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ПРОГРАМИ ЗА СОЦИАЛНО ГАРАНТИРАНЕ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Член 23.3 на закона LOGSE изисква:  
За ученици, които не са оправдали целите на Задължителното средно образование, да бъдат организирани Специални 
програми за социално гарантиране, с приключването на които тези ученици да получат основна професионална 
квалификация. Това обучение ще им даде възможност да се интегрират в активния живот, или да продължат обучението 
си в различни насоки, които допуска този закон.  
 
СТРУКТУРА  
Програмите за социално гарантиране са предназначени за младите, на възраст не повече от 21 години, които имат 
навършени 16 години, или които са завършили 10-годишното си задължително образование, според определеното от 
LOGSE, без да са получили диплома за завършено средно образование (БАК), и които нямат нито Диплома за завършено 
висше образование, нито Диплома за завършено професионално образование.  
 
Установени са 4 варианта, за да бъдат посрещнати различните ситуации в един и същи състав. 
Програмите за социално гарантиране са с продължителност една година и съдържат 5 модула: 
Специализирано професионално обучение, Основен курс, Семинар, Професионално обучение и ориентация, 
допълнителни дейности.  
 
СВИДЕТЕЛСТВАТА 
При завършване на Програмата се издава Учебно свидетелство за специалностите и модулите за 
Специализирано професионално обучение.  
 
 
ПЕРСПЕКТИВИТЕ 
• Някои ученици, които са завършили пълния курс на Програмата за социално гарантиране, може след 

изпит да продължат в Средните степени на обучение (ВЕР), независимо от вариантите на Програмата.  
 
УЧИЛИЩЕ ЗА СПЕЦИФИЧНИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ (С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ 
НЕЗРЯЩИ) 
 
Посетихме също и много интересно училище, предназначено за хора с увредено зрение или незрящи, 
основано на нови технологии.  
Компютри със специални програми, дават възможност за четене на документи, благодарение на силно 
уголемени POLICES за четене за хората със затруднено зрение.  
Други компютри са снабдени със специални звукови системи, чрез които незрящите хора получават достъп 
до културата.  
 
 
КУРС ПО ЕНОЛОГИЯ (ВИНАРСТВО) 
 
Новаторско обучение е предназначено за възрастни учащи, които желаят да работят в 
сферата на винарството, или за собствениците на лозя, които желаят да се усъвършенстват в 
този занаят.  
Обучението се състои в задълбочено изучаване на посадите, на ароматите, на вкуса на вината, така 
че да се опознае по-добре и да се подобри лозарската култура, и да се развият качеството и 
продажбата на испанските вина в национален и международен мащаб.  
Това обучение се състои от теоретични и практически курсове, които се провеждат последователно в класна 
стая и в лаборатория. Дегустациите се организират под наблюдението на преподавател. В школата 
курсистите засаждат лозе и се грижат за него.  


