
Скъпи родители!
Вие и Вашите деца трябва да сте добре информирани 
относно учебното развитие на детето Ви. Затова 
разработихме нова структура за обратна връзка с 
родителите. Моделът се състои от няколко основни 
части, които стъпват една върху друга:

Портфолио
Портфолиото може да бъде основата на обратната 
връзка. То представлява събраната информация за 
постигнатите от Вашето дете резултати, например 
рисунки, текстове, работни листи, извадки от „научни 
тетрадки”, копия от тестове или снимки на модели. 
Въз основа на портфолиото се определят интересите, 
успехите и напредъкът на Вашето дете. Вашето дете 
определя заедно с учителя си кои материали да бъдат 
включени в портфолиото.

Обзор на развитието
Чрез обзора на развитието учителят определя 
учебния напредък. В обзора са представени всички 
надграждащи се компетентности, които Вашето дете 
трябва да усвои до завършването на началното си 
образование по предметите Немски език и Математика.
Компетентностите са подобни в цяла Германия. 
Надграждащото развитие на компетентностите е 
представено в десет нива. Учителят маркира нещата, 
които Вашето дете вече знае.

Учебен разговор
Между учителя и Вашето дете редовно се провеждат 
учебни разговори. Те се отнасят например за учебните 
резултати от портфолиото. По време на разговорите 
също се договарят насоките за по-нататъшната учебна 
дейност.

Доклад за образователното развитие
В края на учебната година Вашето дете получава 
доклад за образователното си развитие. Този доклад 
представлява свидетелството за образованието на 
Вашето дете. Той обобщава информацията от обзорите 
и портфолиото. Той също така описва учебното и 

социалното поведение на детето и неговия успех по 
всички предмети. Постиженията по Немски език и 
Математика са представени в растер.

Пример
Извадка от доклада за образователното развитие за 
предмета Немски език в първи клас:

Deutsch 
Kompetenzbereich Lesen – mit Texten umgehen

Basis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kann lesen und nutzt
Lesestrategien

kann das Gelesene
verstehen

kann Lese- und Medien-
erfahrungen einbringen

Отляво са нещата, които Вашето дете трябва да усвои 
(компетентностите). Хиксовете показват на какво ниво 
се намира детето Ви за съответната компетентност. 
С напредване на началното образование Вашето 
дете научава все повече, така че хиксовете се 
изместват надясно. Така можете да наблюдавате 
образователното развитие на детето по време на 
четирите години на началното образование.
Удебелената рамка, която обхваща четири квадратчета, 
показва нивата, които Вашето дете трябва да покрие за 
настоящата учебна година.

X
Хиксът в първото квадратче означава: „Вашето дете 
все още работи по целите от миналата учебна година.”

X
Хиксът във второто квадратче означава: „Вашето дете е 
на път да постигне целите за настоящата учебна година.”

X
Хиксът в третото квадратче означава: „Вашето дете вече 
е постигнало целите на настоящата учебна година.”

X
Хиксът в четвъртото квадратче означава: „Вашето дете 
вече работи по целите от следващата учебна година.”

Хиксът може да бъде поставен и извън рамката. Тогава 
той показва изоставане в образователното развитие 
или по-голям напредък.

Обратна връзка за учебен успех според съответните компетентности
Информация за родители на ученици в началното училище
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 ☐ kann eindeutige Anlaute heraushören
 ☐ kann den eigenen Namen erkennen

 ☐ kann den Anfangslaut eines Wortes erkennen und benennen
 ☐ kann in Silben lesen
 ☐ kann Wörter ganzheitlich erkennen  

(LOGOGRAPHISCHE STRATEGIE)

 ☐ kann lautgetreue Wörter lesen (ALPHABETISCHE STRATEGIE)
 ☐ kann die Laute (An-, In- und Endlaute) eines Wortes 

erkennen und markieren (einkreisen/ankreuzen)

 ☐ kann kurze lautgetreue Sätze lesen  
(ENTFALTETE ALPHABETISCHE STRATEGIE)

 ☐ kann kurze geübte Texte flüssig (vor-)lesen
 ☐ kennt komplexe Buchstaben-Lautbeziehungen  

(Buchstabengruppen wie z.B. sch, ch, pf)
 ☐ kann den Kontext zur Korrektur nutzen 

(LEXIKALISCHE STRATEGIE)

 ☐ kann einen Text still erlesen
 ☐ kann einen geübten Text flüssig und betont vor-

lesen und dabei den Sinn verstehen
 ☐ kann Satzzeichen beim Vortragen 

beachten und macht Pausen

 ☐ bemerkt Verständnisschwierigkeiten und kann 
sie lösen (liest längere Wörter in Silben, stellt 
Fragen, hinterfragt, erschließt den Kontext)

 ☐ kann fremde Texte betont (vor-)lesen
 ☐ kann einen längeren Text in mehreren 

Etappen lesen (z.B. Buch)
 ☐ kann geübte Texte mit deutlicher Betonung 

vorlesen (mit Mimik und Gestik)
 ☐ kann wichtige Stellen in einem Text erkennen und 

markieren (z.B. Schlüsselwörter wie handelnde Personen)

 ☐ kann fremde Texte schnell lesen und verstehen
 ☐ kann Texte u. ä. bei Lesungen und 

Aufführungen betont vortragen

 ☐ kann Texte, auch auswendig, vortragen und 
gemeinsam mit Anderen oder alleine darstellen

 ☐ kann einige LESESTRATEGIEN (z.B. überfliegen)  
als Hilfe zum Textverständnis anwenden  
(siehe LESESTRATEGIEN des LISUM Berlin)

 ☐ kann für sich eine wirksame LESESTRATEGIE nutzen

01

03

05

06

07

08

09

10

04

02

Пример
Обзор на развитието Немски език
Извадка от областта Четене и работа с текстове:
Техники и стратегии на четене

Имате въпроси?
Тогава се свържете с нас:

Сенатор на децата и образованието
Никола Шрот
Телефон 0421 361-16288
E-Mail: nikola.schroth@bildung.bremen.de

Областен училищен институт
Клаудия Халфтер
Телефон 0421 361-8353
E-Mail claudia.halfter@lisbvn.bremen.de

Централен родителски съвет Бремен
Ръководство Начални училища
Др. Мартин Щьовезандт
Телефон 0421 361-8274
E-Mail martin.stoevesandt@zeb-bremen.de

За смяната на училището след завършване на началното 
образование можете да се информирате от брошурата: 
„Преминаване от началното училище в пети клас”.
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