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Увод

Скъпи читатели,
В ръцете си държите третото поредно издание на
Справочника за средно образование и езиково обучение. С всяка следваща година се стремим да ви дадем
все по-пълна и по-точна информация за възможностите за образование на вашите деца. Затова и в този
брой ще намерите обновени описания на учебните
програми и държавите, както и повече профили на
училища и подробности за езиковите сертификати
и езиковите ваканции. Тази година за поместените в
изданието текстове отново разчитаме на помощта
на експерти, психолози, учители, родители и ученици.

Какво съдържа този справочник?
В изданието ще намерите пълна информация за различни международни учебни програми, както и подробности за държавите, доказали се като най-популярни
дестинации за средно образование. Разглеждаме и найдобрите алтернативи за обучение в България в лицето
на елитни частни училища у нас.
Отдаваме дължимото и на важността на езиковото
обучение - събрахме за вас най-ключовото за езиковите
сертификати по английски, испански, френски и немски
език. Предоставяме ви и подробна информация за това
какво точно е езикова ваканция и отговаряме на въпроси, свързани с положителното влияние на тези пътувания не само върху децата, а и върху цялото семейство.

За кого е предназначен?
Справочникът съдържа синтезирана информация, подходяща за всеки, който се интересува от съвременните
тенденции в областта на средното образование у нас и
в чужбина.
Изданието е полезен наръчник за родители и ученици то отговаря на най-често срещаните въпроси както
за училищния живот, така и за финансовата страна на
частното средно образование. Справочникът може да
бъде интересен и за учители и психолози, които искат
да следят отблизо случващото се в образователната
сфера.

Защо издаваме този справочник?
Средното образование обхваща годините от живота
на детето, в които то изгражда своите интереси и
ценностна система - това е времето, в което то се
подготвя да влезе в света на възрастните и до голяма
степен училищната среда е мястото, където то формира личността си.
Ето защо е важно средното училище да бъде избрано
така, че освен за университета, да подготвя и за живота. Следвайки това наше убеждение, ние подбрахме
за вас информация, която, надяваме се, е едновременно
полезна и интересна!

Желаем ви успех!
Екипът на „Маркет Тренд" ЕООД
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На вниманието
на родителите!
Н

е е пресилено да се каже, че изборът на училище може да предопредели житейския път на човек.
Именно там децата израстват и се
формират като личности, научават
се как да бъдат част от обществото и да създават социални контакти.
Именно затова решението трябва да
бъде внимателно обмислено.
Като родители, които искат найдоброто за своите наследници,
със сигурност ще се сблъскате с
няколко предизвикателства, ако сте
решили, че образованието в чужбина
е правилният път. Ще се опитаме да
минем през тях и да ви съдействаме
със съвети.
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Изборът
Какво е предизвикателството
Децата вече са достатъчно големи и е нормално (и окуражително)
да имат собствено мнение и желания. Те обаче не винаги могат
да направят най-добрата преценка заради липса на опит, липса на
достатъчно информация и подвеждане по мнението на приятели.
С оглед на първия проблем, много родители решават да налагат
мнението си твърде агресивно и да проектират собствените
си нереализирани амбиции върху децата си. Най-лошото е, ако
правят това без да отчитат или въпреки техните силни страни
и желания.
Как да се справите
С говорене. Няма друга рецепта за решение на подобен казус.
Децата и родителите очевидно имат различни гледни точки
и различен опит. Важно е родителите да започнат разговора
с уважение. Надменността и даването на непрекъснати
напътствия са контрапродуктивни. Именно тогава децата

Увод
навлизат във възраст, в която се съпротивляват
на такива неща. Започнете разговорите поне от
предната година и въведете децата в процеса на
избор. Разглеждайте повече снимки на училища и помалко таблици и учебни програми. Отидете заедно
на изложения за образование и се запознайте с
представители на училищата. Оставете и детето си
да говори с тях и да задава въпроси.
Приемът
Какво е предизвикателството
Да предположим, че решението да се учи в чужбина
е вече взето. Това е половината път. Сега остава
и желаното училище да се съгласи с вас. Елитните
гимназии в чужбина са много селективни и приемът
далеч не е лесен. Безспорно те имат интерес от това
да приемат повече ученици, но реномето им зависи
от качеството на тези ученици, така че нещата не
стават просто с пари.
Как да се справите
Езиковата подготовка трябва да започне от възможно
най-рано. Много училища имат подготвителни
курсове, но знанието на език е голямо предимство.
Извънкласните занимания - спортове, благотворителни
организации, ученически парламенти и т.н. също са
много силен аргумент в полза на бъдещия прием на
вашето дете.
И - не на последно място по важност - родителите
трябва да изграждат и увереността на децата си.
Важно е да могат да говорят и да пишат убедително.
Това ще е от ключово значение, ако приемът включва
интервю или писане на мотивационно писмо.
Финансирането
Какво е предизвикателството
А като заговорихме за пари - те също не са малко.
Трябва много внимателно да си направите сметката. Би
било много демотивиращо за детето, а и за вас самите,
да се наложи да прекъснете образованието в дадено
училище по финансови причини. Няма какво да се лъжем средното образование в чужбина е сериозна инвестиция,
която не е по джоба на всеки българин.
Таксите са различни в различните училища, но като
цяло можем да кажем, че най-скъпи са пансионните.
Не забравяйте обаче, че цените се изравняват заради
липсата на разходи за наем и храна. Трябва да намерите
точния баланс между най-доброто за детето и найдоброто за портфейла ви.
Как да се справите
Планирайте разходите си и винаги отчитайте найконсервативния вариант за бъдещите си финанси. Ако
имате нужда от кредит - не теглете такъв във валута,
в която не получавате пари. Другият вариант е да
заделите предварително пари, но това изисква сериозна
дисциплина. Има алтернативи със стипендиантски

програми или кредити за образование, за които трябва
да се помисли. Много училища предлагат и разсрочено
изплащане на таксите (на поредица от вноски) за
определен период от време.
Заминаването
Какво е предизвикателството
Заминаването е стрес както за родителите, така и
за децата. Местенето далеч от дома в толкова ранна
възраст e сериозно предизвикателство за детската
психика. Този въпрос сам по себе си би могъл да отнеме
цял справочник място, за да бъде обсъден в достатъчно
детайли. Родителите също приемат раздялата
тежко. Притесненията са естествена и нормална
реакция за всеки човек. Важно е да намерите начин
да се преборите с този проблем, за да не пострада
образованието на детето, както и отношенията между
него и вас.
Как да се справите
Начинът за справяне зависи много от училището,
в което детето отива (пансионно или нормално), и
държавата. Би било добре, ако имате роднини или
приятели в съответната държава. Тогава можете да
осигурите начин детето да се вижда с тях и да не
губи връзка с външния свят. Новите технологии също
помагат много. Говорете си по скайп, пишете си и се
подкрепяйте взаимно.
При всяко положение, раздялата на тази ранна възраст
е травматична. Ако трябва - не се срамувайте да се
консултирате и с психолог. Никой няма да ви помисли за
луди, нито за лоши родители. И не забравяйте - вашата
смелост може да се прехвърли на детето. Затова
бъдете силни и помагайте.
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Как да изберете
най-доброто образование
за вашето дете?
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Изборът на средно училище е изключително сложен,
много повече дори от избора на университет. Тук
детето прекарва най-важните години от живота си –
тези, които го формират като възрастен и бележат
личността му, но и в които то все още е „малкото
дете” на мама и тате.
Първият проблем е пред самите родители – дали
ще преборят себе си и ще разширят диапазона
на търсене, или ще се задоволят да избират сред
училищата, които са в близост до дома им.

Елитно образование тук и там
Родителите винаги свързват елитното образование
с по-висока академична подготовка и най-вече с
училища, които имат разработена методика и
обръщат индивидуално внимание на всяко дете. В
България почти няма родители, които да не плащат
за допълнителна подготовка - над 80% от децата
посещават частни уроци и школи. Тази тенденция се
засили особено след въвеждането на задължителните
матури в средното училище.

Подцененият избор на училище е почти толкова
вреден, колкото и надцененият, считат консултанти
на „Интеграл“ – компанията номер 1 за образование в
чужбина с над 25 годишен опит. Според тях този избор
трябва да се основава на собствените възможности и
желания на детето.
Къде да се учи отдавна, освен въпрос на избор
и средства, е най-вече въпрос на информация.
Изборът чужбина или България често е приоритет
на майките, тъй като те не искат да се разделят с
децата си от ранна възраст и са склонни да отлагат
пътуването до училище в друга държава или друг
град за по-късно, категорични са консултантите.
Според тях възможностите да се учи навън днес са
много, но важното е да се избере най-подходящият
образователен модел за конкретното дете.

Родителите все по-често започват да се интересуват
и от западните образователни системи, където
е популярна друга практика – на училищата, които
дават цялата подготовка, без необходимост от
допълнителни уроци.
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Обикновено учениците в 10-ти клас вече знаят в кои
предмети по-силни и какво ги интересува, но малко
от тях имат ясна представа за специалностите
в университета, които могат да ги отведат до
подходящата професия. В британското средно
образование например през последните 2 години от
обучението изборът на бъдеща професия определя
комбинацията от изучавани дисциплини. Ако ученикът
иска да учи изкуство и дизайн или маркетинг и реклама,
може да избере четири предмета измежду социология,

Средно образование
история на изкуството, фотография,
бизнес науки, изящни изкуства или
психология. Ако обаче желанието
му е да стане архитект, тогава
изборът се насочва към предмети
като математика, физика, география
в комбинация с изящни изкуства и
психология. Ето защо програмата
A-levels в западните образователни
системи е златният стандарт за
кандидатстване в университет,
призната в цял свят и предназначена
за мотивирани ученици с ясна
професионална ориентация.
Ако все пак родителят желае
подготовка в по-широк профил, може
да избере обучение по програмата
Internartional Baccalaureate. Тя е
подходяща за деца с по-широк
спектър от интереси и дава
възможност за избор на предмети,
разпределени в следните 6 групи:
български език, опазване на
околната среда, география, физика,
математически науки и визуални
изкуства.

В британската система за
средно образование последните 2
години са най-важните за приема в
университет и са най-интензивни
по отношение на дълбочината на
познания. Заради различията между
двете образователни системи
често се случва отличниците в
България да имат по-нисък успех
поне през първия учебен срок
след преместването - това е
причината повечето семейства да
изберат детето да замине една
или две години по-рано, в т.нар.
GCSE програма. В нея учениците
постъпват на 14 години, но малко
семейства са склонни да се разделят
толкова рано с децата си.
Добро решение на този проблем дава
програмата IGCSE като позволява на
ученици от чужбина да заминат на
15-годишна възраст и да преминат
ускорена програма, която да ги
подготви за завършване на гимназия
в Англия. Тя е с продължителност
от 3 месеца до 1 година, като
в края на програмата се избира

между изпити за GSCE, двугодишни
програми A-levels и International
Baccalaureate или 1-годишна програма
University Foundation Programme,
която директно води към избора на
университет.
Ако все пак родителите изберат
традиционното и доказано
британско образование, то
консултантите препоръчват
задължително да бъде проведен
онлайн-тест.

UKiset – парадният вход
към средно образование във
Великобритания
Голяма част от селективните
пансионни училища във
Великобритания вече използват
UKiset за прием на ученици, а от
година Интеграл" работи и като
"
оторизиран
център за провеждане
на теста в България. Това е
онлайн тест на английски език,
който е предназначен да разкрие
силните и слабите страни на
детето, и да определи неговите
наклонности и предпочитания за
развитие, допълват консултантите.
Резултатите от UKiset са валидни
една година, а кандидатите могат
да се явят два пъти в рамките
на една календарна година, през
интервал от 6 месеца.
Друг ценен съвет на консултантите

е да не се робува на етикета
„елитен“. Не е задължително да учиш
в кралският колеж „Итън”, за да
получиш най-доброто образование,
категорични са от „Интеграл“.
Факт е, че от някои училища
учениците излизат по-подготвени,
което ги прави автоматично попредпочитани.
Ранното информиране е найважното за прецизен и верен избор.
Това е и задачата на международния
проект „Световно образование”,
който „Интеграл“ организира от 12
години в България - да осигури на
българските семейства безплатни
консултации и лични впечатления
от водещите образователни
институции.
Следващата възможност за
лични срещи с представители на
водещи училища ще е в рамките
на изложението Световно
"
образование", което
ще се проведе
на:
25-26 февруари в София,
27 февруари във Варна,
между 29 септември и 3 октомври в
София, Пловдив, Бургас и Варна.
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ПАНСИОННО УЧИЛИЩЕ ЗА МОЕТО ДЕТЕ –
ЕДИН ДОБРЕ ОБМИСЛЕН ИЗБОР

З

а всеки родител е важно детето му да расте в
спокойна и безопасна среда, в която не само да
получи солидна основа за бъдещо университетско
образование, но и да развие своите таланти и интелектуален потенциал. В стремеж да осигурят за децата
си най-доброто, през последните години все повече
български родители обръщат поглед към пансионните
училища в чужбина. Разбира се, инвестицията е сериозна и трябва много внимателно да се обмисли.

Кои са предимствата на образованието в пансионно
училище?
Дългогодишните академични традиции на пансионните
училища във Великобритания, Швейцария, Германия и
други европейски страни предоставят прекрасни възможности наред с трайното усвояване на академични
знания децата да развият важни умения и качества на
характера като: самостоятелност, организираност,
увереност в своите способности, толерантност
към различни мнения и идеи. Чрез работа по проекти
и обменни програми учениците обогатяват своето
въображение и креативност и се научават да общуват
с хора от други култури и религии. Отличната учебна и
спортна база, с която разполагат повечето пансионни
училища, позволява на децата да практикуват различни
видове спорт и да изградят трайни навици за физиче-

12

Справочник за средно образование и езиково обучение

ска активност и здравословен начин на живот. Не на
последно място, децата растат в спокойна и стимулираща среда и под ръководството на опитни педагози
се изграждат като отговорни и свободни от предразсъдъци личности.
Преди да изберете подходящото училище,
потърсете отговор на следните въпроси:

На каква възраст трябва да е детето ми, за да постъпи в
пансионно училище?
Много пансионни училища приемат деца на 10 или 11
години. Повечето родители обаче смятат, че децата
им са твърде малки, за да бъдат изпратени да учат в
чужбина, преди да са навършили 13 -14 години. Истината е, че за родителите е трудно да се отделят от
децата си, защото са убедени, че те имат нужда от
техните грижи и контрол. За българските ученици е
най-подходящо да продължат образованието си в чужбина след 7-ми, 8-ми или след 10-ти клас, макар че все
повече елитни колежи предлагат специални програми
за ученици, които постъпват при тях след 9-ти клас.
Много от пансионните училища предлагат летни езикови курсове за чужденци. Това е отлична възможност да
разберете дали детето Ви вече е готово да постъпи в
пансионно училище.

Средно образование

Международен колеж или местно училище?
Популярните в цял свят швейцарски пансионни училища
обучават деца от различни националности. Най-често
те предлагат обучение на английски език по програмата IB (International Baccalaureate), американска диплома
за средно образование или британските А-levels, както
и преподавани на френски или немски местни програми
за средно образование. И тъй като за основната част
от децата тези езици не са родни, училищата отделят
специално внимание на интензивното чуждоезиково
обучение. Във Великобритания малък процент от пансионните училища са международни колежи. Типичното британско пансионно училище приема между 5% и
15% чужденци. Ако те не ползват свободно английски
език, училището предлага допълнителна подготовка по
езика. Напоследък съществува тенденция чуждестранните ученици да се приемат за едногодишно обучение
в обособени центрове за езикова подготовка, т.нар.
International Study Centre, преди да продължат със стандартната академична програма.

Какви са изискванията за прием?
Всяко пансионно училище или колеж само определя
условията си за прием. Колкото по-престижно е едно
училище, толкова по-високи са неговите изисквания при
подбора на учениците. Очаква се кандидатът да има
добър успех и поведение, които се доказват с академична справка за последните 2 - 3 години, и с препоръка
от класния ръководител или директора на училището
в България. Наред с изпит по английски език, повечето
училища изискват от кандидатите да положат изпит
по математика, а за кандидатстващите след 10 клас
- и по други предмети, които ще бъдат изучавани през
следващите две години.

Детето ми има изявен талант – как ще му помогне училището да го развие?
Частните пансионни училища разполагат с отлична
база и добре подготвени педагози, които умеят да
стимулират децата да изразят и доразвият своите
интереси и таланти, както по време на учебните
часове, така и чрез множество извънкласни клубове
и дейности. Някои училища са специализирани и са
особено подходящи за деца с изявени таланти както в
академичната сфера, така и в областта на музиката,
изобразителното изкуство или спорта.

и живота на детето в училището. Допълнителните
разходи са за униформа (ако се изисква), екскурзии в
чужбина, организирани от училището по време на
учебната година и, разбира се, джобни пари. Обикновено таксите се плащат на три вноски, преди началото
на всеки учебен срок. Ако повече от едно дете от семейството учи в училището, има специална отстъпка.
Някои училища предлагат стипендии за деца с изявени
таланти. Конкурсите за отпускане на стипендиите се
провеждат през февруари или ноември. Спечелилите
могат да получат от 25% до 100% отстъпка от годишната такса.

И все пак, кое е най-доброто пансионно училище?
Отговорът на този въпрос не е еднозначен. Много
зависи от критериите, които се използват, за да се
определи дадено училище като "най-добро". Различните
класации на пансионните училища, които се публикуват
всяка година, се базират на неравностойни по значение
фактори и обикновено дават превес на резултатите
от финалните изпити. Те обаче не отразват как реално училището помага за развитието на детето и до
голяма степен свидетелстват предимно за това колко
селективно е дадено училище.
При избора на пансионно училище особено важно е да
познавате детето си – неговия емоционален свят, силните и слабите му страни, академичните му постижения и потенциал, умението му да общува и да се адаптира към нова среда и нови изисквания, да създава нови
контакти и приятелства. Затова може би по-правилно
е да говорим не за „най-доброто“, а за „най-подходящото“ училище – това, в което детето ви ще се чувства
комфортно, където ще може да се развива и изгражда
самочувствие.
Ели Тончева
ЕДЛАНТА – Образование в чужбина

Какво включва таксата за обучение? Има ли стипендии?
Повечето пансионни училища посочват пакетна цена,
която включва всички разходи, свързани с обучението
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Диана Иванова:

Щастлива съм, че в колежа срещнах едни
от най-добрите си приятели, с които
останахме много близки през годините
Диана Иванова е родена в София и започва да учи в родния си град. Последните две години от средното си образование (периода 1998-2000 година) завършва в St. Edmund’s College във Великобритания. Продължава там и с висшето си
образование - бакалавърска степен Hispanic Studies & Business Management в лондонския университет Queen Mary и
магистърска Tourist Management в Университета в Съри.
След като завършва образованието си, Диана се връща в България, където днес има собствен бизнес - туроператора СИТА - София Индипендънт Травъл Ейджънси ЕООД. Туроператорът организира посещения в България на туристи
от Тайван, Тайланд, Китай, Индия и Великобритания. Организатор е и на престоя на Футболен клуб Ливърпул в София
(ноември 2014 г.), както и на мероприятия и посещения на представители на St. Edmund’s college в България.

Какво означава за едно дете да завърши
средното си образование в чужбина - как
се отразява това на емоционалната връзка със семейството и приятелите тук в
България?
Да завършиш средното си образование в Англия наистина е предизвикателство, да се адаптираш към новия
начин на живот в пансионно училище, да се потопиш в
напълно друга среда и да продължиш обучението си по
различна система изцяло на английски език е изключително трудно за едно дете на 15 години. Но затова пък
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е школовка за цял живот за изграждане на характер и
личност, дисциплина, самостоятелност и опит, който
не може да се придобие по никакъв друг начин. Разбира
се, семейството и приятелите винаги са ми липсвали
много, но затова са ваканциите, когато при прибирането си в България сме правили план кога и как да се видим
с любимите хора.

Как премина изборът на държава и училище?
След посещение на лятното училище на St. Edmund’s

college, два пъти през 1997 и 1998 г.,
реално нямаше избор, а решение
за продължаване на последните 2
години от средното ми образование в Англия.

Какво трябва да знаят
родителите и бъдещите ученици за кандидатстването в пансионното
училище?
Пансионът е много по-различен
тип училище от тези в България.
Освен че учениците живеят в училището, те са в ежедневен контакт със своите учители не само
в класната стая, а и по време
на спортни занимания, извънкласни дейности, уикенд пътувания.
Някои от учителите живеят на
същия етаж с учениците, дават

дежурства. В класовете освен
англичани има деца от различнии националности – от Европа,
Азия, Африка и Латинска Америка – международни приятелства,
които остават за цял живот. От
друга страна, когато се живее в
училището, не се губи време в пътуване, придвижване до учебното
заведение. За St. Edmund’s College
едно от големите предимства
е местоположението му (между
Лондон и Кеймбридж) и прекрасната природа – парк около колежа,
красивия параклис St Edmund's
College Chapel, построен през
1853 г. от известния английски архитект Пуджин, където
ходехме на служба всяка неделя
сутрин и вечерна кратка служба
всеки ден.

Какви причини бихте
посочили на българските
родители да изберат St.
Edmund’s College пред
другите британски пансионни училища?
St. Edmund’s College е едно от
най-престижните учебни заведения
за средно образование в Англия,
колеж с многовековна история и
традиции. Основан през 1568 г. от
кардинал Уилям Алън, католическите принципи на обучение винаги са
били водещи в колежа. В началото
са се обучавали само момчета, а в
наши дни вратите на училището
са отворени за момчета и момичета на възраст от 3 до 18 години
от различни националности и
религии. St. Edmund’s College е акредитиран от Британския съвет
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през 1997 г., а през 2014 г. Лятното училище е класирано на първо
място във Великобритания според
публикация на Ел Газет. Определено
най-добрият колеж в Обединеното
кралство, не само поради многото
сертификати и отличия, които е
получил през годините като оценка
на отличната работа на учителите и служителите, и заради
перфектната подготовка на учениците, високите резултати, които
постигат колежаните и продължават следването си в най-престижните университети в Англия
и по света. Не на последно място
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местоположението – в красивия
Хертфордшир, в непосредствена
близост до Лондон.

Разкажете ни повече за
живота в рамките на бординг училището. Има ли за
учениците живот и извън
кампуса?
Когато си в пансионно училище,
ежедневието е много добре организирано и разпределено по часове.
Има точно определено време за
учебните часове, часовете за
самоподготовка и домашна работа,
хранене, свободно време. През
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уикендите, разбира се, сме имали
възможност да участваме в организирани разходки до Кеймбридж,
Лондон и близките градчета или да
пътуваме сами - това се отнасяше
само за нас, най-големите ученици. В
неделя сутрин ходехме на традиционната Неделна служба в параклиса, където отец Майкъл Пинот де
Мойра (RIP) ни разказваше истории
и притчи на съвсем разбираем език,
с които обогатявахме познанията
си. Разбира се, животът в бординг
училището не е само учене, а приятно прекарано време със съученици и
приятели.

Мнения на специалисти

Според Вас, кое училище
подготвя децата по-добре
за живота след това - пансионно училище или стандартно такова?
От собствен опит мога да твърдя, че бординг училището дава много добра подготовка за живота в
университета, улеснява прехода
между училището и университета.
Животът в пансионно училище
развива самостоятелност и отговорност, увеличава кръгозора и
социалните контакти.

Какво е международното
присъствие в училището и
как се отнасят учениците
от различни националности помежду си?
Освен англичани, в колежа винаги
е имало ученици от различни националности. Атмосферата в училището е много приятна, децата
имат възможност да научат много
неща за културата и традициите на различни страни по света.
Създават се приятелства за цял
живот, може би защото са покровителствани от Свети Едмънд,
патрона на St. Edmund’s College.
Невероятно щастлива съм, че в
колежа срещнах едни от най-добрите си приятели, с които въпреки
разстоянието (сега всеки живее и
работи в своята страна) останахме много близки през годините.

Да поговорим за финансовата страна на обучението. Какви са таксите в
училището и условията за
получаване на стипендии?
Преди 18 години, когато учех в
колежа, нещата са били коренно
различни относно таксите за обучение. Не бих могла да коментирам
финансовата страна на обучението сега.

С какво беше полезна подготовката в училището
при кандидатствнето Ви в
университет?
В колежа имахме възможност да
се запознаем с програмите на
обучение на университетите във
Великобритания по системата
UCAS, имахме достъп до проспекти,
информация. Когато кандидатствах
за университет през 1998 година,
все още интернет не беше това,
което е днес, и работехме с книгипроспекти на университетите.
Относно избор на специалност и
преценка за възможностите ни за
класиране получавахме пълно съдействие от учителите, нашия класен
ръководител и най-вече г-жа Каролайн Хюго, директор на международния отдел на училището, която е
имала честта да даде интервю за
списанието (Справочник за средно
образование, 2014 г, бел. ред.).

След като сте завършили
образованието си в чужбина, какво Ви подтикна
да се върнете да търсите
реализация в България?
След като завърших образованието си в Англия, имах възможност
да работя в сферата на туризма в
Англия и в България, след което поех
инициативата и същевременно риска за започване на собствен бизнес
в България. Разбира се, това не би
се случило без подкрепата, която
получих от моето семейство, родителите ми винаги са ме подкрепяли
в начинанията. Обичам родината си
и бих искала да покажа красивата
природа, богатата култура, древната история и уникалните традиции
на България на колкото се може
повече хора по света. Ето защо се
заех с туризъм.
Благодаря на г-жа Десислава Пенчева и списание Образование и
"

специализации е чужбина" за това
интервю, което ме върна към много приятни спомени от колежа.
Бих искала да изкажа специана
благодарност към г-жа Маргарита
Георчева, представител и посланик
на St. Edmund’s College за България,
която ме насочи към Лятното училище и оцени възможностите ми за
продължаване на средното ми образование в колежа, за стойностните
съвети и неотлъчната подкрепа
през годините. Също така бих искала да благодаря на г-жа Каролайн
Хюго, която със своята взискателност и отлични съвети възпита
в мен усет към прецизност и перфекционизъм в работата ми; на г-н
Рос Парсънс - маркетинг директор
на St. Edmund’s College, от когото
получих бащинска грижа и подкрепа не само през двете години в
колежа, но и по време на следватено ми в Англия; на г-н Пабло Дюран,
директор на St. Edmund’s College, за
професионалното и приятелско отношение по време на съвместната
ни работа по организацията на мероприятията на колежа в България
през последните няколко години. Не
на последно място, бих искала да
благодаря на моите родители Таня
и Любчо Иванови за възможността
да завърша образованието си в Англия, които, въпреки разстоянието,
винаги са били до мен, вярвали са в
мен и са ме подкрепяли във всяко
отношение.

За повече информация:
www.stedmundscollege.org
тел./ факс за България:
02/ 866 02 14
0888 780 234
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Образователни програми

Разлики
между учебниte
програми

У

чилищата във всяка страна са
длъжни да получат одобрение
и акредитация на учебните
си планове от местното образователно министерство. Това
не означава, че не съществуват
различни методики за преподаване
и възможности за избор пред родители и ученици. Напротив – обучението в различните страни си има
особености, а има и международни
програми, които се предлагат в
училища от цял свят. Добре е родителите да са запознати с повече
възможности.
В този материал ще се опитаме
да хвърлим малко светлина върху
разликите в средното образование
и различните възможности, които
се откриват пред децата.
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Начин на обучение
Няма как да избягате от базовите неща – езици, математика, история
и география и т.н. Независимо коя е избраната от вас или вашето дете
учебна програма, ще трябва да се сблъскате с тях. Все пак има нюанси в
начина на преподаване. Затова ще направим кратък преглед на някои от
най-характерните особености на всяка програма.
Advanced placement: Според Матю Нелсън, директор на Metropolitan Nashville
Public Schools, АР се фокусира повече върху изучаването на конкретен казус от
различни перспективи, а не толкова на отделни предмети. Това всъщност е
характерно за цялата образователна система на САЩ.
От там идва и разпространеното твърдение, че американците не
могат да откриват родните си градове на картата, но са много добри
специалисти в своята област. Това едва ли важи за завършилите добро
образование, но предразсъдъкът е популярен по цял свят.
International Baccalaureate: В известен смисъл IB е противоположност на
АР. Изучаването на даден предмет или явление преминава през връзките му
с различни академични предмети. Затова интердисциплинарният подход и
познанията по различни учебни дисциплини са в основата на обучението.
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Образователни програми

А-level: Пълното име на тази програма е „General
Certificate of Education Advanced Level“ и – макар често
да се асоциира с обучението във Великобритания – се
преподава в редица училища по цял свят, основно на
териториите на старата Британска колониална империя.
Особеното при тази учебна програма е, че през последните 2 години от обучението учениците изучават само
по 3-4 избрани от тях предмета. Все пак има известни
„насоки“ в избора – задължително трябва да има точни
науки, чужд език и изкуства.
Национални програми: Тук ще си позволим да групираме няколко програми. Немската и швейцарската матура, както и френският бакалауреат (да не се бърка
с бакалавърска степен във висшето образование) със
сигурност имат големи различия помежду си, но имат и
общи характеристики. Задължително обучението е на
немски или на френски език. Подходът на преподаване
е „холистичен“, т.е. - изучават се множество предмети, подобно на българската образователна система. И
накрая – нямат толкова силно международно разпространение извън съответните страни.

Език на обучение
За добро или за лошо - без английски език няма начин
да се сдобиете с престижна диплома от типа на
AP, IB или А-level. Дори и децата да не се обучават в
англоезична страна, обучението по езика на Шекспир
е силно застъпено. Допълнителните езици, които се
изучават, зависят от страната. В САЩ популярен език
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е испанският, а във Великобритания – френският и немският. Тези чужди езици обаче са свободно избираеми.
Немските, френските и швейцарските програми също
включват задължително обучение по чужди езици.

Възможности за реализация
Безспорно, най-важната цел на елитното средно образование е подготовката за успешен прием в университет. Практиката показва, че интересуващите се
от средно образование в чужбина имат по-амбициозни
планове, свързани с обучение във висше училище.
Като начало трябва да кажем, че за едно дете е найлесно да продължи висшето си образование в страната, в която е завършило училище. Британските
училища, преподаващи програми като А-level и IB, често
изтъкват колко от техните възпитаници са се реализирали във водещите висши училища на острова. В
това число – т.нар. Оксбридж (Кеймбридж и Оксфорд),
както и университети от групата Ръсел (Russel Group).
Можете да се ориентирате за качеството на дадено
училище, ако тази информация е публикувана на сайта
им. В САЩ пък оценките по някои модули от АP програмата могат да се признават и на ниво университет
– в зависимост от избраната специалност. За разлика
от профилираните паралелки в България, които (поне
по презумпция) подготвят учениците за конкретна
насока във висшето образование, то международните
програми често са по-широкоспектърни. Учениците,
които са ги завършили, често се насочват към популярни дисциплини като право, мениджмънт и т.н.

Образователни програми

A-level

Какво е A-Level?

Особености на преподаването

Реализация

A-level (съкратено от Advanced
Level General Certificate of Education)
е академична програма за ученици
на възраст 16 - 18 години, която се
изучава в последните 2 години
(т. нар. Sixth Form) от образованието
в средно училище във Великобритания. A-level е диплома за средно
образование, която се издава не само
от средните училища във Великобритания, но и от институции, като
Британски съвет, например, с цел
приравняване на обучението с британската образователна система,
независимо къде се намират в света.

Обучението се провежда изцяло на
английски език. Учебният план е в две
нива - AS (Advanced Subsidiary) и A2.
Обучението обикновено протича в
избран от ученика профил - бизнес и
икономика, естествени науки, хуманитарен. През първата година учениците изучават 4 предмета, а през
втората (A2) – те се редуцират до 3
предмета, но могат да останат и 4,
като целта е знанията да се затвърдят. По всички тях се полагат изпити
в края на годината, които са еднакви
са всички ученици в A-level програмата по света.

Успешното полагане на изпитите
A-level е предимство при прием в найпрестижните британски университети. Тъй като резултатите излизат
през месец август, а крайният срок за
подаване на документите през UCAS
е 15-ти януари, преподавателите в
програмата A-level изпращат прогнозните резултати на кандидат-студентите. Университетите поставят
изискване за резултатите по съответния предмет и до излизането им
кандидатите са с условна оферта.

Какви са предимствата?

Условия за прием

Тази диплома се приема за универсален „златен” стандарт при кандидатстване за бакалавърска степен в
най-престижните университети във
Великобритания и света.
Учениците избират какво ще изучават измежду предмети като езици,
математика, физика, химия, биология,
история, география, философия, бизнес
науки, икономика, компютри, дизайн,
музика и т.н. - може да се избира от
всичко, което се преподава на ниво
средно образование и дори повече.

В повечето случаи са ви нужни поне
пет GCSE с оценки А*-E. Понякога са
ви нужни оценки над B по GCSE при
определни предмети.

Оценяване
Оценките са от А до Е, като А е
най-високата оценка, а Е най-ниската. Оценката на всеки предмет се
изразява и в точки – по всеки такъв
в пръвата AS-level година се оценява с
максимум 300 точки, а през втората
А2 година – с 600.

Програмата в България
У нас тази програма се предлага
в: Международна гимназия "Проф.
д-р В. Златарски”, Английско
средно училище Дарби kолидж
и Международно училище "Св.
Георги" в София. Индивидуалните
кандидати могат да вземат
изпитите си за A-level в Британски
съвет България – оторизиран
изпитен център на Cambridge
International Examinations.
Приемът е възможен за обучение в
11-ти и 12-ти клас. Годишната такса е приблизително 6000 евро.
www.a-levels.co.uk

Справочник за средно образование и езиково обучение
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Образователни програми

IGCSE

Какво е IGCSE?
IGCSE е гимназиална двугодишна
програма за ученици на възраст 14-16
години в 9-ти и 10-ти клас, която се
преподава във Великобритания, Уелс,
Северна Ирландия и в международни
училища по цял свят. Тя е разработена
през 80-те години на миналия век и в
края им ученици са положили първите
изпити.

Условия за прием
Приемът в тази програма става на
базата на добър успех, с полагането
на изпити или диагностични тестове,
по преценка на комисия по прием на
училището и след събеседване.

Какви са предимствата?

Оценяване

Програмата IGCSE е препоръчвана
и е подготовка за продължаване на
обучението в програмите A-level и
International Baccalaureate.

Oценките варират от А* до G като
най-високата е A* , а надолу са A, B,
C, D, E, F и G. За прием в програмата
A-Level или International Baccalaureate
обикновено е нужна оценка A*, A, B или
поне C. Оценка по съответния GCSE
предмет се образува от текущите
изпити през годината, от финалните в края на учебната година и от
курсови работи. Учениците разбират
оценките си в четвъртата седмица
на месец август, една седмица след
излизането на резултатите от A-level.

особености на преподаването
За да се обучава в програмата IGCSE,
ученикът трябва да избере 8-12 предмета от областта на хуманитарните, техническите или приложните
науки, които изучава в продължение на
2 години и в края на 10-ти клас полага
изпити.
Задължителни предмети са английски
език и литература, математика и
естествени науки: биология, физика,
химия. Оттук нататък учениците
могат да избират още предмети,
според предпочитанията и интере-
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сите си: икономика, модерни езици,
предприемачество, изкуства, география, психология и т.н.

Реализация
Завършването на тази програма позволява директен прием в в програмите A-level и International Baccalaureate,
във Великобритания и на други места
може да послужи като сертификат
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за владеене на английски език, но по
същество не е диплома за завършено
средно образование, с която може да
се кандидатства във висше училище.

Програмата в България
У нас тази програма се предлага
в: Международна гимназия Проф.
"
д-р В. Златарски", Английско средно
училище Дарби колидж, Международно училище "Св. Георги" в София.
Индивидуалните кандидати могат
да вземат изпитите си за GCSE в
Британски съвет, България – оторизиран изпитен център на Cambridge
International Examinations.
За ориентир: годишната такса
за програмата в Международна
гимназия Златарски е между 4540
и 5540 евро за български ученици
в зависимост от това дали са от
други училища или на гимназията.
Училището предлага и възможност
за записване в Pre-IGCSE програма за
ученици в 8-ми клас, като подготовка към започване на самата IGCSE
програма. Учениците преминават
интензивно обучение по английски
език и по предмeтите: Science, Social
Science и Mathematical Studies отново
на английски.

Образователни програми

AP

Какво е Ap?

особености на преподаването

Advanced Placement Program (AP) е
образователна програма за средните училища в Съединените щати и
Канада. Advanced Placement Program
(AP) е академичната програма за
средно образование в САЩ, която
представлява тригодишен курс на
обучение от 10-ти до 12-ти клас.

Предметите, които се предлагат в
Advanced Placement Program, включват:
история на изкуството, биология, математика, химия, компютърни науки,
икономика, английски език, екология,
европейска история, френски език,
немски език, политика, география,
латински, теория на музиката, физика,
психология, испански, статистика,
студийни изкуства, история на САЩ,
световна история.

Организацията, която администрира програмата от основаването
ú през 1955 г. и дава насоките
за преподаване в програмите по
различните предмети, се нарича
College Board. Дейността на борда
се финансира от таксите, които се
събират от учениците при явяване
на изпитите по AP.

Какви са предимствата?
Учениците придобиват задълбочена
подготовка на гимназиално ниво,
като имат шанса да получат кредити или да бъдат приети в колеж или
университет.
Повече от 15 000 училища в света
участват в програмата, като 60%
от тях са американски средни
училища.

Условия за прием
От кандидатите се изисква да положат писмен изпити по английски
език и да представят академична
справка за последните 2 години, както и препоръки от преподавател по
английски език и по математика.

Оценяване
Оценяването се извършва по 5-степенна система с оценки от А до F,
широко разпространена в САЩ, или изразено в цифри - от 1 до 5. Учениците
се оценяват на състезателен принцип,
т. е. те се състезават един с друг
по успех, а не се оценяват по зададен
стандарт.

Някои колежи използват тези резултати, за да освободят учениците от
изискваната начална курсова работа,
ако са показали добри резултати на
AP теста. Политиката на всеки колеж
и университет е различна, но най-често допустимите оценки са 4 или 5, в
някои случаи и 3.

Реализация
Завършилите AP могат да кандидатстват във висши училища в САЩ,
Канада и Великобритания. Британската система за висше образование
признава Advanced Placement изпитите като еквивалентни на А-level. Американските колежи често използват
тези резултати, за да освободят
учениците от изискваната начална
курсова работа, ако са показали добри
резултати на AP теста.
През последните няколко години
оценките от Advanced Placement
се взимат под внимание и от някои
университети в Австрия, Полша,
Белгия, Франция, Швейцария, Германия,
Холандия, Ирландия, Кипър и Дания.
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23

Образователни програми

German
Abitur

Какво е German Abitur?
В Германия и в тези международни
училища, които следват системата за средно образование в
Германия, учениците задължително
полагат зрелостни изпити след
12-ти или 13-ти клас. Официалното
наименование на немските матури
е Аllgemeine Hochschulreife, но пошироко са известни като German
Abitur.

Какви са предимствата?
Академичното ниво на Abitur
е сравнимо с International
Baccalaureate и Advanced Placement
— макар че
изискванията за IB
се различават от изискванията за
изпита по немски. Това е единственото удостоверение в Геремания,
което дава право на всеки абитуриент да запише висше образование в университет.

Същност на програмата
В гимназиалните училища в Германия на учениците се предоставя
избор от 3 основни вида предмети: чужди езици и изкуство; хуманитарни и социални науки, и математика и естествени науки. През
последните 2-3 години от своето
обучение те избират определена
област, в която да специализират
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в зависимост от личните си предпочитания за бъдеща професионална реализация. Впоследствие се
полагат писмени и устни зрелостни изпити само по тези избрани
дисциплини. Оценките от матурите се комбинират с оценките от
последните 2-3 години и така се
образува общия успех.

Изисквания
От кандидатите се изисква отличен успех от последните две
години и препоръка от преподавател. Полагат се изпити по немски
език и друг предмет (в зависимост
от желания профил на обучение).
Успешно представителите се кандидати се явяват и на интервю.
Изискването за допускане до зрелостните изпити е гимназистите
да са покрили 2 интензивни курса
и между 7-10 стандартни. Самият
зрелостен изпит за завършване на
образовение в Германия се състои
от 1 изпит по всеки от двата
интензивни предмета и 1 изпит по
2 от стандартните по избор.

Оценяване
Всеки учебен предмет през учебните срокове се оценява до 15 точки
според подготовката на ученика.
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Вземането на Abitur изисква
резутлат от над 300 точки. Максималният резултат е между 823
и 900 точки.

Реализация
При успешно полагане на зрелостните изпити се придобива
квалификацията Abiturzeugni,
която представлява диплома за
завършено средно образование в
Германия. Този документ съдържа
всички оценки и дава възможност
да се продължи образованието в
университет или друг тип висше
учебно заведение, като има
функциите както на сертификат
за завършено средно образование, така и на изпит за прием в
университет.

Програмата в България
След полагане на приемен изпит
в края на осми клас в немския отдел на 91-ва Немска езикова гимназия, гр. София, биват приети
около петдесет ученици. Те се
разделят в два специални класа,
където са ръководени от девет
немски учители до полагането на
немската матура в края на дванадесети клас.

Образователни програми

Swiss
Matura

Какво е Swiss Matura?
Швейцарска матура – общообразователна програма, която
дава солидна базова подготовка
и задълбочени познания по чужди
езици, литература и точни
науки. Изучават се 13 предмета,
по които се полагат финални изпити, и се получава швейцарска
диплома за средно образование.
Тя се признава предимно от университетите в Швейцария, но
с нея може да се кандидатства
и в други държави. Програмата
е подходяща за ученици с висок
академичен потенциал, които
могат да се справят с голямото натоварване и да поемат
огромен обем информация по
много предмети от различни
области.

Какви са предимствата?
Програмата се предлага на
всички официални езици в конфедерацията. Препоръчва се на
международни ученици, които
имат обширни езикови познания
по минимум два езика. Програмата изисква добро владеене
на английски език, но основната
цел е успешно да се преминат
изпитите на френски, немски
или италиански език. Образова-

телно ниво Swiss Maturа се преподава в продължение на 4 години и
основното му преимущество е, че
осигурява прием в престижни университети по света след завършване на образование в Швейцария
на база резултатите от положените зрелостни изпити в края на
самото обучение.

Особености на преподаването
Учебната програма включва 13-15
задължителни предметa, три чужди езика и допълнителни свободно
избираеми предмети. Целта на
Швейцарската матура, която е
призната в страната и в чужбина,
е да подготви учениците за прием
в университет, като предложи
едно широко образование.

Оценяване
Най-високата оценка в Швейцария –
подобно на България – е отличен
6. Най-ниската е 1, но трябва да
ви предупредим, че 2 и 3 също се
равняват на двойка по нашата
система. Тоест – трябва ви оценка над 4, за да издържите успешно
един изпит.
В различните кантони има минимални различия в учебните програми, както и в изискванията за

получаване на определена оценка.
Въпреки това, при всяко положение трябва да очаквате сериозно
учене и стриктни учители.

Реализация
Завършилите средно образование
в Швейцария имат възможност да
кандидатстват във висши училища в алпийската страна. Препоръки от швейцарски учители също
могат да имат голямо значение за
кандидат-студентите, особено в
частните висши училища.
Средно образование в Швейцария
може да бъде получено на четирите официални езика на страната
– немски, френски, италиански и
романски. Последният се говори
от много малко хора и обучението
е насочено най-вече към местната общност.
Другите три обаче отварят вратите пред учениците за реализация (както във висше училище,
така и в търсенето на работа)
във всяка държава, където се
говори съответният език – Франция, Германия, Австрия, Италия и
т.н.

Справочник
Справочник за
за Средно
средно образование и езиково обучение

25

Образователни програми

French
Baccalauréat

Какво е French Baccalauréat?
Обучението за средно образование
във Франция започва на 14-годишна
възраст и приключва на 18-годишна възраст, като тази система
позволява на учениците да изберат
в какъв профил да специализират за
френска диплома. Изборът, който
се предлага, е между:

Същност на програмата

2) Специализиран технически бакалауреат
3) Професионален бакалауреат.

През първата година от своето
образование във Франция от гимназистите се изисква да направят
самостоятелно научно проучване в
групи с други 2-ма или 3-ма души, а
през последната година да избират
един от предметите като тясна
специалност и да го изучават на
интензивно ниво. Съществуват
както френска версия, така и международна версия на програмата
(option internationale du baccalauréat).

Какви са предимствата?

Оценяване

Учебната програма във всички
френски училища е разработена
така, че учениците задължително
изучават френски език, история, география, 2 чужди езика, философия,
математика и наука, физкултура и
по желание един или два свободно
избираеми предмета. В допълнение,
тясно застъпени са основните
предмети от съответната програма за средно образование във

За целия курс на обучение във Франция има само две изпитни сесии –
учениците полагат 2 до 4 изпита
през първата и последната година.
Дипломата за French Baccalaureate
се присъжда на базата на тези
изпити. Максималната възможна
оценка, която учениците могат да
получат е 20, но за да завършат
своето образование са им необходими минимум 10.

1) Основен French Baccalauréat: дели
се на 3 подвида:
• Baccalauréat L за литература;
• Baccalauréat ES с икономическа и
социална насоченост;
• Baccalauréat S, профилиран в
сферата на науките.
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Франция, която са си избрали:
• математика и три науки за
Baccalauréat S;
• математика за Baccalauréat ES;
• и литература, философия и езици
за Baccalauréat L.
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Присъждат се и специални отличия
за високи резултати: Аssez bien
(12/20), Вien (14/20), Тrès bien (16/20).
Ако някой от учениците получи
оценки 8/20 или 9/20, има право да
се яви на устен изпит за повишаване на успеха в рамките на 1 седмица след обявяване на резултатите.

Реализация
Френската диплома дава възможности на притежателите ú да
кандидатстват във висши училища
както във Франция, така и в други
държави, където френският език е
официален. Например провинцията
Квебек в Канада, Швейцария, Люксембург, Белгия и т.н.
Студентите във Франция, които
притежават French Baccalauréat,
могат по-лесно да се справят с намирането на работа, ако покажат,
че притежават и френско средно
образование. Французите са много
горди със своя език и култура и
подобна квалификация прави добро
впечатление на всеки работодател.

Програмата в България
French Baccalauréat диплома можете да получите от частния френски лицей Виктор Юго" в София.
"

Образователни програми

International
Baccalaureate (IB)

Какво е IB?

особености на преподаването

International Baccalaureate Diploma
Programme (IB) е двугодишна международно призната образователна
програма, насочена към ученици на
възраст от 16 до 19 гoдини, желаещи да продължат образованието си
в университет. Тя е създадена през
1968 г. в Женева, Швейцария, където
и до днес е регистрирана като
нестопанска организация International
Baccalaureate Organisation, www.ibo.
org. Група талантливи и напредничави учители от Международното
училище в Женева, с помощта на няколко други международни организации започват Дипломната програма
на IB.

Учениците избират 6 предмета в 6
области – 2 езика, математика, експериментални и хуманитарни науки,
изкуства (или предмет по избор). Три
от предметите се изучават на високо ниво. Интердисциплинарният курс –
Теория на познанието" и Програмата
"
Творчество, активност, социални
"
дейности" допълват академичната
програма. Курсът на обучение завършва с дипломна работа и полагане
на изпити, оценявани от комисия на
IBO.

Какви са предимствата?
Дипломираните с IB степен с
лекота се справят с предизвикателствата на по-нататъшното си
образование и кариера. Учениците,
обучавани по IB програмата, ще
имат възможност да бъдат приети
с високи кредити в избрания от тях
колеж или университет. Чрез IB
програмата те получават не само
солидна академична подготовка, но
и ценни умения за живота, както и
разбиране за основни етични принципи.

Условия за прием
• Приемен изпит
• Висок успех (конкретният бал се
определя от училищата)
• Мотивационно писмо на английски
език
• Одобрение на приемна комисия
след провеждане на индивидуална
среща с кандидата.

Оценяване
Оценяването на постиженията на
учениците е чрез редица начини през
двугодишното обучение по програмата. Оценяване на работата на
учениците е както от външни изпитващи, така и от учителите, които
им преподават. Цялостната оценка e
подложена на внимателнo преразглеж-

дане и модерация, за да се приложи
съвместим, международен стандарт
на всички ученици по света. Поставянето на оценки следва стандарт на
оценяване, създаден едновременно за
учебното съдържание и за уменията.

Реализация
Във Великобритания повечето университети, включително Оксфорд и
Кеймбридж, признават международната диплома като алтернатива на
А-level. В САЩ IB дипломата може да
послужи за освобождаване от някои
от курсовете в университет.

Програмата в България и
акредитация
В България има седем училища, лицензирани като IB World Schools. Това
са: Американски колеж Аркус Велико
Търново, Американски колеж София,
Англо-американско училище, Международно училище Увекинд, Меридиан
22, Международна гимназия Проф. д-р
"
В. Златарски" и Британско училище
София.
В седемте училища, в които се изучава дипломната програма на IB в България, учениците избират 6 предмета
в
6 области - 2 езика, математика,
експериментални и хуманитарни науки, изкуства (или предмет по избор).

Справочник
Справочник за
за Средно
средно образование и езиково обучение
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България

България
Географска справка
Столица

София

Официален език

български

Регионални езици

-

Население

7 153 784 души

Площ

110 994 кв. км.

Валута

български лев (BGN)

Климат

умеренo-континентален

Средно образование
Този образователен етап у нас се разделя на средно общообразователно (което включва СОУ-та и гимназии) и
средно специализирано образование (професионалните
гимназии). Приемът за него се извършва след 7-ми клас
за гимназиите и след 7-ми/8-ми за повечето СОУ и технически насочени училища. Макар да не е законово регулирано, училищата с прием след 7-ми клас се определят
от обществото като по-престижни и традиционно
изискват значително по-висок бал за влизане. Приемът
се извършва с полагане на изпити по български език и
литература и математика – т.нар. „малки матури”.
Видовете средни училища у нас са:
Средни общообразователни училища (СОУ)
Освен средно, те включват и начално ниво – от
1-ви до 4-ти клас; прогимназиално – от 5-ти до 8-ми
клас и гимназиално ниво – от 9-ти до 11-ти клас.
Това са най-големите училища като брой ученици
и макар да не са профилирани, често предлагат
езикови или икономически паралелки.
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Специализирани училища със засилено изучаване на чужди езици (езикови гимназии)
Приемът се извършва след 7-ми клас и след полагането на приемни изпити. Една особеност на тези
гимназии е, че дипломата се получава в 9-ти, а не в
8-ми клас, защото първата година е изцяло насочена
към езиково обучение. Много предмети като история,
химия и биология също се изучават на чужд език.
Специализирани средни училища
Тази категория включва както наследниците на
бившите техникуми, така и специализираните
природоматематически, хуманитарни, и комбинира обучението по общообразователни предмети с
професионални такива.

Частни училища
Частното средно образование у нас се развива
бурно след падането на комунизма през 1989 г. От
тогава до днес са създадени десетки нови частни
училища. Към началото на 2015 г. членовете на
Българската асоциация на частните училища
наброяват 55 (включително колежи, частни детски
градини и различни образователни институции).
Към момента у нас няма пансионни училища.
Този тип средни училища традиционно следват
структурата на държавните училища и се делят
на средно общообразователни и професионални.
Разликата е, че задължително се използва думата
„частно” в името на училището, за пояснение на
родителите – например ЧСОУ, ЧПГ и т.н.
В частните средни училища у нас се преподава по

Степен

Възраст

Класове

Училища

Начално

7-11 години

1-4 клас

Начално училище

Основно

11-15 години

5-8 клас

Основно училище

Средно

15-19 години

9-12 клас

Средно
общообразователно
училище, профилирана
гимназия

Предлагани учебни програми

• Средно образование - Това е
стандартната квалификация, която
учениците получават след изкаран
курс по одобрената от МОН
програма, независимо от това
дали става дума за държавно или
частно училище.
• International Baccalaureate (IB) –
Това е международно призната
образователна програма, ръководена от International Baccalaureate
Organisation. У нас има само 5 училища, които предлагат обучение
по нея – четири в София и едно
във Велико Търново.

утвърдените от министерството на образованието и
науката програми, но някои от тях провеждат и обучение по международни програми като IB. Повечето учебни
заведения са с езикова или икономическа насоченост.

Полезни връзки
•
•
•
•

Такси
Държавното средно образование в България е напълно
безплатно. Все пак, всеки
родител трябва да си задели
и някаква сума от порядъка
на 100-200 лева за учебници,
консумативи и облекло през
учебната година.
В частните училища, разбира
се, такси има. Очаквайте
суми в интервала на 2000 до
4000 евро, макар да е възможно да намерите отделни
програми и извън тези граници. Ако се интересувате от
обучение по международна
програма като International
Baccalaureate, то трябва да
се подготвите за още по-високи такси – над 5000 евро.
Някои училища може да
таксуват допълнително за
транспорт и храна в училището. Тъй като това са
сериозни цени за българските
реалности, много училища
предлагат възможности за
разсрочено плащане.

www.bachu-bg.com
www.schoolsbulgaria.com
www.studyabroad.bg
www.mon.bg

Живот в България
Повечето ученици у нас завършват средното си образование
в родните си места, което улеснява много родителите им.
Въпреки това, ако сте се амбицирали да попаднете в някое
от водещите училища у нас, е твърде вероятно то да се
намира в някой от големите градове – София, Пловдив, Варна,
Бургас или Велико Търново.
Най-добрият вариант е детето ви да споделя квартира с
други свои връстници. Стая в централен софийски квартал
би ви струвала около 200 лева. С консумативите сумата ще
нарасне до около 250-300. В останалите градове цените са
по-ниски – около 150 лева.
Доколко българските градове са безопасно място за деца
(било то и тийнейджъри), които да живеят сами, вероятно
е спорен въпрос. Най-добре е да направим уговорката, че
зависи от квартала.
Животът в България безспорно си има и големи предимства.
Децата едновременно се научават на повече самостоятелност и избягват културния шок в тази ранна възраст.
Възможността за по-чести контакти с родители и преподаването на български език също не е за подценяване.
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България

Американо-английска
академия

Kонтакти
д-р Мария Цонова
office@aeasofia.com
02 973 12 22
с. Лозен, ул. „Орлова круша“ 1
България, София
www.aeasofia.com

Език на обучение
Английски език

чужди езици
Aнглийски, испански, български

Изкуства

Сценични изкуства

изисквания за прием
Интервю, тест по английски, МАР
тест

А

мерикано-английската академия е международно училище, основано
през 1992 г. в София. В училището се обучават деца над 3-годишна
възраст и ученици от 1-ви до 12-ти клас, представители на повече
от 30 различни националности. Учебната програма е съобразена с образователните стандарти Common Core. За всеки завършен клас и етап
на обучение учениците получават международно признати американски
документи. Училището е акредитирано от Accreditation International,
National Council for Private School Accreditation и Middle States Association.
Специално за български ученици Американо-английската академия, съвместно с ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“, предлага и билингвална система
на обучение по американска и българска учебна програма. Обучението
е съобразено съответно с американските образователни стандарти
Common Core и държавните образователни изисквания на МОН. За всеки
завършен клас и етап на обучение учениците по билингвалната система
получават легитимни български и американски документи.

Международни и съвместни програми
Американо-английската академия, съвместно с ЧСУЧП „Абрахам Линкълн“,
предлага билингвална система на обучение по американска и българска
учебна програма.
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Ученически живот
Общ брой ученици 2016/ 2017

220
Среден брой на учениците
в един клас - 15
Учениците на АЕА продължават в престижни университети и колежи по света: Harvard
University, Boston University,
University of Tulsa, California
State University, Texas A&M
University и др. Подробен списък - на сайта на училището.

срокове
Кандидатстване:
целогодишен прием
Начало на учебната година: 15 септември
Край на учебната година:
30 юни

Финансови условия (годишно)
Валута:
Такса за обучение:
Храна:
Транспорт:
Здравна застраховка:
Учебници и материали:

евро
5900-15 800
закуска и обяд, приготвени на място
да
да
да

Извънкласни дейности
Футбол, баскетбол, карате, художествена гимнастика, шах, балет,
хип-хоп, класическа китара, пиано, цигулка, виола, участие в музикални
спектакли.

Нашите възпитаници вземат участия в състезания
и конкурси.

България
България

Британско училище
в София

Kонтакти
Костадин Петков
office@bssofia.bg
+359 886 510 510
ул. "Екатерина Ненчева" 1
България, София
www. britishschoolbg.com

Език на обучение
Английски език

чужди езици
Испански, френски, немски

Учебни програми и профилиране
IB
GCSE/IGCSE
CIE Primary and Secondary 1
Checkpoint Exams

изисквания за прием
Приемен изпит на училището
Академичен доклад, сертификати,
оценки за последните 2 год.
Успешно издържан изпит по
английски език (1-4 клас)
Успешно издържани изпити по
английски език, математика и
природни науки (4-10 клас), интервю
с училищен психолог и директора по
учебната дейност.
Есе
Препоръки
Интервю
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ританско училище в София е единственото училище в България
със статут „британско училище извън пределите на Обединеното
кралство“ или „British School Overseas”. Училището е акредитирано
от изпитния борд към университета Кеймбридж и учениците следват
британски образователен модел в направленията детска градина, начално
и средно образование (3–16 год.). Учениците в колежа следват International
Baccalaureate (IB) Diploma Programme в последните две години от образованието си – 16-18 год.
Британско училище в София е акредитиран член на Съвета на международните британски Училища (COBIS) и Европейски съвет на международните училища (ECIS). След появата си през 2009 г. и в отговор на
нуждата от висококачествено международно признато образование в
България, Британско училище в София въведе най-новите и иновативни
методи в преподаването. През годините в методиката на преподаване
бяха въведени International Primary Curriculum (IPC), Thinking Based Learning,
Habits of Mind и Apple Interactive School.
Благодарение на програмата Apple Interactive School, училището се превърна в единственото в България, в което активно се използват iPad-и в
обучението и изключително се набляга на изучаването на MAC OS.
Целта и амбицията на екипа на Британско училище в София е да подготвя учениците за утрешния ден, за високо конкурентния свят, с който те
ще се сблъскат и да бъдат подготвени да посрещнат и да се справят с
всяка трудност по пътя към успеха.
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Ученически живот
Общ брой ученици 2016/ 2017

240

Международни ученици – 65%
Среден брой на учениците в
един клас - 15

Участие на учениците в олимпиади, конкурси и др. – да
Средна успеваемост на учениците – по-висока от средната за Обединеното кралство.

срокове
Краен срок за кандидатстване: целогодишен прием
Начало на учебната година:		 11 септември 2017 г.
Край на учебната година:		 22 юни 2018 г.

Реализция на учениците след
завърършване първи завършил випуск 2018 г.

Финансови условия (годишно)
Валута:		
Такса за обучение: 		
Такса регистрация:		
Общежитие:		
Храна:		
Здравна застраховка:		
Транспорт:		
Учебници и материали:		
Други такси:		
			
			

евро
5000-10000
600-1000
7300-20000
800
включена в таксата
2000
200-400
изпити, iPad (4-ти- 12-ти клас), 		
униформи, извънкласни дейности, ски
седмица, зелено училище

Извънкласни дейности
Спорт - плуване, тенис на
корт, лека атлетика, футбол,
волейбол, йога, таекуондо,
шах
Изкуства - живопис
Музика и танци - вокална
група, пиано, китара, балет,
модерни танци, зумба
Клубове - Community, Action,
Service
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България
България

Френско училище
и детска градина
"Виктор Юго"

Kонтакти
Алина Малевска
lfsofia@vhugo.org, com@vhugo.org
(00359-2) 9632964, 9632119, 8660105
Адрес:
Макси Комплекс
Бул. „Симеоновско шосе” 110
Квартал Витоша
София
www.vhugo.org

Език на обучение
френски език

чужди езици
английски, испански, немски, руски,
български и латински език

Сертификати по езици
British council, Institut français, ИЧС,
Goethe-Institut, Instituto Cervantes

Профилиране
Френска диплома French Baccalauréat

Изисквания за прием
Приемен изпит на училището френски след 5 г. възраст
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снован през 1966 г., Френски лицей „Виктор Юго” е част от найголямата и престижна мрежа от международни училища в света,
която обединява 495 учебни заведения в 137 държави. Лицензиран
от Френското министерство на образованието, Френски лицей „Виктор
Юго” обучава деца от 3 годишна възраст до 12 клас, като повече от 35%
от тях са с чужда националност.

Още от 3-годишна възраст децата следват френската учебна програма, което им позволява да придобият знания и умения, които усвояват
благодарение на висококвалифициран екип от френски учители, допълнен
от висококвалифицирани български учители. По време на цялото обучение
знанията по езици биват периодично оценявани чрез официални международно признати сертификати на British Council, Institut français, GoetheInstitut, Instituto Cervantes, ИЧС.
Завършвайки 12-ти клас, нашите възпитаници владеят перфектно
френски език, който е езикът на цялостното обучение, и английски език,
а също така трети, че дори и четвърти език на високо ниво. Полагат
успешно френските държавни изпити (матура) - Baccalauréat със 100%
успеваемост, от които близо 95% отлични резултати, по-добри от тези
в училищата във Франция, и пред тях са отворени вратите не само на
френските висши учебни заведения, но и на най-престижните университети в Европа и Америка.
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Ученически живот
Общ брой ученици 2016/ 2017

740
Международни ученици

35%
Среден брой на учениците в
един клас

23
Участие на учениците в олимпиади, конкурси и др. – да
Средна успеваемост на учениците – 100% успеваемост на
френска матура.

срокове
Краен срок за кандидатстване: 30 май 2017 г.
Начало на учебната година:		 1 септември 2017 г.
Край на учебната година:		 30 юни 2018 г.

Финансови условия (годишно)
Валута:		
Такса за обучение: 		
Такса първо записване:		
Здравна застраховка:		
Транспорт:		
Учебници и материали:		

лева
8000-10 000 лв.
1980 лв.
да
да
включени в таксата

Извънкласни дейности
Спорт - ски, езда, катерене, худ.гимнастика, баскетбол, тенис,
йога, футбол, шах, айкидо, плуване, волейбол, фехтовка
Изкуства - креативни ателиета, въведение в изкуството,
театър, куклен театър, архитектура
Музика - мюзикъл
Клубове - клуб по ръгби, клуб по футбол

Реализция на учениците след
завършване - 100% от учениците продължават обучението
си във висши учебни заведения, предимно
в чужбина.

Австрия

австрия
Географска справка
Столица

Виена

Официален език

немски

Регионални езици

хърватски, унгарски, словенски

Население

8 474 000 души

Площ

83 879 кв. км.

Валута

eвро (EUR)

Климат

умеренo-континентален/високопланински

Средно образование
Всички деца с постоянно местожителство в Австрия са длъжни да посещават училище в продължение на девет години, независимо от тяхното
гражданство или национален произход. В страната
работят както държавни, така и множество частни училища.
Образователният процес в страната се разделя на
няколко етапа. Първият е 4-годишен курс в начално
училище (Volksschule), където децата постъпват
след като навършат шест години. Учебните програми във всички училища са еднакви и целят да
дадат възможно най-широка общообразователна
подготовка.
След приключването на този етап от образованието могат да се насочат към един от два типа
училища: Общообразователно училище (Hauptschule)
или в гимназия (Gymnasium), която пък от своя
страна се дели на „реална” гимназия с фокус върху
науките и хуманитаристиката и „икономически”
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гимназии с профилирани стопански или технически
профили. Учениците прекарват там общо 4 или 5
години, в зависимост от избраният от тях профил.
Средно образование се получава след полагане на
държавни изпити, наречени Reifeprüfung, които
в общи линии са еквивалент на родните матури. Задължителните предмети са немски език,
математика и чужд език. За последния най-често
учениците избират английски или френски, но има
възможност за полагане на изпит дори и по старогръцки и латински.
Частните училища в страната представляват
около 10 процента от общата бройка (т.е. около
680). Както и в много други католически страни,
църквата е собственик на голяма част от тях, но
няма ограничения в приема по религиозен принцип.
Заради селективния си прием и строгата дисциплина, австрийците възприемат този тип училища
като по-престижни.

Предлагани учебни програми

• Австрийска матура (Reifeprüfung)
• International Baccalaureate

Полезни връзки

• www.internate.at
• www.privatschulberatung.at
• www.privatschulen.at

Пансионни училищА
В Австрия този тип училища се наричат интернати (Internat). Някои от
най-известните и престижни сред
тях са т.нар. Терезианум, създаден от
Мария Терезия през далечната 1746 г.,
и Австрийско-американското пансионно училище във Виена. Пансионните
училища в страната са популярна
дестинация за децата на по-заможни
родители от цяла Източна Европа.

Такси
Училищното образование е безплатно
във всички държавни училища. В частните училища често има различни
такси за австрийски граждани и за
чужденци. За щастие българите, в
качеството си на граждани на ЕС,
имат равни права с австрийците в
това отношение.
С уговорката, че следващите суми
са осреднени и всяко частно училище
има правото да налага такси по своя
преценка, можем да посочим следните цени: около 100 евро ще са ви
необходими месечно за обучение в
редовно частно училище. Цените за
посещение на интернат достигат и
могат да надхвърлят 1000-1600 евро
на месец.

Живот в Австрия
Австрия е добре уредена страна с висок жизнен
стандарт и високи доходи на населението.
Столицата Виена предлага много възможности
за нощен живот и забавление на младите хора,
като същевременно е определяна за един от найбезопасните градове в Европа.
Последното преброяване в Австрия е отчело
18 481 българи, но според неправителствени
организации реалният брой на нашите сънародници
в страната може да надхвърля и 30 000 души.
Трябва да кажем и нещо друго. Макар практически
всички да говорят стандартизирания немски
(Hochdeutsch), в личните си разговори
австрийците често предпочитат местния
австрийско-баварски диалект. Двата говора са
много различни и това може да създаде големи
главоболия за чужденците.
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Великобритания

великобритания
Географска справка
Столица

Лондон

Официален език

английски

Регионални езици

шотландски, ирландски, уелски, корнуолски

Население

53 012 456 души

Площ

130 395 кв. км.

Валута

британски паунд (GBP)

Климат

умерено-океански

Средно образование
Макар Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия
да сформират заедно Обединеното кралство на
Великобритания, всяка от съставните страни
разполага със своя собствена образователна система. Що се отнася до Англия, можем условно да
разделим училищата на следните типове:
Държавни училища (State-funded schools)
Те също могат да бъдат разделени на много подкатегории. Съществуват академии, общностни
училища, технически гимназии и дори и държавни
пансионни училища. Разлики има и по-отношение на
управлението на тези училища – някои се ръководят от местните власти, други – съвместно от
държавата и църквата, трети от правителството и т.н.
Независими училища (Independent schools)
Това са частни учебни заведения, където обучението се извършва срещу заплащане на такси. Към
2014 година броят им е около 2500, а обучаваните
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в тях учениците са над 615 000. Най-старите сред
тях носят името „публични училища”, което вероятно е малко объркващо. „Публично” в случая означава, че са отворени за прием към цялото общество,
а не са сегрегирани по религии, каквато е била
традицията на английските училища в миналото.
Voluntary Aided schools и Voluntary Controlled
schools
Няма твърде точен превод на български език за този
вид училища. Най-общо казано, това са учебни заведения, които работят със съдействието на доброволческа организация или се управляват изцяло от такава. Най-често въпросната организация е църквата, но
този модел се ползва и в светски училища.
Завършилите средно образование в страната трябва да покрият изискванията за получаване на General
Certificate of Secondary Education (GCSE). С това удостоверение могат да продължат обучението си във
висше училище или университет.

Предлагани учебни програми
•
•
•
•

Sixth form
A-level
Business and Technology Education Council
International Baccalaureate

Полезни връзки
Пансионни училища
Пансионните училища (Boarding schools)
са сред най-популярните частни училища
в Обединеното кралство. Различното
при тях е, че учениците живеят и учат в
кампус от затворен тип. Много от тях са
сегрегирани – само за момчета или само
за момичета. Тази практика остава спорна,
макар да има множество проучвания, които
свидетелстват, че учениците там постигат по-добри резултати.
Има три типа подобни училища, които
приемат деца в различни възрасти: подготвителни (за 7 до 13 години), старши (за
ученици до 13 до 18 години) и независими
колежи (за ученици на 16 години).

Такси и разходи
Таксите за обучение в английските училища варират в много големи граници.
Проучване на Independent Schools Council
(ISC) от 2015 година показва, че средните
цени за пансионните училища са около
9895 паунда, а за дневните – около 5886
паунда. Училищата, които членуват в ISC,
като цяло предлагат малко по-ниски такси
– около 7287 за пансион и 4462 за дневна
форма на обучение.
Великобритания е страна на големи
контрасти по отношение на разходите
за живот – ако сте в центъра на Лондон,
трябва да се приготвите за разходи над
1000 британски лири. В други части на
страната може да се справите и с около
500. В това число включваме наем, сметки,
храна, учебни пособия и малко развлечения.

•
•
•
•

www.ukboardingschools.com
www.ukprivateschools.com
www.isc.co.uk
www.best-schools.co.uk

Живот в Англия
Климатът е океански - влажен и мек, с малки
температурни изменения. Морското обкръжение
и особено влиянието на топлото течение
Гълфстрийм правят зимата мека, влажна, мъглива
и почти безснежна. Снегът се задържа главно в
Шотландия. През лятото, както и през преходните
сезони, падат много дъждове. Характерното
за времето през цялата година е, че е много
непостоянно.
Трудно е да направим обобщение за начина на
живот в Англия – има много големи разлики между
градовете и провинцията, пък дори и между
самите квартали на едно и също населено място.
Принципно, най-престижните учебни заведения се
намират и в по-спокойни части на страната, далеч
от шум, престъпност и други проблеми, с които
понякога се свързват големите индустриални
центрове.
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Великобритания
България

Abbey DLD Group
of Colleges

Контакти

50 Queen Anne Street
London
W1G 8HJ
UK
+44(0)20 7487 6000
+44(0)20 7487 6001
dld@dld.org
http://www.abbeycolleges.co.uk/

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
Английски език

Програми
A-level
GSCE/IGCSE
International Foundation Programme

Изисквания за прием

В зависимост от курса
За A-level - IELTS мин. 5.0

ДОКУМЕНТИ
Изцяло попълнена апликационна
форма

О

бучението в един от колежите на Abbey DLD може да ви осигури несравнима възможност да получите достъп до някои от най-добрите университети в Обединеното кралство, да подобрите английския си и да направите най-добрия старт в кариерата си. Всеки един от нашите три колежа в
Кеймбридж, Манчестър и Лондон предлага образование според нуждите ви,
предназначено да подготви учениците за успешно бъдеще, включително и
прием в най-престижните университети в Обединеното кралство. Нашите
курсове включват GCSE (от 14-годишна възраст), A-levels в над 30 специалности и International Foundation Programmes (от 17-годишна възраст).

Abbey College Cambridge
Колежът отваря през 1994 г. и успехът му води до разрастване и разширяване, което налага преместването му, през 2016 г. в нова, специално построeна за целта сграда. Abbey College Cambridge е изградил солидни връзки
с Cambridge University и предлага на учениците си посещения в колежите и
факултетите на университета, както и възможност за стажове в университетските лаборатории. Резултатите на A-level за 2016 г. продължават да
отличават колежа като един от най-добрите независими колежи във Великобритания. През 2016 г. 29% от резултатите са с оценка A*, а рейтингът на
отличните оценки (A*- A) е 60%.

Abbey College Manchester
Abbey College Manchester предлага A-level and GCSE програми от 1990 г. насам.
Колежът има 3 основни направления – науки и математика, изкуства и хуманитарни науки и езици и международни науки. Често избирана е медицинската
ни foundation програма (Medical Pathway), след завършването на която учени-
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ците биват директно приемани в
University of Central Lancashire.

DLD College London
Най-старият ни колеж е създаден
през далечната 1931 г. През 2015 г.
се местим в чисто нова, съвременна сграда в центъра на Лондон
с изглед към река Темза, Парламента и Биг Бен. Със светлите си,
просторни и съвременни помещения и сигурното настаняване
на територията на колежа, DLD
College Лондон представлява един
уникален кампус. Всичко това в
центъра на живописния исторически град Лондон. В DLD идват
ученици не само от всички краища
на Великобритания, но и от целия
свят, за да се обучават в широкия
спектър от предмети, които
колежът предлага.

УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Възраст на учениците

14 - 20 години

Общ брой на учениците

500 /DLD/

Международни ученици

СРОКОВЕ ЗА КАнДидАТСТВАНЕ

70%

Няма фиксиран краен срок, но местата за настаняване се
изчерпват и съветваме учениците за ранен прием.
Начало на учебната година:		 септември 2017 г.
Край на учебната година:		 юни 2018 г.

Брой ученици от България

10

A-LEVEL резултати 2016 г.
29% от учениците с резултат A*, 60% A*- A

ТАКСИ	
Валута:		
Такса за обучение:		
			
			
			
Общежития:		
Настаняване в семейство:		
Храна:		
Други разходи:		
Такса кандидатстване:		

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
британска лира
10 900-27 300 (в зависимост
от колежа и програмата. 		
Посетете уебстраницата 		
ни за повече информация)
да
да
осигурена
1000-2000 (възвращаем депозит)
250

Баскетбол, бокс, бадминтон,
скално катерене, стрелба с
лък, йога;
Рисуване, фотография,
актьорско майсторство,
филми;
Частни уроци по музика,
звукозаписно студио, вокална група, рок група.

други занимания
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
Стипендии, в зависимост от резултатите в училище
и теста за прием

Лекции, летен бал, ученически съвет, клуб по дебати,
образователни посещения/
пътувания
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Великобритания

Cardiff Sixth Form
College

Kонтакти
Cardiff Sixth Form College
1-3 Trinity Court, 21-27 Newport
Road
CF24 0AA Cardiff
UK, Wales
marketing@ccoex.com
www.ccoex.com

Език на обучение
Английски език

диплома
A-level
GSCE/IGCSE

изисквания за прием
Академична справка от училище
тестове за прием на училището
формуляр за кандидатстване
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С

репутацията на изключителен успех в образованието, отлични условия и
обогатяващи извънкласни дейности, Cardiff Sixth Form College се фокусира върху индивидуалния подход и вдъхновява учениците си да развиват
максимално своите уникални таланти.
Cardiff Sixth Form предлага А-level курсове с продължителност 2 години
(начало септември месец) и 18 месеца (прием януари месец), лятно училище,
програма по предприемачество и кратки курсове за 1 срок.
Нашите ученици имат значителен успех при кандидатстване за престижни
и много търсени специалности като медицина, икономика, право и инженерство. Учениците ни имат успешен прием в най-престижните университети
в Обединеното кралство, включително Оксфорд и Кеймбридж. Само през
2016 г., 18 наши ученици са приети в Кеймбридж, 45 в специалност медицина
и 39 в университетите UCL, LSE и Imperial College.
През 2016 г. 93% от учениците ни получиха оценка A - А*на изпитите A-level,
a 99% имат оценка A*- B. За седма поредна година печелим награди на образоватлените консултанти в Англия за „Най-добро частно училище във Великобритания”, „Най-добро пансионно училище” и „Най-добър колеж с програма
„sixth form”. Още повече, нашето училище се нарежда на първо място по
резултати на учениците за A-level изпита в класациите на Дейли телеграф"
"
и Таймс" четири поредни години.
"
Животът в Cardiff Sixth Form College започва в класната стая, но в никакъв
случай не свършва там. С широката гама от състезания, екскурзии, мероприятия, клубове и дейности, няма момент, в който на нашите ученици да
им е скучно! Ние вярваме, че за тях е важно да имат място за почивка, за
да се отпуснат и да се абстрахират от академичния процес. Това може да
стане със спорт, музика или изкуства, както и да бъде базиран на дискусия
или фокусиран върху определен предмет.
Разположен в оживения град Кардиф, нашият колеж се гордее с факта, че
учениците ни изгарждат силни връзки помежду си, като същевременно се
насърчават да участват в голямо разнообразие от извънкласни дейности в
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УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Общ брой на учениците

310

Международни ученици

89%
Брой ученици от България

1
65% са приети в топ 20
университети в страната
Възраст на учениците

16-19
приятелска среда. Нашата цел е да подготвим учениците за един
добре балансиран, съвременен живот.
Всеки ученик разполага с карта за достъп. Тя е необходима, за да
може да се влезе в която и да е част на училището, както и в
общежитията.
Системата цели да предостврати достъп на външни лица и в
същото време да дава яснота за местоположението на учениците
при необходимост.

СРОКОВЕ ЗА КАнДидАТСТВАНЕ
Начало на учебната година:		
Край на учебната година:		

септември/ януари
юни

ТАКСИ
Валута:		
Такса за обучение: 		
Общежития:		

британска лира
16 000
22 000-24 000

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
Стипендии (за български ученици)

Сигурност на учениците
Сигурността и благосъстоянието на нашите ученици
е приоритет за нас. Ние
работим неуморно, за да
подобряваме процедурите за
сигурност в учеилище. Целта
ни е учениците ни да са в
безопасност, като междувременно да не нарушаваме
личните им права и свободата им.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Спорт
Спортни клубове за ученици
Достъп до фитнес зала и
басейн, включен в цената за
обучение
Изкуства
Предмети по избор
Музика
Музикална стая в кампуса
Клуб по дебати
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Великобритания
България

St. Edmund's College

Kонтакти
Old Hall Green
Near Ware
SG11 1DS
44-1920-824301
international@stedmundscollege.org
www.stedmundscollege.org

Език на обучение
Английски език

диплома
IB
A-level
GSCE/IGCSE

изисквания за прием
Сертификат за ниво
В1 или по-високо,
приемен изпит на
училището (според
възрастта на ученика),
апликационна форма,
сертификати за
извънкласни
дейности и награди,
училищно досие
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К

олежът „St. Edmund‘s“ е най-старото католическо училище във Великобритания, основано през 1568 г. по времето на Елизабет I. От
векове колежът подготвя ученици за най-добрите университети във
Великобритания. Намира се на 45 минути от центъра на Лондон, по пътя
към Кеймбридж. Разположен е сред 500 акра красива природа. В него се
обучават над 630 ученици на възраст от 11 до 18 години. Учениците са
от Лондон, близките градове, както и от цялата страна, и всички краища
на света. Чуждестранните ученици, които са около 12%, се интегрират
сред английските деца от първия учебен ден. Колежът предлага традиционно британско образование, както и GCSE, A-level и IB програми. Наред
с традицията и вековната си история, колежът има всички преимущества на съвременното училище - модерно обзаведени компютърни зали, научни лаборатории, ателиета, закрит басейн, многофункционална спортна
зала, тенис кортове, спортни игрища. Настаняването е по двама в стая,
а учениците от А-level и IB програма са в самостоятелни стаи.
Завършващите колежа продължават образованието си в най-престижни
английски университети от веригата „Ръсел“, където изучават широк спектър от специалности, като медицина, бизнес, икономика, финанси, дизайн,
компютърни науки, право и много други. Всяко лято, след приключване на
учебната година, колежът организира лятно училище, в което участват
деца от повече от 25 страни. Съгласно класация на Британския съвет,
лятното училище на „St. Edmund‘s“ е най-доброто в цяла Великобритания.
Българските участници редовно се представят на много високо ниво.
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Ученически живот
Общ брой ученици

630
Международни ученици

12-15%
Общ брой на българските
ученици

10
извънкласни дейности
срокове
Кандидатстване:
април
Начало на учебната година: септември
Край на учебната година:
юли

Финансови условия (годишно)
Валута:
Такса за обучение:
Общежитие:
		
Храна:
Други такси:
		

британска лира
28 000
включено
(двойни или единични стаи)
включено
100 (такса регистрация)
500 (депозит)

Спорт
Изкуства
Музика

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
www.stedmundscollege.org
тел./ факс за България:
02/ 866 02 14
0888 780 234

Финансова подкрепа
Училището предлага
стипендии за български ученици
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Великобритания
България

Taunton School

Contact Information
Taunton School
Staplegrove Road
TA2 6AD, Съмърсет, Тонтън
Великобритания
admissions@tauntonschool.co.uk
www.tauntoninternational.co.uk

Език на обучение
Английски език

Учебни програми
IB
A-level
GSCE/IGCSE
Интензивни курсове по английски език
Лятно училище

Изисквания за прием
Езикова компетентност
Удостоверение от предишно училище
Английски и вербална комуникация;
други учебни предмети от Sixth form
Попълнена регистрационна форма,
копие от паспорт
Препоръки от последно училище и
класен ръководител
Сертификати и награди за
извънкласни дейности - могат да
бъдат плюс
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Т

aunton school е традиционно смесено пансионно и дневно училище за деца
от 0 до 18 години.
Кампусът на Taunton school е разположен на 56 акра в Съмърсет, заобиколен от красива природа. Училището съчетава оригинална архитектура от
1847 г. с модерни съоръжения като плувни басейни, фитнес, добре оборудвани
студия по изкуства и най-новите дизайнерски продукти и 3D принтери.
Taunton schоol е IB World school, което предлага IB диплома, както и A-level и
Level 3 BTEC Extended diploma за спорт и приложни науки, в Sixth form. Високите очаквания за усилия и постижения във всяка област на училищния живот
позволява на студентите, напускайки Taunton school, да продължат в топ
университети, включително Каймбридж и Оксфорд.
Taunton school international започва да провежда интензивен едногодишен
GCSE/ Pred- IB курс за чуждестранни ученици, които искат да завършат образованието си в британско училище. Учениците могат да се обучават по над
8 GCSE дисциплини за една година, с над 23 изпитни дисциплини, от които да
избират, включително дизайн и технологии и танци.
Средното училище на Taunton International school е отворено от 2012 г. за
ученици между 7 и 14 години. То предлага интензивно обучение по английски
език едновременно с основните учебни предмети. Това е първото стъпало,
продължаващо между един учебен срок и една година - време, през което
учениците придобиват необходимите академични, извънкласни и социални
умения, за да преминат плажно от British preparatory към Senior school.
По време на летните ваканции Taunton school international организира летни
курсове с продължителност 3, 6 или 9 седмици, които са своеобразна подготовка за влизане в британските пансионни училища.
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Ученически живот
Общ брой ученици

1091
Международни ученици

28%
Български ученици

1%
Възраст на учениците:
от 3 месеца до 18 години.
Чуждестранни ученици могат да постъпят в пансиона
от 7- годишни.

Успеваемост на учениците
след завършване
49% от Sixth form учениците
продължават обучението си
в университетите от групата Ръсел. 50% от чуждестранните ученици продължават образованието си във
Великобритания.

Срокове за кандидатстване
Срок за подаване на документи: няма краен срок
Начало на учебната година:		 септември 2017г.
Край на учебната година:		 юли 2018 г.

Финансови условия
Валута:
Годишна такса за обучение:
Други такси:
		
Настаняване:
Храна:
Здравна застраховка:
		
		
Такса регистрация:

британски паунд
зависи от годината на прием
Училищни пособия, униформа, пътувания
и екскурзии
Зависи от годината на прием
Включена в училищната такса
Препоръчваме учениците да сключат
здравна застраховка преди да влязат в
училището
100

Финансова подкрепа
Стипендии и помощ за влизане в училището

Безопасност на учениците
Taunton school international е
с добре осигурен кампус с
пропусквателни пунктове с
магнитни карти около всички
главни сгради.

Извънкласни дейности
Спорт (плуване, тенис, футбол, айкидо, катерене, хокей)
Изкуства (драма, танци)
Музика (оркестър, група за
духова музика, солово пеене,
танцов състав)
Ученически клубове
(творческо писане, градинарство, клуб Млад предприе"
мач", Шекспирово общество,
клуб Млад инверситор")
"
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Великобритания
България

Woodbridge
school

Контакти
Woodbridge school
СЪФОЛК IP12 4JH
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
admissions@woodbridgeschool.org.uk
woodbridgeschool.org.uk

Език на обучение
Английски език

Образователни програми
A-level
GCSE

Изисквания за прием
Копие от документ за
самоличност (ако е възможно)
Академична справка (от
текущата и предишната година)
Интервю - по Skype или на живо
Апликационна форма
Приемни изити (ако детето ще
остане е Woodbridge повече от
1 година)

Настаняване			
Общежитие
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W

odbridge School е общност, която се гордее с успехите на всички свои
ученици. Има силна академична традиция, най-вече в математиката
и науката, и деца, продължаващи обучението си в топ университети,
включително Оксфорд, Дурхам, UCL, Единбург.
Наред с учебната дейност, училището предлага на децата да участват в особено богата гама от дейности. Музиката е широко застъпена с над 60 концерта всяка година. Театърът също е силен, а децата разполагат с професионално оборудваната зала с 335 места на театъра Секфорд, която се намира
в пределите на училището. Също така, наред с традиционните спортове, се
предлагат и нетрадиционни като фехтовка, езда, корабоплаване, ски и голф.
стогодишната история на бординг общежитието, което се намира в границите на училището, разполага с места за 62 ученици на възраст над 13 години. Училището е известно с домашния уют, заради който дори и пътуващите
до Великобритания за първи път не страдат дълго от носталгия.
Кандидатите извън ЕС държат изпити по математика и английски език, за
да докажат, че могат да продължат в избраните от тях курсове. Училището
предлага дву- и тригодишни програми и в GSCE, и в A-level, като приветства
и кратковременно обучение от един учебен срок или една година, които
обаче зависят от свободните места в общежитието. Някои деца идват
в Woodbridge за 9-тата година и остават до 13-тата година, за да получат
своята A-level диплома. Всички деца могат да кандидатстват в училището
само след регистрация, която правят, попълвайки апликационната форма и
връщайки я заедно със 100 паунда неподлежаща на връщане регистрационна
такса.
За ученици от ЕС, които искат да останат по-малко от година, за прием се
изискват интервю (може да се проведе лично или по Skype) и академична
справка. Ако децата искат да учат в Woodbridge повече от година, академичната справка е придружена и от приемни изпити. Интервю по Skype също е
възможно, ако нямат възможност да посетят училището. Приемните изпити
могат да бъдат проведени в офис на агенция-посредник, в настоящото
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Ученически живот
Общ брой ученици

803
Международни ученици

10%
училище или в офис на British Council (избира се най-удобната за
кандидата и семейството му възможност).
Талантливи кандидати с високи академични резутати и постижения в областта на музиката и спорта могат да кандидатстват
за спипендия. Тя се присъжда по преценка на директора и, предвид
многото желаещи, ранното кандидатстване е препоръчително,
за да се избегне изчерпването на стипендиантските места за
следващата учебна година.

Срокове
Срок за подаване на документи: няма краен срок
Начало на учебната година:		 септември 2017г.
Край на учебната година:		 юли 2018 г.

Финансови условия
Валута:		
Годишна такса за обучение:		
			
Такса за регистрация:		
			
Учебници:		
Застраховка за пътуване:		
Здравна застраховка:		
Храна:		
Други такси:		
			

британски лири
8 364-29 397 (зависи от 		
годината на прием)
Дневно училище: 50-300; 		
Бординг училище: 100-500
включени
включена
включена
включена
извънкласни дейности зависи от дейността

Общежитие - 62 места,
58 чуждестранни ученици
през 2016
Възраст на учениците

4 - 18
Извънкласни дейности
Спорт
Хокей, крикет, корабоплаване, футбол, тенис,
конна езда
Изкуства
Драма, рисуване, бижутерство, операторско
майсторство
Музика
Група по китара, хор, джаз
бенд, перкусионен бенд,
симфоничен оркестър

Други
Награда Duke of Edinburgh",
"
модел "United Nations"
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Германия

Германия
Географска справка
Столица

Берлин

Официален език

немски

Регионални езици

датски, фризийски, сорбски

Население

81 198 700 души

Площ

357 168 кв. км.

Валута

eвро (EUR)

Климат

умеренo-континентален

Средно образование
Системата на средното образование в Германия
включва два етапа и няколко вида училища. Първият
етап е от пети до девети клас, след които учениците имат възможност да завършат средно образование с т.нар. Realschulabschluss или да продължат
обучението си във втория етап до 12-ти клас.
Гимназиите подготвят учениците за продължаване
на обучението им в университет или друго висше
училище. След 12-ти (или 13-ти клас в някои програми) учениците полагат матури (на немски Abitur),
с която могат да кандидатстват за следващите
образователни степени.
Освен това съществуват т.нар реални училища
(Realschulen), общи училища (Gesamtschulen) и
специални училища. Няма да влизаме в детайли относно разликите между всички, но, най-общо казано,
при тези три вида училища се получава диплома
Realschulabschluss. С нея повечето ученици могат
да работят технически професии и традиционни за-
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наяти и рядко се обръщат към системата за висше
образование.
Общите и специалните училища пък могат да
подготвят и паралелки за матура, които често се
подготвят за висше образование. Някои училища
пък предлагат квалификация майстор (Meisterbrief) и
с нея учениците могат да кандидатстват в много
от техническите специалности и в университетите по приложни науки.

Предлагани учебни програми
•
•
•
•

International Baccalaureate
Mittlere Reife
Немска матура (Deutsche Abitur)
Mайсторски сертификат (Meisterbrief)

Полезни връзки

• www.privatschulen.de
• www.privatschulberatung.de
• www.internate-portal.de

Пансионни училища
Думата „интернат”, с която понякога се
наричат пансионните училища и на български, всъщност е немска. Едва ли има
нужда ви казваме, че Германия има дълги
традиции в този тип образование. Голяма част от пансионните училища там
са основани в началото на 19-ти век.
През последните години пансионните
училища стават обект на много критики в немското общество заради високите си такси и елитарния си характер,
но продължават да бъдат търсени от
родители от цял свят.

Такси
Проучване на авторитетния вестник
Ханделсбат" показва, че средната
"
месечна вноска в повечето частни
училища е около 100 евро. Сумите за
интернатите достигат и до 1600 евро.
Много училища предлагат схеми за
плащане, при което родителите сами
определят размера на вноските през
различните месеци, стига да успеят да
покрият общата сума.
Значително по-евтини са училищата,
свързани с църквата – месечните вноски там се движат по около 50 евро за
обикновено школо и около 1000-1200 евро
за пансионно училище.

Живот в Германия
Германците са работохолици, но пък пият много
бира. Педантично се придържат към всякакви правила и наредби и са много затворени към непознати.
Със сигурност може да изброим още много предразсъдъци, които всеки е чувал за живота в Германия.
В интерес на истината, за много от тях вероятно
има и основания, но надали е разумно да се концентрирате върху тях.
Германия е в основата на съвременната европейска
култура в много отношения и днес е единият от
двигателите на Европейския съюз. В страната се
е оформило интернационално общество с големи
общности от емигранти – най-вече от Турция и
страните на бивша Югославия. В този смисъл и за
българите не е трудно да се интегрират.
В големите градове почти всички млади хора говорят и английски език, но все пак би било крайно неразумно човек да учи в страната без никакви познания
по немски език.

Справочник за средно образование и езиково обучение
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Гърция

Географска справка

г ърц ия
Средно образование
Посещаването на училище е задължително за всички
гръцки деца на възраст от 6 до 15 години. След приключване на основното образование (т.нар. Димотико) учениците започват гимназиалното си образование (Гимнасио). Гърците се гордеят много със своята
история, в средното образование се изучава засилено
старогръцки език и литература. Това важи както
за държавните, така и за частните висши училища.
Останалите изучавани предмети, като цяло, не се
отличават от стандартните учебни планове на
съвременните училища.
Гърция е една от страните в континентална Европа
с най-много ученици в частни училища – около 6 на
сто. Англоезичните държави традиционно имат
доста повече, но за южната ни съседка (където всякакви неща са държавни) това е изненадващо висок
процент.

Пансионни училищА
Свикнали сме да асоциираме Гърция с безкрайни
плажове, древна история, а напоследък – за съжаление – и с гръцката криза. За пансионни училища
в южната ни съседка рядко се говори. Затова
вероятно ще останете изненадани, че там има 22
училища, предлагащи настаняване на учениците си.
Повечето от тях са разположение в или в близост
до един от двата големи града в страната – Атина
и Солун. Много от тях са свързани с училища и колежи в други страни – най-много са от Обединеното
кралство. Повечето предлагат обучение на гръцки
и на английски език, с изключение на двете немски
училища в Солун и Атина, където се преподава и на
езика на Гьоте.

Такси
Образованието в държавните средни училища в Гърция
е напълно безплатно за граждани на ЕС. Всъщност,
и в момента много деца от българската общност
в южната ни съседка се обучават в такива училища.
При частните гимназии нещата вече стоят по друг
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столица
Столица

Рим
Атина

официален език
Официален
език

италиански
гръцки

регионални езици
Регионални

немски,
френски, словенски

население
Население

59,943,933
10
816 286 души

площ
Площ

301,338
131
957 кв.
km2км

Валута
валута
климат
Климат

евро (EUR)
Евро
средиземноморски

начин. Годишните такси варират в много големи интервали –
от 1500 евро до над 13 000. Всичко това зависи от типа
училище, учебната програма и възрастта на детето. Както
вероятно се досещате - в пансионните училище е по-скъпо
отколкото в останалите. Но не трябва да забравяме, че в
тези учреждения се покриват много други разходи – храна,
настаняване и т.н.

Живот в Гърция
За деца в ученическа възраст животът в Гърция има едно
безспорно предимство – близо е до България. Това едва
ли е изречение, което ще чуете често, когато говорим
за образование в чужбина. Но в тази възраст безспорно
е плюс, че родители и деца могат да поддържат връзки
и да пътуват по-често. Заради икономическата кризи
има известно нарастване на негативните настроения
спрямо чужденците в Гърция, но това не е насочено към
българските граждани.
Доказателство за това е голямата българска общност
в страната – около 70 000 емигранти от последните десетилетия живеят в големите градове. В Беломорска Тракия има още поне 35 000 души, които говорят български
език, макар не всички да се определят като българи.

Предлагани учебни програми
• International Baccalaureate
• Гимназиално обучение
• Лицей

Полезни връзки

• www.isbi.com
• www.studyingreece.gr

Италия

Географска справка

И талия
Средно образование
Училищното образование в Италия отнема 8 години и
се разделя на два етапа: Scuola secondaria di primo grado,
наричана още Scuola media, където се обучават деца
на възраст от около 11 до 13 години. Scuola secondaria
di secondo grado, по - популярна като Scuola superiore,
може да се определи като еквивалент на гимназиите в
България. Учениците там са на възраст между 14 и 19
години. Самите средни училища пък се разделят на три
типа според специализацията си:
Лицеи (Liceo)
Обучението в тези училища е с по-теоретична насоченост, като има възможност за специализиране в
областта на хуманитаристиката и изкуствата.
Технически институти (Istituto tecnico)
Образованието в техническите училища комбинира общообразователните предмети със специализирани науки
като икономика, туризъм, високи технологии и т.н.
Професионални институти (Istituto professionale)
Това са също – по същество – технически училища, но
целта им е да подготвят млади хора директно за пазара
на труда, а не за висше образование. Някои от често
срещаните профили са земеделие, хранително-вкусова
промишленост, занаяти, строителство и т.н.

Пансионни училищА
В Италия, както и в повечето южноевропейски държави, пансионните училища не са широко разпространени.
Към 2014 г. в Италия работят само 2 такива – Канадският колеж в Рим и училището „Св. Стефан” в град
Ланчяно. Общо двете училища обучават около 350 деца
от 9-ти до 12-ти клас.

Такси
Таксите в частните училища на страната варират в
доста големи граници и е трудно да посочим ориентировъчна сума. Като начало се заплаща такса за записване
от 330 до 550 евро. В зависимост от училището и типа

Столица

Рим

Официален език

италиански

Регионални езици

немски, френски, словенски

Население

59 800 878 души

Площ

301 338 кв. км

Валута
Климат

евро (EUR)
средиземноморски

паралелка, към която проявявате интерес, следват ежемесечни такси от по 175 до 350 евро месечно.
За обучение в двете пансионни училища родителите на
бъдещите ученици трябва да се разделят с по-голяма сума
пари. За една учебна година в Рим се изискват 35 000 евро,
а в Ланчяно 40 000. Разбира се, в тази сума са включени и настаняване, хранене, интернет и т.н.

Живот в Италия
Италиaнците са хора с гореща кръв, които обичат да се отдават на забавления, танци и... малко по-малко на работата.
Поне това гласят стереотипите за тях. Надали можем да
вземем толкова насериозно всичко, което се говори, но че
скука на Апенините няма е в общи линии сигурно.
Италианският език не е труден за научаване и много от
българите, които са се премествали в страната по работа,
споделят, че няколко месеца са достатъчни за придобиването на добро говоримо ниво.
Като заговорихме за наши сънародници в Италия няма как
да не кажем, че там всъщност се намира една от най-големите групи българи в чужбина. Според данните на българското посолство в Рим става дума за приблизително
120 000 души, концентрирани най-вече в северната и централна част на страната.

Предлагани учебни програми
•
•
•
•
•
•

Diploma di liceo
Diploma di istituto tecnico
Diploma di istituto professionale
Qualifica professionale
Licenza professionale
International Baccalaureate

Полезни връзки

• www.incorporateinitaly.wordpress.com
• www.istruzione.it
• www.euraxess.it
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Испания

Географска справка

Исп ан ия
Средно образование
Учениците започват средното си образование в Испания
на 12-годишна възраст. Самото образование се разделя
на два етапа: Задължителен (Educación Secundaria
Obligatoria), който отнема 4 години, за ученици от 12 до
16-годишна възраст, и избираем (Bachillerato) за учениците между 16 и 18 години.
Завършването на първия етап също реално носи квалификация за средно образование, но не дава възможност
за кандидатстване в университет. Тези, които искат да
продължат обучението, задължително трябва да останат в училище до 18-годишна възраст.
Испанското средно образование следва сходна структура с A-levels във Великобритания и French Baccalaureate
във Франция. Някои от изучаваните предмети са задължителни, а други се избират от учениците. Сред задължителните са испански език и литература, регионалният език (баски, каталунски, галисийски и т.н.), история,
философия, математика, спорт и др.
Незадължителните предмети включват 2-ри чужд език,
психология, информационни технологии, вероучение и
други. Разбира се, освен тези предмети всяка паралелка
изучава и други неща, свързани с нейния профил (чуждозиков, хуманитарен, икономически, технически).
Частните училища следват учебната програма, утвърдена от испанското правителство, като допълнително
към нея могат да предлагат обучение и по други международно признати програми като IB. Съществуват
два типа подобни училища - колежи с напълно частно
финансиране (Colegios Privados) и частни колежи, които
се дотират от държавата (Colegios Concertados).

Пансионни училищА
Пансионните училища в Испания са разположени най-вече
в или около големите градове на страната като Мадрид,
Барселона или Валенсия. Много от тях поддържат тесни
връзки с учебни заведения от англоговорящите страни
и провеждат обучението си на испански и английски език
(и на каталунски в Каталуния).
Този тип училища зависят изцяло от частно финансиране и следователно имат много високи изисквания за
прием и високи такси.
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Столица

Мадрид

Официален език

испански

Регионални езици

каталунски, баски, галисийски

Население

46,066,773 души

Площ

504,645 кв. км

Валута
Климат

евро (EUR)
средиземноморски

Такси
Средната такса за обучение в частно училище в Испания
е около 1000 евро. Трябва да знаете, че тази сума може да
варира в големи граници, според профила на избраната от
вас паралелка. Училища, където се преподава и на испански,
и на английски език, обикновено изискват и по-големи такси.
Същото важи и за по-тясно специализирани икономически
паралелки. Някои частни училища получават и държавна
субсидия, благодарение на която поддържат чувствително
по-ниски цени.
Пансионните училища са доста по-скъпи, но таксите там
все пак включват и храна, настаняване, спортни занимания и
в някои случаи и транспорт. Цената на една учебна година в
подобно училище може да надхвърли и 2000 евро.

Живот в Испания
За Испания чужденците разказват, че е слънчева и топла с
много дружелюбни хора. През последните години страната
страда много от световната криза, която е дала негативно отражение на испанската икономика и начин на живот.
Голяма част от българската диаспора в страната се е
завърнала у нас или се е пренасочила към други страни през
последните няколко години.
Въпреки това не може да се каже, че животът в Испания се
е променил твърде радикално. Страната е едновременно
безопасна за тийнейджъри, като същевременно предлага
много възможности за забавления, туризъм и социализация.

Предлагани учебни програми
• Bachillerato en España
• International Baccalaureate

Полезни връзки
•
•
•
•

www.schools-in-spain.com
www.donquijote.org
www.tostudyinspain.com
www.infocolegio.com

Франция

Географска справка

Ф ран ц ия
Средно образование

Дипломата за средно образование baccalauréat (или накратко bac) се получава от учениците след успешно завършване на лицей. Квалификацията обикновено се завършва
на 18-годишна възраст и е задължителна за тези, които
искат да кандидатстват в университет. Като съдържание учебният план е много близък до английските A-levels,
ирландския Irish Leaving Certificate и в по-малка степен до
немската Abitur.
Учениците в средните училища се разделят в три направления (или серии, както ги наричат във Франция – serie):
• Série scientifique – учениците се специализират в
природните науки, физика, математика и т.н.
• Série économique et sociale (ES) – акцентът тук е върху
географията, икономиката, социалните науки, история
и т.н.
• Série littéraire – както подсказва и името на
направлението, фокусът е върху френския език и
литература, чуждите езици и изкуствата.
Видът на средно образование не предопределя бъдещето
висше такова. Няма никакъв проблем ученик, завършил
литературно направление, да кандидатства икономика или
обратното. Голяма част от учениците обаче предпочитат
да продължат образованието в сходна специалност, защото вече са получили добра фундаментална подготовка.
Частните училища в страната са задължени да следват
същата учебна програма като държавните, макар да разполагат с широка академична автономия.

Пансионни училищА
Много частни училища във Франция предлагат обучение на
пълен пансион за учениците. Образованието в тях се смята за изключително престижно, но изискванията за прием
традиционно са много строги. Най-добре е да проверите
за повече информация в конкретното училище, от което
се интересувате, но все пак можем да изброим следните
основни изисквания:
Учениците трябва да имат настойник, който да живее

столица

Париж

официален език

френски

регионални езици

немски, баски, бретонски,
каталунски

население

64 658 455 души

площ

643 801 kв. км.

валута
климат

евро (EUR)
умеренo-континентален

в района на пансионното училище и да представлява
родителите при нужда. Освен това трябва да предоставят документи за направени ваксинации и за физическо
здраве. При постъпването в училището и родителите, и
детето трябва да подпишат декларации, че са запознати със строгия режим в училището.

Такси
Размерът на таксите зависи от много фактори – включително профила на паралелката, локацията на училището и допълнителните екстри като осигурен транспорт,
храна и т.н. Можем да обобщим, че таксите в частни
училища се движат в порядъка на 600 и 1200 евро на
годишна база, макар отделни програми на елитните
училища да струват и до 4000 евро.
Пансионните училища изискват такси в интервала
от 4000 до 12 000 евро. По принцип международните
студенти заплащат по-високи суми, но българите, като
граждани на Европейския съюз, се ползваме със същите
преференции като френските ученици.

Живот във Франция
Във Франция живеят, работят и/или учат много българи
– около 34 000 души според официалната статистика.
Ако планирате да се премествате там или да изпратите детето си, със сигурност може да се свържете с
някои от тях за повече информация. Нашенците си имат
свои форуми и страници в социалните мрежи, където
споделят важна информация за квартири, пътуване,
живот в съответните населени места и т.н.

Предлагани учебни програми
• International Baccalaureate
• French Baccalaureat

Полезни връзки
•
•
•
•

www.campusfrance.org
www.diplomatie.gouv.fr
www.about-france.com
www.boarding-school-finder.com
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Швейцария

Швейцария
Географска справка
столица

Берн

официален език

немски, френски, италиански, реторомански (или романски)

население

8 376 605 души

площ

41 285 кв. км

валута

швейцарски франк (CHF) (на много места се
приема и евро)

климат

умеренo-континентален/ високопланински

Средно образование
В Швейцария се получава средно образование
след 4-годишен период на обучение, включващ
между 13 и 15 предмета в зависимост от типа
училище, за което става дума. Този етап на
образованието завършва с полагане на някои от
петте вида Швейцарскa конфедерална матура
(Eidgenössische Matura).
Като цяло най-големи се приликите с немската
образователна система, вследствие на дългогодишните културни и икономически връзки със
страни като Германия, Италия, Франция и Великобритания. В Швейцария има много училища, които
предлагат обучение по международни немски,
френски или IB програми. В алпийската страна
има основно два вида средни училища – гимназии
и професионални средни училища.
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Швейцарските гимназии са сходни като
структура с познатите ни в България учебни
заведения. Основните типове гимназии са:
природо-математически (Mathematische und
Naturwissenschaftliche), езикови (Neusprachlichе) и
икономически (Wirtschaftsgymnasium).
Обучението в професионални средни училища
(Berufslehre) отнема между две и четири години
в зависимост от професията, която се изучава.
Буквалният превод на името на тези училища означава по-скоро „училище за занаяти”. Най-често
там се обучават механици, дърводелци, фризьори,
но също така има и курсове по библиотечно дело,
счетоводство, компютърна грамотност и т.н.

Предлагани учебни програми
•
•
•
•

International Baccalaureate
Swiss Matura (Eidgenössische Matura)
German Abitur
French Baccalaureate

Полезни връзки
• www.sieps.ch
• www.about.ch

Пансионни училищА
Пансионните училища са популярни в
Швейцария и такива съществуват в
почти всички кантони на страната. В зависимост от официалния език в региона
се предлага обучение на немски, френски
и италиански езици плюс интензивно
обучение по английски език.
Традиционно, пансионните училища се делят на религиозен принцип – има протестански, католически и „неутрални”. Макар
днес практически всички училища да са
отворени и за деца от други религии,
вероучението и стриктните християнски порядки са важна част от живота в
много тях (особено в католическите).

Такси
Хора, прекарали време в Швейцария,
споделят, че за да покриете всичките
си разходи като наем, храна и учебници
са ви необходими минимум 1200 швейцарски франка (1000 евро) месечно. Сума,
която звучи внушително за повечето
българи. Образованието в държавните
училища иначе е безплатно, но за частно
школо или интернат ще ви се наложи да
си заделите сума от порядъка на 3500 до
6000 швейцарски франка на година.

Живот в Швейцария
Швейцария е нетипична страна в много отношения... На нейната териория съжителстват говорещи немски, френски, италиански езици, както и
множество емигранти. Нейната позиция в средата
на Европа е създала комбинация от традициите на
образователните системи на няколко държави.
Интересно е, че почти всички от жителите на
страната говорят поне по два езика. Най-често
това са френски и немски, но истината е, че можете да се оправите и само с английски, особено в
големите градове и туристически центрове.
В алпийската страна винаги са били силни изолационистките настроения и на емигранти не винаги
се гледа с добро око. В същото време чуждестранните ученици и студенти правят образованието
важен сектор за местната икономика и традиционно се приемат добре от обществото.
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Швейцария

Collge du Lman

Контакти
Collège du Léman Sarl
Route de Sauverny, 74
1290 Версоа
Швайцария
admissions@cdl.ch
www.cdl.ch

Език на обучение
Английски и френски език

Образователни програми
IBDP & IBCP
IGCSE
Swiss matura
French Baccalaureat
AP

Изисквания за прием
Езикови компетенции - мин. GPA
Удостоверение от предишно
училище
Приемни изпити
Апликационна форма
Препоръки

В

Collge du Lman приветстваме семейства от целия свят,
които искат най-доброто за децата си.

Стремим се да бъдем дружелюбно и подкрепящо общество.
Талантливите ни учители са способни да извадят най-доброто от
учениците, с оглед на техните интереси и способности. Кампусът ни е жизнерадостно, приятелски настроено място, изпълнено
с уверени, вдъхновени деца.
Ако това звучи правилно и за Вашето дете, ви съветваме да
подадете документи рано в избраната академична година, за да
избегнете разочарования. Приемаме ученици през цялата година,
ако семействата се местят от друго място, но местата са,
разбираемо, ограничени.

Настаняване
Общежития;
Приемни семейства
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Ученически живот
Общ брой ученици
Над 1900
Международни учници

90%
Общ брой български ученици

2
Възраст на учениците
1 до 18

Срокове

Извънкласни дейности

Подаване на документи:
няма краен срок
Начало на учебната година: септември 2017 г.
Край на учебната година:
юни 2018 г.

Спорт бадминтон, баскетбол, колоездене, бокс, фитнес, хокей,
футбол, голф, конна езда

Финансови условия
Валута:
Годишна такса за обучение:
		
Други такси:
		
		
Храна:
Регистрация и други такси:

швейцарски франк
Дневно училище: 21 800 до 35 250		
Бординг училище: 87 500
Дневно училище:
депозит „сигурност“: 6000
Пансионно училище: 6000
2250 до 3400
500

Изкуства драма, класически балет,
съвременен танц, хип-хоп
танци, 3D рисуване, фотография
Музика рок група, духов оркестър,
хор
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Швейцария
България

S T. G EORGE’S
I NTERNATIONAL S CHOOL, S WITZERLAND

St. George's
Internatiоnal School,
Switzerland

Контакти
Сорая Коите Лебумба
Директор „Маркетинг и прием“
St. George's International School
Chemin de Saint Georges 19
1815 Монтрьо
Швейцария
www.stgeorges.ch
www.stgeorges.ch

Език на обучение
Френски и английски език

Образователни програми
IB
GSCE/IGCSE
HSDP (High School Diploma) / SAT

Изисквания за прием
Базов английски език
Английски език и тест за
когнитивни възможности
Удостоверение от предишно
училище
Апликационна форма
Една препоръка
Сертификати и награди са
предимство

Други услуги
Траспорт от/до летището
Психологическа подкрепа
Помощ за научаване на езика
Помощ за деца със специални
потребности (дислексия,
висок потенциал, дефицит на
внимание и др.)
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S

t. George's International School е независимо международно дневно
и пансионно училище за момчета и момичета във френскоговорящата част на Швейцария. St. George's International School се
стреми да стимулира всяко дете да достигне пълния си академичн
потенциал; осигурява стабилна, сигурна среда, в която децата са
окуражавани да упражняват инициативност и креативност и да
поддържат добра физическа форма. Стимулирането на интелектуалното любопитство също се счита за толкова важно, колкото и осигуряването на широко образование, което ще помогне на децата да
постигнат личен баланс между повишено внимание и доверчивост,
който от своя страна да ги подготви за възможностите и предизвикателствата на живота като възрастни.
Кампусът е разположен в тих район в живописните земи на училището, в местността, заобикаляща малкия град Монтрьо. Освен това
има охрана, която бди над сигурността на учениците на St George's
денонощно.
Персоналът на училището се състои от обучени възпитатели, добре запознати с и строго съблюдаващи установените правилници.
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Ученически живот
Общ брой на учениците

400
Международни ученици

80%
Общ брой бърларски ученици

6
Успели ученици след
завършване на училището

98%
Успеваемост на учениците
в топ световни
университети (в проценти)

95%
Възраст на учениците

11-18
Безопасност на учениците

Срокове
Срок за кандидатстване:
няма краен срок
Начало на учебната година: 28 август 2017 г.
25 юни 2018 г.
Край на учебната година:

Финансови условия
Валута:
Първоначална такса:
		
Годишна такса:
Настаняване:
Учебници:
Транспортни разходи:
Храна:
Здравна застраховка:
Регистрация и други такси:

швейцарски франк
7500, заплащана само в годината
на прием
96 000 (всички разходи са включени)
включен
включен
включен
включен
включен
включен

Швейцария е една от
страните, предлагаши найвисоко ниво на сигурност,
а мрежата от лекари и
болници е отлична.

Извънкласни дейности
Спортни клубове (бадминтон, футбол, смесени
спортове, нетбол, плуване,
тенис на маса, хокей, баскетбол, голф, гимнастика,
тенис, фитнес, йога)
Изкуства (танци, драма,
гимнастика, готвене,
операторско майсторство,
градинарство, фотография)
Музика (хор, оркестър,
училищен бенд, група за
келтска музика, радио)
ЛЕГО клуб, математически
клуб, творческо писане, бизнес и предприемачество,
дебати, шиене, ученическа
Лига на нациите
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АВСТРАЛИЯ
Средно образование
Училищното образование в Австралия е задължително за децата от различни възрасти, в зависимост от щатското или
териториално законодателство. Най-общо казано - децата
трябва да посещават училище от 5/6-годишнa до 15/17- годишна възраст.
Според преброяването от 2015 година, 65,2 на сто от
учениците в Австралия се обучават в държавни (публични)
училища, 20 процента са в католически училища и 14 – в независими (частни) учебни заведения. Делът на обучаващите се
в държавни училища спада през последните години.
Независимо от начина на финансиране на школото, всички
трябва да се съобразяват с една и съща учебна програма,
утвърдена от щатското или териториално правителство.
Самата програма предлага гъвкавост и възможности за
изучаване на различни избираеми дисциплини. Вероучението
не е задължителен предмет и тези, които не желаят, не са
длъжни да посещават тези часове.
Повечето католически училища се управляват от местното църковно настоятелство. Така наречените независими
училища са собственост на частни организации, но често
също са свързани с някое вероизповедание.

Пансионни училищА
Австралия е силно повлияна от британските образователни
традиции и по тази причина пансионните училища остават
сред най-популярните дестинации за образование. Много от
чуждестранните ученици в страната посещават именно
такъв тип учебни заведения.
Повечето пансионни училища всъщност могат да бъдат
определени като „полупансиони” и предлагат различни възможности за образователни програми. Често едно и също
школо съвместява дневна форма на обучение, полупансионна
(която допуска учениците да се прибират за уикендите) и
пълен пансион.

Такси
Образованието в държавните училища е безплатно за
всички австралийски граждани и хора с постоянен адрес в
държавата. Ако се отчетат разходите за пътуване, учебници, униформи, училищни лагери и т.н., все пак трябва да
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столица

Канбера

официален език

английски

регионални езици

-

население

24 472 086 души

площ

7 692 024 кв. км

валута
климат

австралийски долар (AUD)
пустинен, умерен

се подготвят около 300-400 австралийски долара на година.
Освен това училищата имат практика да изискват доброволна такса в порядъка на 250-900 долара годишно.
Католическите и частните училища в Австралия често са
обект на разгорещени политически дебати. Причината е,
че те получават субсидии от властите, но същевременно
изискват и големи такси за обучение.
Таксите варират в много широк интервал – в зависимост от
училището сумите могат да се движат от порядъка на 1000
до 20 000 австралийски долара. Пансионните училища традиционно са по-скъпи от другите частни.

Живот в австралия
Австралийската култура и начин на живот в много отношения приличат на британските. Изучавалите английски език
със сигурност ще забележат и характерния говор на местните жители. Макар той да е видимо различен от останалите
английски диалекти, е малко вероятно да имате проблем с
разбирането му.
Страната се намира в южното полукълбо, което предлага
по-нестандартен поглед върху празниците, с които сме
свикнали. Например – Коледа се пада в разгара на лятото и
подаръците често се раздават на плажа. Има множество
възможности за туризъм и развлечения.
Безспорно големите разстояние си оставят недостатък,
независимо от развитието на комуникационните технологии.
Австралия е буквално на другия край на света и пътуването
дотам от нашата страна е много скъпо и продължително.

Предлагани учебни програми

• International Baccalauréate
• A-levels
• Senior Secondary Certificate of Education (SSCE)

Полезни връзки
•
•
•
•
•

www.australia.angloinfo.com
www.education.gov.au
www.privateschoolsdirectory.com.au
www.myschool.edu.au
www.boardingschools.com.au
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КАНА Д А

столица

Отава

официален език

английски, френски

регионални езици

местни индиански езици

население

36 397 342 души

площ

9 984 670 kв. км.

валута
климат

канадски долар (CAD)
умеренo-континентален, полярен

Средно образование

Такси

Всяка една от провинциите на Канада определя сама
образователната си политика, което означава, че има
малки разлики в учебните програми и типовете училища в различните краища на страната. В общи линии,
канадската образователна система до голяма степен
може да се определи като смесица от американската
и английската. В държавните училища се постъпва на
6- или 7- годишна възраст в първи клас и се продължава
до 12-ти (иначе казано до 17-18 години). В тази група
обучението е финансирано от държавата и е напълно
безплатно.
Официалните езици в Канада са два - английски и френски – и образователната система в страната използва
активно и двата. Франкофонската провинция Квебек е
единствената, където френският е основен, но и там
се изучава засилено английски език.
Едва около 5,6% от учениците се обучават в частни
училища. По-голямата част от тези училища пък са
свързани с някоя от местните протестантски или
католически църкви. В днешно време религиозното обучение не е най-важното нещо в учебните им програми,
но не са толкова престижни, колкото светските частни
училища. Последните имат много високи такси и също
толкова високи изисквания за прием.

Средните цени за редовна дневна форма на обучение
се движат около 10 000 до 27 000 канадски долара на
година. Цените зависят от училището, профила на паралелката и учебната програма (IB, канадско средно
образование, А level и т.н.)
Обучението в пансионна форма може да струва над
30 000 канадски долара годишно. Не забравяйте, че
в тази сума влизат настаняване и храната, която в
противен случай ще заплащате отделно (към октомври 2016 година 1 канадски долар е приблизително
равен 1,36 лева).

Живот в канада
Вероятно може да се напише отделна статия за живота във всяка отделна канадска провинция, тъй като
са наистина много различни. Канадското общество
понякога е наричано „мозайка” като контрапункт на
американският „melting pot”. В страната живеят големи
малцинства, които пазят своите уникални култури и
традиции. Човек може да се справи навсякъде само с
английски език, макар в Квебек да е препоръчително да
се говори и френски език. Страната се радва на висок
жизнен стандарт, което обаче означава, че и цените на
стоките са доста високи.

Пансионни училищА
Много от т.нар. пансионни училища в Канада предлагат
както редовно обучение, така и пълен пансион за своите
ученици. Когато в страната се правят класации на този
тип училища, обикновено се включват само тези училища,
в които над 30 процента от учениците с настанени в
учебното заведение. За по-добро ориентиране в множеството възможности за подобно образование в Канада
може да ви помогне сайтът www.topboarding.ca.
Обучението в различните пансионни училища започва от
5-ти или от 9-ти клас. Повечето са сравнително малки
като брой ученици – не повече 200-300 души или иначе
казано – 10-15 души в клас.

Предлагани учебни програми
•
•
•
•

International Baccalaureate
International GCSE
French Baccalaureat
A-level

Полезни връзки
•
•
•
•

www.boardingschools.ca
www.cais.ca
www.cic.gc.ca
www.educationau-incanada.ca
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СА Щ
Средно образование
Училищното образование в Америка е отговорност на
местните власти на всеки щат, а и самите училища
разполагат с широка академична автономия. Най-общо
казано, можем да посочим следната структура за средното образование отвъд океана.
• Средно училище (Middle school) – обучаващо
децата в шести, седми и осми клас.
• Първи етап в гимназия (Junior high school) – за
ученици от седми, осми и девети клас.
• Втори етап в гимназия (Senior high school) – за
ученици от девети до дванадесети или от
десети до дванадесети клас.
Вероятно сте забелязали, че някои години се застъпват. Не забравяйте, че това не са образователни
степени, а различни типове училища. Възможно е прехвърляне от едно към друго по всяко време.
Учениците трябва да изучават определен минимум
от задължителни предмети, но могат да запишат и
допълнително избираеми (electives), за да покрият необходимите часове.
Следните предмети са задължителни: биология, химия,
физика, математика, английски език, социални науки
и физическо възпитание и спорт. Към тях учениците могат да добавят: визуални изкуства, дизайн, ИТ,
журналистика, чужд език (най-често испански, френски,
латински и т.н.). Някои дори предлагат и шофьорски
курсове.
Частното образование е силно развито в Съединените щати и много най-престижните училища са именно
такива. Те следват същата структура като публичните училища, а съществуването и програмите им се
уреждат със закон от всеки един от щат.

Пансионни училищА
Америка е страната с най-много пансионни училища в
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столица

Вашингтон

официален език

английски

регионални езици

няма

население

324 035 488 души

площ

9 826 675 кв. км

валута
климат

американски долар (USD)
различни климатични области

света. Първото подобно училище там отваря врати през
далечната 1763 година, а днес вече са над 300, повечето от
които се намират на Източното крайбрежие на САЩ. Един
полезен сайт за справка при избор на подобен тип училище е:
www.boardingschoolreview.com. Там може да се ориентирате
сред учебните заведения по щат, както и да прочетете допълнителни материали за приема, таксите и материалната
база на всяко от тях.

Такси
Таксите в повечето престижни частни училища се движат
около 10 000 долара. Училищата обикновено предвиждат
различни схеми за плащане на вноски и се съобразяват с
финансовите възможности на родителите.
Пансионните училища са чувствително по-скъпи и годишните такси варират в много широк интервал – от около
10 000 до около 40 000 долара. Много училища предлагат и
безплатно обучение за отлични студенти от семейства с
доход под определен праг (обикновено 75-80 000 долара на
година).
Когато преглеждате офертите на различните училища, не
пропускайте да проверите и какво точно е включено в таксите. Например - някои от училищата предлагат по-евтино
обучение, но пък не осигуряват транспорт или храна.

Предлагани учебни програми
•
•
•
•

International Baccalaureate (UK and US)
American High School
International GCSE
A-level

Полезни връзки
•
•
•
•
•

www.ciee.org
www.boardingschools.us
www.isss.umn.edu
www.educationusa.info
www.boardingschoolreview.com

?
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издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”

Езикови ваканции

Как се учи език в реална среда или за ползата от

езиковите ваканции

Ч

ужд език се учи най-лесно в реална среда, общувайки на
него с неговите носители. Колкото и часове да имате
в училище или в университета, на колкото и добър преподавател да попаднете, никога не можете да стигнете
до сърцето на езика с неговите диалекти, акценти, думи,
специфични за различни региони на страната и хиляди други
особености, до които ще се докоснете едва когато отидете на пътешествие в чужбина.

спрете няма особено голямо значение, защото цените са
горе-долу еднакви. Така че фокусирайте се върху дестинацията и останалите условия като настаняване и, най-вече,
дейности, предвиждани за времето, свободно от учебни
часове. Важно е те да са близки до интересите на този
или тези, които пътуват, тъй като все пак става дума
за минимум две седмици, прекарани в затворена среда в
непозната държава.

Езиковите ваканции са един прекрасен начин да съчетаете
полезното с приятното - от една страна да пътувате и да
опознаете интересни места, а от друга - да задълбочите
познанията си по чужд език. Мислите си, че по време на
ваканцията вместо да почивате прекарвате времето си
отново в учене като през останалата част от годината?
Сега ще ви зарадвам - това не е вярно. Да, факт е, че няколко часа на ден са посветени на обучението по избрания
език, но през останалото време ще сте заети със спорт,
изкуство или екскурзии до исторически забележителности.
Тъй като учениците за една група се подбират според
възрастта и интересите си, няма да ви е трудно и да се
сприятелите с останалите.

Скъпи родители, не бързайте да изпращате детето си
на ваканция в чужбина само заради желанието си то да
напредне по-бързо в чуждия език и да е по-конкурентоспособно от връсниците си. Обсъдете идеята с малчугана,
отидете заедно на консултация или разгледайте варианти
в интернет, но имайте предвид неговото мнение и вижте
кой вариант наистина му харесва. Ваканцията, все пак, е
време за развлечение и е важно през тези седмици детето
да не скучае, а да има приключения, за които да разказва на
вас и съучениците си, когато се прибере.

Как да изберем езикова ваканция?
По същия начин както бихте избрали и училище или университет в чужбина - разглеждайки предложенията на консултантските агенции за образование. На коя точно ще се
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Какво е необходимо, за да замине детето на езикова
ваканция?
Всъщност, необходими са много малко документи и няма
нищо по-различно от всяко друго пътуване в чужбина: трябват му документ за самоличност (паспорт за най-малките
и лична карта след навършване на 14 години) и декларация
за съгласие и от двамата родители. Хубаво е детето да

Езикови ваканции
има и Европейска здравна карта. У нас
тя се издава в пощенските станции,
банка ДСК, Алианц, някои книжарници.
Издаването отнема 15 календарни
дни, но притежанието ú гарантира
достъп до медицинска помощ при
нужда на територията на целия Европейски съюз.

Къде можете да отидете на езикова
ваканция?
Практически в целия свят - тук зависи от това каква сума сте отделили
за пътуването. В Европа, разбира се,
излиза много по-евтино, но консултантските агенции предлагат и
дестинации като САЩ, Австралия,
Канада.

Как протича една езикова ваканция?
Ваканциите могат да продължат
между 2 и 8 седмици. Децата се
настаняват в общежитията на
пансионни училища в избраната от
вас държава и използват цялата
материална база - класни стаи за
часовете по език, спортни игрища и
занимания по изкуства в свободното

време. Програмите предвиждат и
екскурзии - броят им е различен, но
има минимум една целодневна и една
полудневна седмично, включени в
цената на ваканцията. Обикновено
обучението по език включва 20 или 24
учебни часа седмично, по 45 мин. всеки. Повечето езикови ваканции са за
деца и младежи от 12 до 17-18 години.

Има ли възможност по-малки
деца да отидат на езикови ваканции?
Да, има курсове, за които възрастовата граница пада и до 7-8 години, но
проблемът тук е по-скоро притеснението на родителите да пуснат децата си сами в чужбина за минимум
2 седмици.
Едното нещо, което трябва да
имате предвид тук, са така наречените такси „непридружено дете“,
които авиокомпаниите изискват,
за да предоставят персонал, който
да отговаря за малчугана по време
на полетите и да му помага докато
преминава през всички формалности
по летищата.

Второто, на което искам да обърна
внимание, е една хубава възможност
за семейна екскурзия. Да, предлага
се и този вариант. Разбира се, пътуването и настаняването на едно
цяло семейство е доста по-скъпо
от това на едно дете, но пък от
друга страна цената на фамилната
езикова ваканция е не по-висока от
тази на всяка друга екскурзия в чужбина със същата продължителност.
Напротив, възможно е дори и да ви
излезе по-евтино, тъй като цената
включва не само езиковия курс, а и
вече споменатите пълен пансион,
еднодневни и полудневни екскурзии
до близки забележителности, развлечения в кампусите през свободното
време, за които на друга организирана екскурзия бихте платили допълнително. За семейството това би
било едно много приятно преживяване - ученето заедно сплотява, и децата могат да видят, че и възрастните не са всезнаещи, а напротив
- малчуганите напредват с езиците
много по-бързо и могат лесно да се
окажат по-добре подготвени от
мама и тати.
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Кой изпит
да изберете?
Н

езависимо коя професионална или академична област ви
интересува, съществува подходяща британска квалификация,
която отговаря на вашите нужди
и предлага международни възможности в областта на образованието и бизнеса.

Обучение, живот и работа в
чужбина
Ако искате да кандидатствате в
университет в чужбина или да живеете или работите в англоезична
среда, най-вероятно ще трябва да
представите резултат от изпита
IELTS (International English Language
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Testing System). Признат от над
9 000 институции в 140 страни,
IELTS е най-популярният тест по
английски език в света. Само през
миналата година на него са се явили над 2,7 милиона души. Изпитът
дава точна оценка на уменията ви
да разбирате, четете, пишете и
говорите на английски език. Тъй
като се използва основно за кандидатстване в университет или за
представяне пред работодатели и
държавни институции, валидността му е 2 години, за да отразява
текущото ви ниво на владеене на
езика.
Тестът се провежда от Британски
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съвет и всяка година има голям
брой изпитни дати в София, Варна,
Пловдив, Бургас, Велико Търново и
Русе. В учебния център на Британски съвет в София можете
да се запишете на единствения
официален подготвителен курс
за IELTS в България. Ако вече сте
се регистрирали за изпита, ще
получите специална отстъпка от
цената на курса. Независимо дали
ще се запишете на курс или ще се
подготвяте самостоятелно, всеки
регистриран за изпита кандидат
получава безплатно от Британски
съвет достъп до кратък онлайн
курс за подготовка.

Сертификати

Резултатите от IELTS излизат бързо – само 13 дни след изпитната
дата. По ваше желание могат да
бъдат изпратени до 5 избрани от
вас институции (например, университетите, в които кандидатствате). Регистрацията и плащането
стават изцяло онлайн, за да бъдат
максимално бързи и лесни.

Езиков сертификат за цял живот
Изпитите по английски на
Cambridge English Language
Assessment (част от университета Кеймбриж) ви дават възможност да получите безсрочен и международно признат сертификат,
обхващащ всички нива владеене на
езика. Най-популярните сертификати са Cambridge English: First (FCE),
Cambridge English: Advanced (CAE) и
Cambridge English: Proficiency (CPE).
Те отговарят на най-високите 3
нива от Общоевропейската езикова рамка – съответно B2, C1 и C2.
Изпитният център на Британски
съвет е първият, лицензиран от
Кеймбридж в България, с над 20-годишен опит в провеждането на изпитите по най-високи стандарти.
Изпитите се провеждат в София,
Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Варна, Велико Търново, Плевен и
Сливен.

изпити. В Британски съвет се провеждат широк спектър от университетски и училищни изпити от името на всички британски институции.
Независимо дали трябва да вземете приемни изпити за London School of
Economics (LSE), Кеймбридж, Оксфорд или друг университет, или да се явите на британските
матури IGCSEs, A-levels, те могат да бъдат организирани в България.
Изпитният център на Британски съвет е спечелил доверието и на всички британски университети, заради професионализма и сигурността,
които осигурява. Ето защо това е единствената институция в България, в която можете да вземете своите семестриални университетски
изпити. Явявайки се на тях в София (например докато сте си у дома
през лятото), спестявате време и разходи за пътуването до университета си.

Изпити за британски професионални квалификации
Обединеното кралство дава много възможности за придобиване на професионални квалификации, с които можете да разширите възможностите си за кариерно развитие. След като се регистрирате като член на
професионална институция, може да ви се наложи да се явите на изпити,
за да придобиете квалификация за съответната област, като например
счетоводство и финанси (ACCA, ICAEW, CIOT), маркетинг (CIM), човешки
ресурси (CIPD), логистика (CIPS), трудова медицина (NEBOSH) и много
други. Всички те се администрират от изпитния център на Британски
съвет.

За повече информация посетете www.britishcouncil.bg, офиса на Британски съвет на ул. Кракра" 7 в София или се обадете на телефон 02/ 942
"
43 44 от понеделник до петък, от 09:00 до 18:00 часа.

Британски университетски
изпити
Ако искате да учите в престижно британско училище, колеж или
университет, от вас може да се
изисква да положите допълнителни
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Cambridge English
Young Learners

Език

Разлики между нивата

Английски език

Starters: Първият изпит от поредицата, всъщност, изисква доста
малко писане. Децата трябва да
свързват картинки с описанията за
тях, да разпознават елементарни
понятия като цветове, животни
или предмети от бита. Проверява
се и способността им да пишат
грамотно, създавайки думи с дадени букви. В писмената част се
изисква кратък текст по дадени
картинки в прости изречения.
Продължителността на изпита е
45 минути.

Нива
Starters
Movers
Flyers

Информация за изпита
Cambridge English: Young Learners са
изпити на престижния британски
университет Кеймбридж. Предвидени са за деца на ниво начално
(или първите години на основно)
образование. Авторите на тестовете ги определят като позитивен
и забавен начин за изучаване на
английски език. Много частни училища и езикови школи организират
вземането на този сертификат
като част от обучението.

Резултати
Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават в
рамките на четири до шест седмици след датата на писмената
част от изпита. Подобно на всички
изпити на Кеймбридж, и Young
Learners няма краен срок на валидност, а важи доживот. Разбира се,
изпит от това ниво едва ли може
да ви послужи на много места, но
е ценен опит, а и показва прогреса
на детето през годините.
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Movers: Във втората част децата
вече трябва да могат да отговорят на въпроси, свързани с дадено
място, което са посетили, да
разкажат за екскурзия или парти.
Кандидатите трябва да намерят
конкретни думи в кратък разказ,
с които да попълнят дупки в изречения. Устната част на изпита се
състои от съставяне на разказ по
картинки, обясняване на разликите между два обекта, в допълнение към кратко представяне на
самия кандидат. Провеждането му
отнема малко повече време – 65
минути.
Flyers: Упражненията в последния
от поредицата сертификати Young
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Learners следва същия модел на упражнения, но с повишена сложност.
Например – децата трябва да могат да попълнят празните места
в текст като си измислят думи,
които не са им предоставени от
списък. В устната част от изпита
пък е важно да могат да задават
въпроси, освен да отговарят на
такива. Продължителността му е
75 минути.

Изпитни центрове в България
София:
Британски съвет

(BG001)

AVO-Bell Language and Examination
(BG005)
Centre			
BRITANICA Authorised Cambridge
English Language Assessment 		
Centre			
(BG008)
Ecet - Europe Schools

(BG015)

Pharos Schools of Languages and
Computing		
(BG020)

Цена
Cambridge English: Starters 140 лв.
Cambridge English: Movers 143 лв.
Cambridge English: Flyers 146 лв.

Полезни връзки
www.britishcouncil.bg
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Pearson Test of English
Young Learners

Език
Английски език

Нива
Firstwords
Springboard
Quickmarch
Breakthrough

Информация за изпита
Pearson Test of English Young Learners
е международен сертификат за
деца на възраст от 8 г. до 14 г.
Успешно представилите се ученици
получават диплома с безсрочна валидност. Гъвкавостта на формата
позволява на децата да получат сертификат за владеене на английски
според тяхното ниво дори в самото начало на изучаване на английски
език. Упражненията в PTE Young
Learners проследяват забавните
преживявания на семейство Браун.
Изпитите са тематични и имат
за цел да са забавни и мотивиращи
за децата. Тестовете разиграват
практични житейски ситуации,
вместо да използват познатите ни
граматични упражнения.

Резултати
За да бъдем честни, трябва да
започнем с това, че тези изпити
не могат да послужат за прием

в учебно заведение. Затова няма
смисъл да говорим за валидност, актуалност и т.н. Най-голямата полза
от тези изпити е възможността на
родителите да проследят прогреса
на децата си. Самите малчугани
пък свикват да се явяват на изпити
от тази ранна възраст и това им
помага да се адаптират по-лесно
на по-сериозните изпити, които ще
държат в бъдеще.

Разлики между нивата
Firstwords – Това е най-ниското ниво
на теста. Децата са изпитвани
на азбуката и разпознаване на
простите думи и фрази в писмения
и говорим английски език. Разбиране
и говорене за основни факти около
живота и обкръжаващата среда.
Springboard - Говорене за чувства, навици и предпочитания. Формулиране
на въпроси, за да се получи комуникация. Четене и слушане с разбиране
на ключова информация. За пръв път
се изисква писане на елементарен
текст за личния живот.
Quickmarch – Изисква се четене с
разбиране на текстове и разбиране
на същността на познат контекст
при слушане. Децата трябва да
могат да говорят за собствения
си живот по отношение на навици,

предпочитания, бъдещи планове и
минали събития и т.н. Изисква се
писане на прост текст за собствения живот или позната среда, който може да бъде лесно разбираем.
Breakthrough - Освен изброеното дотук, кандидатите трябва да могат
да описват усещания, да дават указания и обяснения. На това ниво за
пръв път започва да се проверява
и възможността за изразяване на
предпочитания и работа с хипотетични ситуации.

Изпитни центрове в България
София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе,
Стара Загора, Плевен, Перник, Ботевград, Добрич, Силистра, Димитровград, Кюстендил, Пазарджик,
Златица

Цена
Firstwords
Springboard
Quickmarch
Breakthrough

101 лв.
112 лв.
124 лв.
134 лв.

Таксата може да се плати на място
в изпитните центрове или по банков път.

Полезни връзки
www.pte-bulgaria.com
www.pearsonpte.com
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dele - Diplomas de Español
como Lengua Extranjera

Език

Резултати

Испански език

От Институт Сервантес публикуват
резултатите до три месеца след
полагането на изпита, след предварително одобрение на оценките от
проверяващи от Университета на
Саламанка. Кандидатите трябва да
се справят достатъчно добре с всичките части, за да издържат успешно
изпита. Средно 61 на сто от явилите
се вземат изпита, но трябва да кажем, че този процент е по-висок сред
ниските нива на изпита, които често
се държат от деца. Кандидатите
за А1, например, имат успеваемост
от над 75 процента. Резултатите са
валидни за цял живот.

Нива
Diploma de Español (nivel A1)
Diploma de Español (nivel A2)
Diploma de Español (nivel B1)
Diploma de Español (nivel B2)

Информация за изпита
DELE (съкратено от Diplomas de
Español como Lengua Extranjera)
са серия от изпити, организирани
от Институт Сервантес към
Министерството на образованието на Кралство Испания. Това
е най-широко разпространеният
сертификатен изпит по испански
език за чужденци с друг роден
език. Всяка година се явяват около 60 000 души в над 800 изпитни
центъра в повече от 100 страни.
В много страни има училища,
които подготвят учениците си
специално за изпитите DELE в
допълнение към националните
учебни програми.
Първите четири нива (отговарящи на А1 до В2 по Oбщоевропейската езикова рамка) на изпита
най-често се полагат от деца в
ученически възраст, тъй като не
се приемат за кандидатстване
във висше учебно заведение.
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Разлики между нивата
А1: Първото ниво на теста проверява способността на учениците да
разбират основни понятия в езика
и възможностите им за изразяване в най-често срещаните битови
ситуации, които могат да възникнат.

по-сложни ситуации и текстове,
макар и използвайки базови фрази.
Нямат проблем да пътуват в испаноговоряща страна и да говорят
на различни теми. Най-важната разлика е, че младежите вече могат
да изразят ясно желанията си и
да аргументират мнения по даден
проблем.
В2: Кандидатите могат да се
справят със сложни и абстрактни
теми. Разбират дори и технически
текстове, стига терминологията
да не е твърде тясно специализирана. Получилите ниво B2 могат
да пишат задълбочени текстове, в
които да защитават дадена гледна
точка и да извеждат плюсовете и
минусите на различните опции.

Изпитни центрове в България
София, Варна, Велико Търново, Бургас, Пловдив, Русе

Цена

А2: Кандидатите за ниво А2 вече са в
състояние да говорят с прости думи
за основните събития от своя живот
и семейството си. Нямат проблеми с
пазаруването сами, нито да говорят
за работа, хоби и забавления.

DIPLOMA A1: 100 лв.
DIPLOMA A2: 105 лв.
DIPLOMA В1 (inicial): 125 лв.
DELE A2/B1 para escolares: 125 лв.
DIPLOMA В2 (intermedio): 170 лв.

В1: Положилите успешно изпит на
това ниво могат да се справят с

Полезни връзки
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Сертификати

DELF JUNIORS - Diplôme d'études en
langue française

Език
Френски език

Нива
DELF
DELF
DELF
DELF

A1
A2
B1
B2

Информация за изпита
Diplôme d'études en langue
française (или накратко DELF) е
междунаро-ден изпит по френски
език, администриран от Центъра
за френски изследвания към Министерството на образованието
на Френската република. Състои
се от четири различни нива,
съответстващи на степените
в Общата европейска езикова
рамка – А1; А2; В1; В2. За квалификации от по-високо ниво се полага
различен изпит – DALF.
Изпитите се провеждат в три
варианта: „DELF Prim" – за деца
от началното училище (достъпно
само за ниво А); „DELF Juniors”
– за деца в средните училища;
"DELF Tous Publics" – за по-възрастни. Нивото на необходимите
езикови познания е едно и също
и в трите случая, но има разлики
в темите, които са разгледани.
Както се досещате – първи два
са направени по-достъпни за мал-

ки деца.
Сертификатите DELF са с
безсрочна валидност – тоест
можете да ги използвате като
доказателство за езикови компетенции цял живот.

Резултати
Макар трудността да е различна,
начинът на оценяване за всички
изпити от серията DELF е един
и същ. Всеки отделен компонент
(четене, писане, слушане, говорене) носи по 25 точки. Общо за теста са 100. За да издържи изпита
успешно, всеки кандидат трябва
да има минимум 5 от 25 точки на
всяко от упражненията и минимум
50 от 100 на целия изпит.

В1 – Нивото тук се повишава
по-осезаемо, макар форматът да
е същият. От кандидатите се очаква да имат собствена позиция
по даден проблем и да могат да я
обяснят и защитят – както под
формата на есе, така и говоримо.
В2 – При този изпит има съществени проблеми в частта
„слушане“. Кандидатите изслушват 2 записа – първият 2 пъти, а
вторият само веднъж. Останалите компоненти остават практически същите като в В1, но с
по-голям обем.

Изпитни центрове в България
София, Варна, Бургас, Стара
Загора

Разлики между нивата

Цена

A1 – Това е най-ниското ниво на
изпита. Кандидатите трябва да
се справят с четенето на кратки текстове или табели, да могат
да попълнят документ или да напишат кратък разказ за събития
от ежедневието в рамките на 40
думи.
A2 – Този изпит е доста сходен с
предходния. Сложността на текстовете и упражненията е малко
по-голяма, а кандидатите вече
трябва да удвоят дължината на
текста в писмената част. От
тях вече се очаква да могат да
дават информация, обяснения и
насоки.

DELF
DELF
DELF
DELF

A1, A2 - 160 лв.
juniors A1, A2 - 120 лв.
B1, B2 - 240 лв.
juniors B1, B2 - 170 лв.

Полезни връзки
www.institutfrancais.bg
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Сертификати

Goethe - Zertifikat:
Fit in Deutsch

Език
Немски език

Нива
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

Информация за изпита
Първото ниво на този изпит (А1)
най-често се полага от деца, по-малки от 10 години, а второто – от 10
до 16-годишни. Сертификатите
удостоверяват, че учениците са
придобили основни познания по
немски език, съответно за нива
А1 и А2 по Общоевропейската
езикова рамка.
Изпитът се провежда както в
самата Германия, така и в множеството центрове на Гьоте
институт по цял свят. За повече
информация относно конкретните дати, когато се провеждат
тестовете и за сроковете за записване, е добре да се свържете
с най-близкия до вас център или
да проверите онлайн.

Резултати
Сертификатите, отговарящи
на нива А1 и А2, са валидни за
цял живот, но служат по-скоро
за проследяване на напредъка на
учениците, отколкото за прием

74

в средни училища с преподаване
на немски език. Публикуването на
самата оценка става максимум 6
седмици след датата на провеждане на изпита.

Разлики между нивата
С получаването на Goethe-Zertifikat
A1 след успешно положен изпит Fit
in Deutsch 1 кандидатът показва,
че може да ползва немски език на
елементарно ниво.
Изпитът предполага елементарни
знания и умения, достатъчно за
справяне с ежедневни битови ситуации. Той отговаря на първата
степен (А1) по шестстепенната
скала за отчитане нивото на развитие на уменията на Общоевропейската езикова рамка. Взелите
успешно изпита могат:
- да разбират елементарни въпроси, устни съобщения, съобщения по
телефона, информации по радиото
и кратки разговори в ежедневни
ситуации;
- да извличат най-важната информация от кратки писмени съобщения, обяви, описания, писма и
несложни статии от вестници;
- да пишат кратки лични съобщения;
- да формулират често използва-
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ни в ежедневието молби, покани
или въпроси, и да отговарят на
такива.
Изпитът за ниво А2 се отличава
с по-голяма продължителност и
сложност на упражненията, но –
разбира се – темите и натоварването остават подходящи за деца,
с ограничени знания по езика на
Гьоте. В изпитния материал се
въвеждат по-широк кръг от теми.
Издържалите успешно изпита
могат:
- спокойно да водят разговор по
познати теми, използвайки по-елементарни думи и изрази;
- да говорят спокойно за своето
образование, планове, окръжаваща
среда;
- да обяснят идеи и абстрактни
понятия.

Изпитни центрове в България
София, Варна

Цена
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
- 110 лв.
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2
- 110 лв.

Полезни връзки
www.goethe.de
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