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Увод

Съвети
к ъм родителите
Какво трябва да знаете, за да направите
правилния избор за вашето дете?

С

редното образование в чужбина е уверена и смела стъпка на
вашето дете за академичното
му развитие в бъдеще. Децата получават не само отлично образование,
но и придобиват самостоятелност и
дисциплина. Дипломата от пансионно
училище с международна система на
преподаване ще му даде предимство
при кандидатстването в топ университетите. Знаем колко са селективни
най-престижните световни университети и често изискват солидно
средно образование, висока академична подготовка и силна мотивираност
от своите кандидат-студенти. В
бординг училищата сигурността е
висок приоритет, затова няма нужда
да се тревожите. Детето ви ще
бъде в безопасна среда и с постоянен
надзор от преподаватели. Извънкласните дейности и заниманията в
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свободното време на учениците са разнообразни и са съобразени
с индивидуалните интереси на децата. Обучението включва също
работа по проекти, пътувания по обменни програми, образователни екскурзии. Сега е моментът, в който вашето дете ще се
пребори с езиковата бариера и ще усъвършенства езиковите си
умения и комуникация на чуждия език на обучение в реална среда за
практикуване. Разбира се, интернационалната среда дава възможност и за създаване на приятелства от цял свят.
Решението да изпратите детето си в училище в чужбина не се
взима лесно. Ако вече го обмисляте, вероятно вече сте се убедили
в редицата предимства, които то носи. Често пред вас като родители остават много неизвестни. В този материал ще ви дадем
насоки как да направите най-правилния избор за вашето дете с
помощта на консултантите от ЕДЛАНТА и Скай Лайнс.

Увод

Изборът на училище
Правилното пансионно училище не винаги означава
най-доброто, а по-скоро кое е най-подходящо за вашето
дете. Важно е то да има подкрепяща и стимулираща
развитието му среда. Преди да изберете училището, в
което вашето дете ще учи средно образование в чужбина, е добре да вземете редица фактори под внимание.
Много е важно да оцените кои са силните и слабите
страни на ученика. Освен академичните му постижения
и потенциал трябва да се вземат предвид и страничните интереси на детето. При избора на пансионно
училище особено важно е да познавате детето си – неговия емоционален свят, умението му да общува и да се
адаптира към нова среда и нови изисквания, да създава
нови контакти и приятелства. Всички тези фактори ще
ви помогнат да изберете училището, в което детето
ви ще се чувства комфортно и където ще може да се
развива и изгражда самочувствие.

Учебни програми и профилиране
Учебните програми в пансионните училища позволяват профилиране спрямо интересите на учениците.
Това може да бъде на индивидуален принцип и съобразено с целите за образованието на вашето дете след
завършване. Ако още отсега ученикът има представа
в каква професионална насока ще се развива, споделете с консултантите желанията му, за да ви насочат
към подходящото място.

Кои са нещата, които не бива да изпускате в процеса
на кандидатстване?
• Всяка учебна година има 3 срока, като датите за
началото и края на учебната година са различни за
различните училища.
• Обикновено минималната възраст за прием в
пансионно училище е навършени 11 години (завършен
6-ти клас).
• Повечето училища изискват полагане на приемни
изпити. Обикновено това са изпити по съответния
чужд език и предмет (най-често математика). В
някои случаи се провежда и интервю.
• Нивото на владеене на чуждия език трябва да е
над средното и се проверява с тест, изготвен
от училището. Някои училища предлагат и
подготвителни курсове за повишаване езиковото
ниво.
• Таксите са различни за всяко училище и обикновено
включват: обучение, настаняване в общежитие,
пълен пансион, извънкласни занимания, екскурзии и др.
• Приемните изпити на училището могат да се
положат в офиса на EДЛАНТА или Скай Лайнс.
• Има възможност да посетите предварително
училището, към което сте се насочили.
Консултантите от ЕДЛАНТА и Скай Лайнс могат да
организират посещение на едно или няколко училища,
които представляват интерес за вас.

Образователни програми

Разликите
между различните
образователни програми
Начин на обучение

У

чилищата във всяка страна са
длъжни да получат одобрение
и акредитация на учебните си
планове от местното образователно министерство. Съществуват
и международни дипломи за средно
образование, които са прозорец към
най-престижните университети
в света. В този материал ще се
опитаме да хвърлим малко светлина
върху разликите в средното образование и различните възможности на
международните програми, в които
децата имат шанс да се обучават, и
в редица училища в България.
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В различните международни програми се изучават базовите
предмети като математика, история, география, биология, езици.
Освен тях учениците могат да избират предмети в областта на
икономиката и бизнеса, изкуствата, точните науки. Все пак найпопулярните програми се различават в някои аспекти от начина
на преподаване. Затова ще направим кратък преглед на някои от
най-характерните особености на всяка програма.

Advanced placement: 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. Advanced
Placement е и приетата програма за средно образование в Канада.
В рамките на обучението има два задължителни предмета и 4-5 избираеми дисциплини от естествените или приложни науки. 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.

А level: 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 тези,
които приравняват обучението си
с британската образователна система, независимо къде се намират
в света. Извън Великобритания са
две сертифициращите институции,
които дават лицензи на училищата
да обучават по програмата A level –
Cambridge и Pearson Edexel.
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. Учениците,
които желаят да получат международна диплома IB, трябва да изберат
6 предмета. Минимум три предмета
трябва да бъдат изучавани на високо
ниво, а останалите - на стандартно ниво. Освен гореизброените
изпити, като част от изискванията
за дипломиране, учениците пишат
разширено есе, участват в извънучебна общественополезна дейност
и преминават през курс на обучение
„теория на познанието”.
Основната разлика между A-level и IB
e в броя на предметите, по които
се полага изпит в края на курса на
обучение. При A level той е 4, като
не е задължително да бъдат от
различни групи – може фокусът да
е предимно върху хуманитарните

предмети, например. При IB програмата изпит се полага по 6-те предмета, които са от различни групи
– първи език, втори език, математика, социални и естествени науки
и предмет по избор. В този смисъл
тези, които избират IB обучението
трябва да имат предвид, че доброто представяне на всеки един от
компонентите е важно за общата
оценка. По-просто казано – учениците трябва да са добри по всички
общи групи предмети.
Национални програми: Тук ще
си позволим да групираме няколко
програми. Немската и швейцарската
матура, както и френската бакалавратура (да не се бърка с бакалавърска степен във висше 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 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 е
испанският, а във Великобритания –
френският и немският. Тези чужди
езици обаче са свободноизбираеми.
Немските, френските и швейцарските програми, от друга страна,
включват задължително обучение по
чужди езици.

Възможности за реализация
Безспорно, най-важната цел на
елитното висше образование е
подготовката за успешен прием в
университет. 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 Russel
Group. Можете да се ориентирате
за качеството на дадено училище,
ако тази информация е публикувана
на сайтa им. В САЩ пък оценките
по някои модули от АP програмата
могат да се признават и в ниво
университет – на зависимост от
избраната специалност.
За разлика от профилираните паралелки в България, които подготвят
учениците за конкретно насока във
висшето образование, то международните програми често са по-широкоспектърни. Учениците, които са ги
завършили, често се насочват към
популярни дисциплини като Право и
Мениджмънт и продължават образованието си в елитен университет в
чужбина.

Образователни програми

A level

Какво е A Level?

особености на преподаването

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 тези, които приравняват обучението си 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, и
съответно се провежда в две години.
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.

Какви са предимствата?
Тази диплома се приема за универсален
„златен” стандарт при кандидатстване за бакалавърска степен в
най-престижните университети във
Великобритания и света. Програмата A
level се равнява на последна степен от
средното образование и съответства
на британското колежанско обучение.
Това е най-широко разпознаваемият
сертификат за завършване на гимназиална степен по света.
Учениците избират измежду предмети
като езици, математика, физика, химия,
биология, история, география, философия, бизнес науки, икономика, компютри,
дизайн, музика и т.н. - в общи линии
може да се избира от всичко, което се
преподава на ниво средно образование
и дори повече.
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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 интересите си:
икономика, модерни езици, предприемачество, изкуства, география, психология
и т.н.

Оценката на всеки предмет се изразява
и в точки - по всеки такъв в първата AS
level година се оценява с максимум 300
точки, а през втората А2 година - с 600.

Реализация
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.

Програмата в България

Оценяване

У нас тази програма се предлага в:
Международна гимназия Проф. д-р В.
"
Златарски”, Английско средно училище
Дарби Колидж, Международно училище
St George в София и British School of
Sofia. 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.

Оценките са от А до Е, като А е найвисоката оценка, а Е - най-ниската.

За допълнителна информация:
www.a-levels.co.uk

Условия за прием
В повечето случаи са ви нужни поне пет
GCSE/IGCSE предмета с оценки А*- E.
Понякога са ви нужни оценки над B по
GCSE при определни предмети.
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Образователни програми

AP

Какво е Ap?
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.
Организацията, която администрира
програмата от основаването ú през
1955 г. и дава насоките за преподаване в програмите по различните
предмети, се нарича Колидж Борд.
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.

особености на преподаването
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.

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.

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.
Освен в американските гимназии
програмата AP може да се изучава в
Европа в редица пансионни училища във
Великобритания и Австрия.
За повече информация: https://apstudent.
collegeboard.org/home

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.

Справочник за средно образование и езиково обучение
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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.

те избират определена област, в
която да специализират 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 общият успех.

Какви са предимствата?

Изисквания

Академичното ниво на Abitur е сравнимо с International Baccalaureate и
Advanced Placement — макар че изсикванията 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.

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.

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
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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.
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Оценяване
Всеки учебен предмет през учебните срокове се оценява до 15 точки
според подготовката на ученика.
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

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.

Какви са предимствата?
Програмата IGCSE е препоръчвана
и е подготовка за продължаване на
обучението в програмите A level и
International Baccalaureate.

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 интересите си:
икономика, модерни езици, предприема-

чество, изкуства, география, психология и т.н.

средно образование, с която може да
се кандидатства във висше училище.

Условия за прием

Програмата в България

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.

У нас тази програма се предлага в:
Международна гимназия Проф. д-р В.
"
Златарски”, Английско средно училище
Дарби Колидж, Международно училище
St George в София и British School of
Sofia. Индивидуалните кандидати могат да вземат изпитите си за A level
в Британски съвет България – оторизиран изпитен център на Cambridge
International Examinations.

Оценяване
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.

Реализация
Завършването на тази програма
позволява директен прием в програмите A level и International Baccalaureate,
във Великобритания и на други места
може да послужи като сертификат
за владеене на английски език, но по
същество не е диплома за завършено

За ориентир: годишната такса за
програмата в Международна гимназия
Златарски е между 4700 и 5700 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: наука, социална
наука и математика отново на английски.
За повече информация: 		
www.cambridgeinternational.org/
programmes-and-qualifications/cambridgesecondary-2/cambridge-igcse/

Справочник за средно образование и езиково обучение
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Образователни програми

International
Baccalaureate (IB)

Какво е IB?
International Baccalaureate Diploma
Programme (IB) е 2-годишна международно призната образователна програма,
насочена към ученици на възраст от 16
до 19 гoдини, желаещи да продължат
образованието си в университет. Във
Великобритания повечето университети, признават международната
диплома като алтернатива на А level.
В Канада и САЩ някои от курсовете в
рамките на IB програмата се признават като еквивалентни на курсове, изучавани в университетите и колежите.

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.

Какви са предимствата?

Оценяване

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.

Оценяването на постиженията на
учениците е чрез редица начини през
2-годишното обучение по програмата.
Оценяване на работата на учениците
е както от външни лица, така и от
учителите, които им преподават.
Цялостната оценка e подложена на внимателнo преразглеждане 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 уменията.

Особености на преподаването
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 –
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Теория на познанието" и Програмата
"
Творчество, активност, социални дей"
ности" допълват академичната програма. Курсът на обучение завършва с
дипломна работа и полагане на изпити,
оценявани от комисия на IBO.

Реализация
IB ефективно подготвя учениците за
едни от най-престижните университети в света. Затова дипломата е
призната от много колежи и универ-

Справочник за средно образование и езиково обучение

ситети. База с техни данни може да
откриете на http://www.ibo.org/diploma/
recognition/directory/index.cfm. Важно
е да се знае, че всяко висше учебно заведение има своя собствена политика
спрямо IB дипломантите, така че една
предварителна справка би била от
полза при вземане на важни решения. В
САЩ IB дипломата може да послужи за
освобождаване от някои от курсовете
в университет.

Програмата в България и
акредитация
В България има шест училища,
лицензирани като IB World Schools,
които предлагат IB програма. Това са:
Американски колеж Аркус, Американски
колеж в София, Англо-американско училище, Международно училище Увекинд,
Меридиан 22 и Международна гимназия
Проф. д-р В. Златарски".
"
Всички те предлагат третото ниво
на програмата, т.нар. IB дипломна програма, a Увекинд предлага и второто
ниво – Middle Years Programme.
В шестте училища, в които се изучава
дипломната програма на IB, учениците
избират 6 предмета в 6 области - 2
езика, математика, експериментални
и хуманитарни науки, изкуства (или
предмет по избор).
За повече информация: www.ibo.org

Образователни програми

French
Baccalauréat

Какво е IB French Baccalauréat?
Обучението за 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:
1) Основен French Baccalauréat: дели
се на 3 подвида:
•
•
•

Baccalaureate L за литература
Baccalaureate ES с икономическа и
социална насоченост
Baccalaureate S профилиран в
сферата на науките.

2) Специализиран технически бакалауреат
3) Професионален бакалауреат.

Какви са предимствата?
Учебната програма във всички
френски училища е разработена
така, че учениците задължително
изучават френски език, история,
география, два 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 Франция,
която са си избрали:

•
•
•

математика и три науки за
Baccalaureate S
математика за Baccalaureate ES
и литература, философия и езици
за Baccalaureate L.

Същност на програмата
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).

Оценяване
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.

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 Baccalaureate,
могат по-лесно да 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 се изучава в гимназии
и пансионни училища във Франция и
Швейцария.

Присъждат се и специални отличия
за високи резултати: Аssez bien
(12/20), Вien (14/20), Тrès bien (16/20).

Справочник
Справочник за
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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 два езика.
Програмата изисква добро владеене на английски език, но основната
цел е успешно да се преминат
изпитите на френски, немски или
италиански език. Образователно
ниво Swiss Maturа се преподава в
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продължителност 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
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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
романшки. 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.

?

коя държава
да избера?

издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”

Австрия

австрия
Географска справка
Столица

Виена

Официален език

немски

Регионални езици

хърватски, унгарски, словенски

Население

8 823 000 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 избрания 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 1000 евро ще са ви
необходими месечно за обучение в
редовно частно училище. Цените за
посещение на интернат достигат
и могат да надхвърлят 2000 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.

Справочник за средно образование и езиково обучение
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Австрия
България

AMADEUS
International
School Vienna

Контакти

AMADEUS
International School Vienna
Bastiengasse 36-38
1180 Vienna, Austria
+43 1 470 30 37 00
admissions@amadeus-vienna.com
www.amadeus-vienna.com

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
английски

Програми
IB
Amadeus Music and Arts Academy

Изисквания за прием
Училищни справки
Апликационна форма
Брой препоръки
2
Серитификати за
извънкалсни дейности
и постижения
ако са налични
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М

еждународното училище AMADEUS Vienna (AV) предоставя уникална
комбинация от висока академична среда, иновативно музикално и арт
образование и културно разнообразно изживяване. Възможностите за
обучение са в целодневна и пансионна форма, осигуряваща всички удобства
на учениците. Академичната програма на AV е базирана на международно
признатата International Baccalaureate (IB). Разширената учебна програма
по интелектуална собственост на AV има ясна рамка от цели и ценности,
подкрепящи нейната образователна философия, която има за цел да развие
функционалната грамотност на учениците, както и личните им умения да
бъдат информирани и грижовни. Основната учебна програма на AV предлага
също солидна основа в изкуствата, която позволява на учениците да развиват интересите си и да изследват своите таланти в областта на музиката,
изкуството, театъра и танците. Тези, които се интересуват от музика на
професионално ниво, могат да се запишат в Академията за музикално и артистично изкуство, без това да пречи на учебната им програма. Академията
подпомага учениците да напредват в музикалния си път и да овладеят много
добре своя инструмент. AV Boarding предоставя на студентите дом далеч
от дома, включващ семейни дейности както на място, така и извън него.
Приемните семейства, в които са настанени учениците, също имат свои
деца и се грижат своевременно за всички, без да се усеща разлика и да има
каквато и да било опастност за децата. Те са подпомогнати от други служители като наставници, асистенти на борда, матрони, домакини и учители.
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УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Възраст на учениците

3-19

Общ брой на учениците

237

Международни ученици

80%

Брой ученици от България

6
% на учениците, които са

Настаняване
Общежитие

приети в ТОП университети

100%
СРОКОВЕ ЗА КАнДидАТСТВАНЕ
Краен срок за прием		
Начало на учебната година		
Край на учебната година		

постоянен прием
септември 2018
юли 2019

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Спорт
Изкуства
Музика

ТАКСИ
Валута		
такса за обучение		
общежитие		
учебници		
Храна		
Здравна застраховка		
Регистрационни и други такси

евро
2500 - 25 500
21 470
включени
включена
2250
7650

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
Стипендии (за български ученици)
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Великобритания

великобритания
Географска справка
Столица

Лондон

Официален език

английски

Регионални езици

шотландски, ирландски, уелски, корнуолски

Население

60 800 000 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 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. Броят им е около 2500, а обучаваните в тях ученици са над 615 000.
Най-старите сред тях носят името „публични учили-
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ща”, 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 (Доброволно подкрепяни училища) и Voluntary Controlled schools
(Доброволно контролирани училища)
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 2016 година показва, че средните
цени за пансионните училища са около
10 217 паунда, а за дневните – около 6104
паунда. Училищата, които членуват в ISC,
като цяло предлагат малко по-ниски такси
– около 7572 за пансион и 4590 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

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 във Великобритания , 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 2017 г. продължават да
отличават колежа като един от най-добрите независими колежи във Великобритания. През 2017 г. 34% от резултатите са с оценка A*, а рейтингът на
отличните оценки (A*- A) е 70%.

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, 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 премести 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

СРОКОВЕ ЗА КАнДидАТСТВАНЕ

500 /DLD/

Няма фиксиран краен срок, но местата за настаняване се
изчерпват и насърчаваме учениците за ранен прием.
Начало на учебната година		 септември 2018 г.
Край на учебната година		 юни 2019 г.

Международни ученици

70%

Брой ученици от България

15

A LEVEL резултати 2016 г.
70% от учениците с резултат А* - AB

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

британска лира
12 750 - 23 000 (в зависимост
от колежа и програмата. 		
Посетете уебстраницата 		
ни за повече информация.)
да
да
осигурена
1000-2000 (възвращаем депозит)
250

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

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

други занимания
Лекции, летен бал, ученически съвет, клуб по дебати,
образователни екскурзии

Справочник за средно образование и езиково обучение
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Великобритания
България

Taunton School

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

Език на обучение
Английски

Учебни програми
IB
A level
GSCE/IGCSE
Интензивни курсове по английски език
Академични летни курсове

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 School е IB World School, което предлага IB Diploma, както и A levels и
BTEC Diplomas, в последните две години на обучение. Високите стандарти и
очакванията за високи постижения във всяка област от училищния живот дават възможност на учениците, когато завършат да продължат образованието
си в едни от най-добрите университети, включително Оксфорд и Кеймбридж.
Taunton School International предлага интензивна едногодишна програма GCSE/
Pre-IB за чуждестранни студенти, които желаят да завършат образованието си
в британско училище. Учениците могат да учат до 8 дисциплини от програмата GCSE в рамките на една година, с над 23 изпитни дисциплини, от които да
избират, включително дизайн и технологии.
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.
Taunton School International провежда летни езикови курсове от много години
насам и вече стартира редица нови курсове за 2018 г. Всички наши програми са
предназначени да предизвикват учениците, да ги насърчават да опитат нещо
ново и да се учат на нови методи, които до сега не са познавали. Те предлагат
идеална подготовка за влизане в британските бординг училища.
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Ученически живот
Общ брой ученици

1118
Международни ученици

24%
Български ученици

1%
Възраст на учениците:
от 6 месеца до 18 години.
Чуждестранни ученици могат да постъпят в пансиона
от 7- годишни

Успеваемост на учениците
след завършване

Срокове за кандидатстване
Срок за подаване на документи
Начало на учебната година		
Край на учебната година		

Насърчаваме ранното кандидатстване
септември 2018 г.
юли 2019 г.

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

Такса регистрация

Финансова подкрепа
Стипендии
Финансова помощ

британска лира
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

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

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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Германия

Германия
Географска справка
Столица

Берлин

Официален език

немски

Регионални езици

датски, фризийски, сорбски

Население

82 800 000 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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Германия
България

BBIS Berlin
Brandenburg
International
School
Контакти
Schopfheimer Allee 10
Kleinmachnow 14532
Germany
0049 (0)33203 8036-0
0049 (0)332038036-121
office@bbis.de
www.bbis.de

Език на обучение
английски

Учебни програми
IB
Диплома за завършено образование
в комбинация с IBDP и IBCP

B

BIS (Берлин Бранденбург) е частно училище с целодневна или пансионна
форма на обучение, одобрено от държавата, което подпомага широката
международна общност в столицата на Германия.

Част от групата на IB (International Baccalaureate) училищата, Berlin
Brandendemburg е оторизирано да обучава своите ученици по всички 4 IB
програми - (the IB Primary Years Programme, the IB Middle Years Programme, the
IB Diploma Programme and the IB Career-Related Programme), покривайки всички
възрастови групи на учениците – от 3 до 19 г. включително.

Изисквания за прием
Езикова грамотност - в зависимост
от класа на кандидатстване
изпит на училището
Апликационна форма
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BBIS е напълно акредитирано от Съвета на междинародните училища
(Council of International Schools) и от Асоциацията на колежите и училищата
(Middle States Association of Colleges and Schools). Пълноправен член е на Aсоциацията на немските международни училища и на Образователния съвет на
международните училища (Educational Collaborative for International Schools).
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Ученически живот

Възраст 3-19
Общ брой ученици 700
Международни ученици

70%

Български ученици 10
% на учениците, които
продължават висшето си
образование - 90%

Извънкласни дейности

Срокове за кандидатстване
Начало на учебната година
Край на учебната година

20 август 2018 г.
21 юни 2019 г.

Финансови условия
валута
евро
такса за обучение
16 300 - 18 200
общежитие
19 300
Други разходи (средно):
учебници
300
Транспорт
1395
Такса кандидатстване
100
такса регистрация
3000
				

Спорт
(бадминтон, баскетбол, тенис, волейбол, футбол, водни
спортове, клуб по шах)
Изкуства
(изкуство, илюстрация и
рисуване, дизайн, креативно
писане, танци, театрален
клуб)
Музика: китара
Наука: (клуб по математика и
роботика)
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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 разположени 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
11
183 716 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 момента в Италия работят 3 такива – Канадският колеж в Рим, училището „Св. Стефан” в град
Ланчяно и международното училище във Флоренция.

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
паралелка, към която проявявате интерес, следват еже-

Столица

Рим

Официален език

италиански

Регионални езици

немски, френски, словенски

Население

60 589 445 души

Площ

301 338 кв. км

Валута
Климат

евро (EUR)
средиземноморски

месечни такси от по 175 до 350 евро.
За обучение в пансионните училища родителите на бъдещите ученици трябва да се разделят с по-голяма сума пари. За
една учебна година във Флоренция се изискват 20 000 евро, в
Рим - 35 000 евро, 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

Испания
Географска справка
Столица

Мадрид

Официален език

испански

Регионални езици

каталунски, баски, галисийски

Население

46 354 321 души

Площ

504 645 кв. км

Валута
Климат

евро (EUR)
средиземноморски

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
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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).

Предлагани учебни програми
• Bachillerato en España
• International Baccalaureate)

Полезни връзки

• www.schools-in-spain.com
• www.donquijote.org
• вwww.infocolegio.com

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.

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 пониски 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. Местните винаги
имат какво да кажат и със завидна лекота споделят живота си с непознати. Ти се усмихваш, радваш
им се, споделяш и после всеки поема по своя път.
Испанците могат и да се забавляват. Те са нощни
птици – излизат след залез и се спускат към някой
бар. Привечер улиците и площадите са препълнени
с хора. Работата си е работа, може да е неприятна
и зле платена. Но отбиеш ли се в бара, истинският
живот започва, а в него няма място за лоши мисли.
С малко бира и много хумор местните разказват
поредната си забавна история.
Да живееш като испанец е да се наслаждаваш на
живота, да омаловажаваш трудностите и да се
радваш прекомерно при всеки повод. Общувай повече, целувай по-често и завършвай всеки ден с чаша
бира и в добра компания!
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Франция

Франция
Географска справка
столица

Париж

официален език

френски

регионални езици

немски, баски, бретонски, каталунски

население

67 201 000 души

площ

643 801 kв. км

валута
климат

евро (EUR)
умеренo-континентален

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.
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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.

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

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 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 повисоки суми, но българите, като граждани на
Европейския съюз, се ползваме със същите
преференции като френските ученици.

Живот във Франция
Франция е идеалният пример за мултикултурно общество. 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.
Франция е известна с богатата си култура и история,
с грижливо пазените регионални традиции и съвременната мода, но първото, което ни идва на ум, когато
говорим за Франция, е изисканата кухня и кулинарните гурме удоволствия. Запознайте се с известната
френска кухня, опитайте нови вкусове в автентичната
обстановка на местните кафенета и малки ресторантчета, където ще имате възможност да срещнете и
опознаете французите и техния начин на живот. Специфична особеност на традиционния селски и градски
начин на живот във Франция е свободното и приятелско
общуване между хората и непринудените прояви на
взаимопомощ.
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Швейцария

Швейцария
Географска справка
столица

Берн

официален език

немски, френски, италиански, реторомански (или романски)

население

8 401 120 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 са 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 протестантски, 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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Канада

Географска справка

КАНАД А

столица

Отава

официален език

английски, френски

регионални езици

местни индиански езици

население

35 151 728 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 2018 година 1 канадски долар е приблизително
равен на 1,25 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
американския „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.
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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

САЩ

Географска справка

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
допълнителноизбираеми (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 от 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

столица

Вашингтон

официален език

английски

регионални езици

няма

население

325 719 178 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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