule (училище за 

слепи и деца с увредено зрение),  

www.whc-schule-rlp.de 

Валдорфско училище (Waldorfschule) 

Валдорфските училища използват валдорфската 

педагогика на преподаване. Всяко дете може да 

посещава това училище. Обучението се заплаща от 

родителите. Информация относно учебните такси, 

ще намерите на уеб страницата на училището: 

www.waldorfschule-trier.de. 

 

Следните степени на образование може да бъдат 

получени във Валдорфското училище в Триър 

(Waldorfschule Trier): 

Адрес: Freie Waldorfschule Trier, Montessoriweg 7, 

54296 Trier 

www.waldorfschule-trier.de  

11. клас: основно образование (Berufsreife, 

преди Hauptschulabschluss) без 

изпит в края на 11 клас. 

12. клас: основно образование (Berufsreife, 

преди Hauptschulabschluss), средно 

образование (Qualifizierter Se-

kundarabschluss I, преди: MiHlere 

Reife) без изпит  в края на 12 клас. 

13. клас средно специално образование 

(Fachhochschulreife) с матура в края 

на 13 клас (Abitur Abschlussprüfung) 
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54290 Trier 

Tel. 0651 / 718-4452 

Fax 0651 / 718-4451  
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