




средно образование 
в българия
езиково обучение
езикови ваканции

?

издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”



увод
ТОП 10 на гимназиите след 7-ми клас 6 стр.

средно образование
Частното образование набира скорост 8 стр.

Иновативно училище или училище 

на бъдещето  10 стр.

България 14 стр.

езикови ваканции
Защо да изпратя детето си на 

езикова ваканция? 24 стр.

Справочник за  
средно образование и 

езиково обучение

© Маркет Тренд ЕООД. Всички права запазени. 
Никаква част от това издание не може да бъде 
копирана изцяло или в частичност без изричното 
писмено разрешение на издателя. 

Отговорност за съдържанието на подадените 
реклами и представянията на училища носят 
самите рекламодатели/ училища.

Издател:
Маркет Тренд ЕООД

тел./ факс: 02/ 961 62 63
w w w . S t u d y A b r o a d . b g
е-mail: reklama@studyabroad.bg

София, 2018
Четвърто издание

съдържание

сертификати
Кой сертификат по английски език 

е най-подходящ за мен? 26 стр.

Cambridge English  28 стр.

Personal Test Of English 29 стр.

DELE 30 стр.

DELF Juniors 31 стр.

GOETHE Zertifikat 32 стр.







5

Скъпи читатели,
В ръцете си държите четвъртото поредно издание на 
Справочника за средно образование и езиково обуче-
ние. С всяка следваща година се стремим да ви дадем 
все по-пълна и по-точна информация за възможности-
те за образование за вашите деца. Затова и в този 
брой ще намерите актуална информация за учебните 
програми и държавите, както и профили на училища и 
подробности за езиковите сертификати и езиковите 
ваканции. И тази година за поместените в изданието 
текстове разчитаме на помощта на експерти.

Какво съдържа този справочник?

В първата част  на фокус е България като образовател-

на дестинация в лицето на елитни частни училища у 

нас. Отдаваме дължимото и на важността на езиково-

то обучение – събрахме за вас най-ключовото за езико-

вите 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.

Във втората част на изданието ще намерите пълна 

информация за различни международни учебни програми, 

както и подробности за държавите, доказали се като 

най-популярни дестинации за средно образование.

.

За кого е предназначен?

Справочникът съдържа синтезирана информация, подхо-

дяща 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 фор-

мира личността си.

Ето защо е важно средното училище да бъде избрано 

така, че, освен за университета, да подготвя и за жи-

вота. Следвайки това наше убеждение, ние подбрахме 

за вас информация, която е едновременно полезна и 

интересна!

 

Желаем ви успех!
Екипът на „Маркет Тренд" ЕООД

Увод
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K
огато говорим за най-добрите 
гимназии в страната, обикновено 
имаме предвид училищата с най-

висок бал за прием след 7-ми клас, който 
се формира след явяване на национал-
ното външно оценяване по български 
език и математика. През последните 
години на челните места обикновено 
се нареждат едни и същи училища, с 
леки размествания в първите позиции. 
Представяме ви последното класиране 
на гимназиите според минималния бал 
за прием на първо класиране през 2017 
година.

1. Софийска математическа гимназия
Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ 
е създадена през 1971 г. Специализира в подготовката на 
ученици от средния и началния курс на обучение в области-
те на математиката и информатиката, като подготвя 
множество олимпийци, които ежегодно печелят редица от-
личия и награди по регионални и международни състезания. 
Гимназиалните паралелки са 6 на брой с профил „Математи-
ка” и интензивно изучаване на информатика и английски или 
немски език. 
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2. 91-ва Немска езикова гимназия 
Гимназията е открита през 1960 година и от тогава до 
сега е измежду най-популярните сред кандидат-гимназисти-
те не само в София, но и в другите градове на страната. В 
гимназията съществува т.нар. 

"
немски отдел". В него, след 

полагане на приемен изпит в края на осми клас, биват прие- 
ти около петдесет ученици. Те се разделят в два специални 
класа, в които са ръководени от девет немски учители до 
полагането на немската матура в края на дванадесети 
клас. При успешно полагане на зрелостните изпити и нем-
ски матури, ученикът получава българска диплома за средно 
образование и немска диплома за средно образование.

3.  73-то СОУ „Владислав Граматик“
Училището е създадено през 1968 г. В него се изучават 
разширено чужди езици (немски като първи профил, руски, 
английски и френски като втори). Позната като „Втора 
немска”, гимназията подготвя своите възпитаници с пози-
тивно отношение към немската култура и нрави. Училище-
то предлага възможност за получаване на Немска езикова 
диплома (Deutsches Sprachdiplom der KMK Stuffe) след успеш-
но положен изпит в 12-ти клас. Този сертификат гарантира 
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високо ниво на владеене на езика и дава право за обучение 
във висши учебни заведения в Германия и Австрия.

4.  164-та Испанска езикова гимназия
Гимназията е създадена през 1991 г. с цел да отговаря на 
нуждите от изучаване на испанския език и културите на ис-
паноговорящите държави. Учениците, които желаят, могат 
да се явят на изпити за придобиване на испанска диплома 
(Bachillerato), които се провеждат в края на 12-ти клас в 
гимназията. Освен интензивно изучаване на испански език, 
учениците изучават и втори чужд език - английски, френски, 
португалски или, от тази година, италиански. Всяка година 
гимназията заема челно място в желанията на седмокласни-
ците, както и в класацията по отлични оценки от държав-
ните зрелостни изпити.

5. ТУЕС 
Технологичното училище „Електронни системи“ към Техни-
чески университет – София е основано през 1988 г. с цел да 
подготвя средни специалисти в областта на информацион-
ната техника и технологии. В училището активно работят 
две академии: местна CISCO академия и IBM софтуерна 
академия.

6.  Първа английска езикова гимназия
Създадена през 1958 г. в София, а през 1978 г. става първо-
то българско училище в асоциация с ЮНЕСКО. Над 90% от 
завършилите гимназията продължават образованието си 
в университети и висши учебни заведения в България, Вели-
кобритания и САЩ. Освен английски език, учениците могат 
да избират да изучават и втори чужд език измежду немски, 
испански, френски и руски. 

7. Втора английска езикова гимназия
Съзадена през 1991 година, 2-ра АЕГ е профилирана столична 
гимназия с интензивно изучаване на английски език. В 
кратката си 27-годишна история гимназията се утвържда-
ва като водеща в системата на столичното образование. 
Основен акцент в обучението е изучаването на чужди 
езици – английски, немски, испански и руски. 

8. 9-та Френска езикова гимназия
Създадена е през 1961 г. и има установени традиции и висок 
авторитет в обучението по френски език. Интензивното 
изучаване на френски език се допълва и от обучението по 
втори чужд език – английски, испански, немски. Завършили-
те ученици могат да се запишат във френски университет, 
без да държат приравнителен изпит по език. 

9. 22-ро СОУ „Георги Раковски“
Гимназията е сред най-старите училища в София. Основана 
е като Втора софийска мъжка гимназия под патронажа на 
царица Йоанна и цар Борис III през 1903 година. Училището 
предоставя обучение с интензивно и качествено изучаване 
на испански или английски език и включва в обучението на 
учениците си методи на неформално образование.

10. 35-то СУ „Добри Войников“
Това e първото българско училище в София с изучаване на 
чужди езици. Понастоящем е с чуждоезиков профил и е спе-
циализирано за преподаване на руски, немски и френски език. 
Учениците от профил 

”
немски език”, приети в програмата 

“Sprachdiplom”, получават след успешно положен изпит нем-
ска езикова диплома. Учениците от профил 

”
френски език” 

получават френска езикова диплома след изпит.  Желаещи-
те ученици се подготвят за полагане на изпит за Европей-
ски сертификат за владеене на руски език 

”
Прагово ниво” .

При избор на гимназия след 7-ми клас ви съветваме да  
вземете предвид и класирането на училищата и по друг 
признак – оценките от матурите след 12-ти клас. Макар 
и част от учениците да разчитат на подготовката си 
и на външни преподаватели и школи, представянето на 
матурите все пак е ориентир за нивото на преподаване 
в съответната гимназия. Ето и най-добрите гимназии за 
2017 година:

Топ 10 на училищата в България според матурата 
по български език в 12-ти клас

1. 91 НЕГ „Професор Константин Гълъбов”

2. 73 СОУ „Владислав Граматик”

3. 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”

4. НГДЕК „Константин Кирил Философ”

5. Езикова гимназия „Иван Вазов” – Пловдив

6. Американски колеж

7. СМГ „Паисий Хилендарски”

8. Първа английска езикова гимназия

9. Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф” - Ловеч

10. Езикова гимназия „Пловдив”
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Средно образование

а
ко вашето дете е 7-ми клас, 
сигурно пред вас стоят 
стотици въпроси относно 

избора на училище. Освен основ-
ния избор между чуждоезиков, 
хуманитарен или природо-мате-
матически профил, обаче важен 
е въпросът какво образование 
да предпочетем – държавно или 
частно. Пред вас като родители 
на кандидат-гимназист стоят 
три възможни варианта за 
продължаване на образованието 
– това са прием в държавно или 
общинско средно училище, прием 
в частно средно училище или ал-
тернативата да предпочетете 
пансионно училище в чужбина за 
вашето дете. 

Новости за частното образование
Добрата новина е, че има големи новини около частните училища. От 1 
януари 2018 г. частните училища за първи път имат право на субсидия 
за издръжка на ученик. Това се пада по около 1400 лева на дете. Така тази 
трансформация прави частните училища доста привлекателни за много 
семейства. За целта са предвидени около 7 милиона лева. Привлекателна 
или не, новината носи и своята уловка – ако даденото частно училище 
иска да се възползва от въпросните пари, то ще трябва да обучава 
около 20% от учениците си безплатно. Именно затова, въпреки добрата 
предложена сума, засега нито едно от над 50-те частни училища 
в Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) не е изявило 
желание да получава въпросните средства. Предстои да видим кои ще 
се включат.

Към този момент по данни от БАЧУ има 186 частни училища, в които 
учат 14 хил. ученици, 33 от тях са обявени за иновативни. Изследване на 
Софийския университет сред 275 ученици от 10 частни школа показва, 
че на един учител в частно училище се падат 4 пъти по-малко ученици, 
отколкото в държавните и общински учебни заведения. Четиридесет 
и осем процента от частните ученици са с отличен успех, а 37% - с 
много добър, съобщи проф. Нели Бояджиева от СУ. По думите ú вече се 
разширява спектърът от родители, които записват децата в частни 
училища - ако допреди години те са били предимно от бизнеса, сега 
към тях се включват академични представители, учители, архитекти, 
лекари, адвокати и др.
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Как и защо да изберем частно училище?
Най- големият проблем на държавното образование са големите класове. Когато учителят разполага с 40 минути 
за над 25-30 души, шансовете да успее да обърне внимание на всеки от тях и да работи адекватно с всички са 
практически нищожни. В частните училища класовете са от средно 10 души - 2 до 3 пъти по-малки. Това позволява 
опознаване на всеки ученик и задълбочена работа за превъзмогване на трудностите и поощряване на усилията в 
областите, в които всяко конкретно дете е талантливо.

Няколко са факторите, които трябва да вземете предвид, когато правите избора на училище за вашето дете. 
На първо място, програмата – редица частни училища предлагат международни програми за обучение, включващи 
получаване на езикови сертификати и диплома за владеене на чужд език, която е еквивалент на документ за 
кандидатстване в университет. 

Какво е различното в частното училище?

ПРЕДИмСТВа

малък брой ученици в клас (между 15-20)

По-добра материална база

Повече извънкласни дейности

Учебната програма дава възможност за 
профилиране и учениците се делят на малки 
групи според нивото си на език

По-високи стандарти за сигурност и 
дисциплина

Подготовка за университет и изграждане на 
комуникационни умения

Средно образование

РЕзУлТаТИ

Индивидуален подход към всеки ученик

Благоприятна среда за развитие

личностно развитие на учениците по 
интереси

Учениците нямат пропуски в обучението си, 
които да компенсират с частни уроци

По-малко случаи на агресия

Работа по проекти в учебни групи, в които се 
включват децата по интереси от различни 
випуски

Основното различие на частното обучение спрямо държавното е индивидуалният подход към всяко дете. Разбира 
се, това се дължи на факта, че в частните училища бройката на учениците в клас и дори във випуск е значително 
по-малка, което позволява на преподавателите да имат възможност да им обръщат повече внимание. Принципът е 
да работят в класове с максимален брой от 15 ученици. 

От друга страна обаче не може да не се вземе предвид и връзката, която частните школи изграждат с 
родителите. Практиката е учителите да са в непрекъсната комуникация с родителите на своите ученици и да ги 
информират за техния напредък, като изготвят ежемесечни доклади за тяхното развитие. Тази ангажираност на 
родителите в учебния процес допринася за развитието на ученици с повишена мотивация за учене и високи амбиции 
за личностно израстване. 
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н
а 27-ми февруари приключи подаването на проекти 
за кандидатстването за иновативно училище до 
Министерството на образованието и науката. Право 

да подават документи имаха всички неспециализирани 
държавни, общински и частни училища и специализирани 
училища. 

Припомняме, че за получаване на статут на иновативно 
училище към министъра на образованието и науката 
миналата година бе създадена Комисия за иновативни учи-
лища, съставена от психолози, социолози, педагогически 
специалисти, представители на научната общност, лица 
с доказан опит при създаване и приложение на иновации в 
областта на образованието, науката и технологиите. Ко-

мисията ще разглежда постъпилите в МОН училищни про-
екти до 27 февруари, за да може от учебната 2018/2019 г. 
да се започне работа по проектите, които са одобрени. 

Училищните проекти трябва да бъдат предварително 
одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на 
учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки 
проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията 
за иновативни училища към министъра на образованието 
и науката. Иновативните елементи могат да бъдат в 
методиката на преподаване, организацията, учебната 
среда, качеството на образованието, учебното съдържа-
ние в 10% от учебните планове и програми на образова-
телен етап. 

Средно образование

10 Справочник за средно образование и езиково обучение

ИНОВаТИВНО УЧИлИщЕ 
ИлИ УЧИлИщЕ На БъДЕщЕТО 
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кое училище е иновативно
Иновативните училища са училища-
та на бъдещето. Те ще извършват 
целенасочена промяна чрез въвеж-
дане на иновативни практики, с 
която ще се решават организа-
ционни и съдържателни проблеми 
в образователния процес. Всички 
училища трябва да отговарят на 
Стандарта за институциите в 
системата на предучилищното и 
училищното образование и реда за 
определяне на националните учили-
ща и на иновативните училища.

Стандартът се въведе във връзка 
с новия Закон за предучилищното и 
училищното образование.  Според 
него иновациите могат да се 
прилагат за част от учениците в 
училището (за паралелка, випуск, за 
определени по различни принципи 
ученици от различни класове) или 
за всички ученици в училището, в 
зависимост от целите и задачите. 
Затова училища, които работят 
по проекти за иновативно училище 
през учебната 2017/2018, трябва-
ше да кандидатстват наново по 
време на тази година, ако искат да 
въведат практиките и след приема 
на учениците през тази кандидат-
ученическа кампания, ако не са го 
посочили изрично при кандидат-
стването им миналата година. 

За да бъде едно училище иноватив-
но, то трябва да докаже, че има 
възможност да повиши качест-
вото на образованието като 
разработва и въвежда иновативни 
елементи в организацията и съдър-
жанието на обучението, да орга-
низира по нов начин управлението, 
обучението и образователната 
среда; да използва нови методи 
на преподаване; да разработва по 
нов начин учебното съдържание, 
програмите и плановете. Целта 

е да се даде шанс училището 
да се разчупи, мисленето на 
системата, както на ученици-
те, така и на учителите и на 
родителите да стане модерно 
и обърнато към бъдещето. 

Целта на програмата за 
иновации в средното образова-
ние е създаване на мрежа от 
иновативни училища в Бълга-
рия. Иновативните училища са 
модел на модерното училище, в 
което учениците ще подобрят 
образователните резултати и 
ще повишат критично мислене 
и творчество чрез иновативни 
образователни процеси, мето-
ди на преподаване, училищно 
лидерство и учебни програми. 



Средно образование
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равносметка за 2017/2018 
От одобрените 185 учебни заведения за 
тази учебна година – 9 са начални училища, 
73 са основни, 51 – средни, 30 са профилирани 
гимназии, 21 – професионални гимназии и един 
колеж. Двадесет и две от училищата в списъка 
са държавни, 130 са общински, а другите 33 
– частни. Всички те трябва да приложат в 
рамките на тази година различни иновации. 

Четиридесет и шест от училищата работят 
по въвеждането на иновативни елементи по 
отношение на организацията и/или съдържа-
нието на обучението. Други 51 организират 
по нов или усъвършенстван начин управление-
то, обучението и образователната си среда. 
Осемдесет и осем училища използват нови 
методи на преподаване, а останалите 14 раз-
работват по нов начин учебното съдържание, 
учебните програми и учебните си планове. 

резултати и мониторинг 
Резултатите ще бъдат обявени до 31 май 
2018, когато министърът на образованието и 
науката ще внесе в Министерски съвет пред-
ложение за приемане на списък на иновативни-
те училища за предстоящата учебна година. 
Ежегодно ще се предлага проект на списък 
на иновативните училища. Министерството 
на образованието и науката е ангажирано да 
подпомага процеса на развитието на техните 
иновации, както и популяризирането на инова-
тивните практики в страната. 

Иновативните практики подлежат на еже-
годен мониторинг за дейността. Училищата 
могат да бъдат отписани от списъка на ино-
вативните училища, ако има несъответствия 
между целите на проектите и постигнатите 
резултати; неспазване на стандартите; кон-
статиране, че при прилагане на училищните 
проекти за иновации се използват верски 
убеждения и/или нетолерантност; или след мо-
тивирано писмено искане от 2/3  от родите-
лите, директора на училището, педагогическия 
или обществения съвет в училището.

успешни практики 
Като пример за иновация в 
училище бе дадено учебно заве-
дение, което има проблем с успеха 
и отсъствията в региони, където групи 
ученици са с по-ниски от средните възмож-
ности, включително тези, които нямат добри 
познания по български език. Там ще могат да разра-
ботват училищна програма за иновация за учениците 
от първи до четвърти клас, в която се ограмотяват 
по различен начин от този, по който се ограмотяват 
всички ученици. Чрез електронни продукти за разви-
тие на речта, чрез повече игрови прийоми, песни, уп-



ражнения за стимулиране на положи-
телни емоции. Може да се предвиди 
промяна в учебната среда – напри-
мер: уроците по някои предмети да 
бъдат изнесени извън училището, в 
музеи, в планината. Може да се про-
мени самата организация на учебния 
процес, като се започне от учебното 
време. Може часовете, които сега 
стандартно са по 40 минути, да бъ-
дат организирани примерно в блокове 
по 100 минути за изобразителното 
изкуство.

Средно образование
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България

България

ски паралелки.
Специализирани училища със засилено изуча-
ване на чужди езици (езикови гимназии)  
Приемът се извършва след 7-ми клас и след полага-
нето 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 приро-
доматематически и хуманитарни училища, и  комби-
нира 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 този момент по данни от БАЧУ има 186 частни 
училища, в които учат 14 хил. ученици. Тридесет и три 
от тях са обявени за иновативни. Към момента у нас 
няма пансионни училища.
Този тип средни училища традиционно следват струк-
турата 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 – напри-
мер ЧСОУ, ЧПГ и т.н.
В частните средни училища у нас се преподава по 

Този образователен етап у нас се разделя на средно 
общообразователно (което включва СОУ-та и гимна-
зии) и средно специализирано образование (професио-
налните 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 за-
коново регулирано, училищата с прием след 7-ми клас 
се определят от обществото като по-престижни и 
традиционно изискват значително по-висок бал за вли-
зане. 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 икономиче-

14 Справочник за средно образование и езиково обучение

Столица София
Официален език български
Регионални езици -
Население 7 101 859 души
Площ 110 994  кв. км
Валута български лев (BGN)
Климат умеренo-континентален

географска справка



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, ръково-
дена от International Baccalaureate 
Organisation. У нас има само 5 учи-
лища, които предлагат обучение 
по нея – четири в София и едно 
във Велико Търново.

полезни връзки
• www.bachu-bg.com
• www.schoolsbulgaria.com
• www.studyabroad.bg
• www.mon.bg

такси
Държавното средно образо-
вание 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 от 2000 
до 4000 евро, макар да е въз-
можно да намерите отделни 
програми и извън тези грани-
ци. Ако се интересувате от 
обучение по международна 
програма като International 
Baccalaureate, то трябва да 
се подготвите за още по-ви-
соки такси – над 5000 евро. 
Някои училища може да 
таксуват допълнително за 
транспорт и храна в учи-
лището. Тъй като това са 
сериозни цени за българските 
реалности, много училища 
предлагат възможности за 
разсрочено плащане.

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 някои 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 самостоя-
телност и избягват културния шок в тази ранна възраст. 
Възможността за по-чести контакти с родители и препода-
ването на български език също не е за подценяване. 
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утвърдените от министерството на образованието и 
науката програми, но някои от тях провеждат и обучение 
по международни програми като IB. Повечето учебни заве-
дения са с езикова или икономическа насоченост.

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



БългарияБългария

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

език на обучение
Английски

чуЖди езици
Испански, френски, немски 

учебни програми и профилиране
IB
GCSE/IGCSE
CIE Primary and Lower
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

БРИТаНСкО УЧИлИщЕ 
В СОФИя

б
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 образо-
ванието си - 16-18 год.
Британско училище в София е акредитиран член на Съвета на между-
народните британски училища (COBIS) и Европейски съвет на между-
народните 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 пре-
върна 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 подгот-
вя 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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срокове
Краен срок за кандидатстване: целогодишен прием
Начало на учебната година  10 септември 2018 г.
Край на учебната година  21 юни 2019 г.

финансови условия (годишно) 
Валута  евро
Такса за обучение   6000 - 10 000 
Такса регистрация  600 - 1000
Общежитие  17 300 - 20 000
Храна  900
Здравна застраховка  включена в таксата
Транспорт  2000
Учебници и материали  200 - 400
Други такси  изпити, iPad (4-ти - 12-ти клас),   
   униформи, извънкласни дейности, ски  
   седмица, зелено училище

ученически Живот
Общ брой ученици 2016/ 2017 
280
Международни ученици – 65%
Среден брой на учениците  в 
един клас - 15

Участие на учениците в олим-
пиади, конкурси и др. – да
Средна успеваемост на учени-
ците – по-висока от средна-
та за Обединеното кралство.

Реализция на учениците след 
завърършване - 
първи завършил випуск - 
2018 г.

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

Kонтакти
info@uwekind.bg
admission@uwekind.bg
02 857 2000
www.uwekind.com

език на обучение
Български, а след 8-ми клас се 
включва обучение на английски език 
и по отделните предмети

чуЖди езици
Немски и английски 

учебни програми и профилиране: 
Българска диплома за средно 
образование

IB Диплома - Увекинд е единственото 
училище в България с две IB програми 
MYP и DP
Математика – Обучение по нива – 
Mathematical studies, Standard, Extended 
Музика и визуални изкуства, драма и 
танци в 10-ти клас
История, бизнес мениджмънт и филм 
за 11-ти  и 12-ти  клас

меЖдународни и съвместни 
програми
International Baccalaureate и 
International Primary Curriculum. 
Дългогодишни традиции в работа 
по международни проекти. 

InternatIonal 
School UwekInd

I
nternational School Uwekind е основано преди 20 години с мисията да създава 
подкрепяща и вдъхновяваща учебна среда, в която растат самостоятелно 
мислещи млади хора. Ние работим в атмосфера на открита комуникация, 

любов към четенето и науките, толерантност и стремеж към опознаване и 
изучаване на чуждите култури и езици. 

В Увекинд ние създаваме всички необходими условия, в които нашите ученици:
• се обучават успешно по националната (на МОН) и три международни програми, 

които обхващат всички образователни степени от 1-ви до 12-ти клас;
• изучават на високо ниво два чужди езика - немски и английски;
• учат чрез личен опит и да развиват умения, които ги превпревръщат в учещи 

през целия си живот граждани на света;
• полагат успешно международни изпити в 10-ти и 12-ти клас; 
• завършват 10-ти клас с Personal Project, e-potrfolio по избран предмет и онлайн 

изпити по предметите; 
• имат възможност да завършат образованието си с две дипломи - българска и 

международна IB диплома. 

изисквания за прием:
▪ Приемен изпит на училището – Общообразователен тест и тест за 
определяне на ниво по езиците
▪ Създаване и представяне на собствен текст, чрез който ученикът да покаже 
умения за мислене, анализ и трансфер на информация
▪ Интервю с ученика
Училището взема под внимание резултатите от НВО, но те не са решаващи.
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ученически Живот
Общ брой ученици 2017/ 2018 
370
Международни ученици - 
20
Среден брой на учениците  в 
един клас 
19
Участие на учениците в олим-
пиади, конкурси
да

Реализация на учениците след 
завършване – Всички ученици 
на Увекинд продължават 
успешно образованието си 
в курсове на три езика и в 
различни специалности на 
престижни университети в 
Англия, Германия, Холандия и 
България.

срокове
Краен срок за кандидатстване 30 юни
Начало на учебната година  15 септември/ 1 септември 
   за 12-ти клас
Край на учебната година  30 юни

финансови условия (годишно) 
Валута евро
Такса за обучение  4200
Такса регистрация и др. 400
Храна 800
Транспорт  да, за учениците в начален етап
Здравна застраховка да
Учебници и материали Училището осигурява необходимите 

помагала,  но някои учебници и акаунти 
за онлайн платформи се заплащат 
допълнително под формата на такса 

"
Библиотека" 

Други такси За извънкласни дейности

извънкласни дейности
Спорт: ски, баскетбол, лека атлетика
Изкуство: изобразително изкуство; музика
Ученически клубове и инициативи: училищен клуб ООН



БългарияБългария

Kонтакти
Прием и комуникации
Мая Младенова
admission@stgeorgeschool.eu 
+359899 99 55 78 
+359897 00 94 28
бул. "Н. Вапцаров" 47
София 1407
www.stgeorgeschool.eu

S
t. George International School & Preschool е частно училище, предлага-
що акредитирано обучение съгласно стандартите, определени от 
Министерство на образованието и науката на Република България и 

международните британски образователни стандарти (Cambridge Primary 
and Cambridge International School, IGCSE и A level).  Академичната програ-
ма, подкрепена от висококвалифициран педагогически екип и съвременни 
технологии, осигуряват на учениците най-добрата среда за изграждане 
на увереност и опит, социални и културни умения, способност за прила-
гане на придобитото знание на практика, за да бъдат успешни както 
в България, така и навсякъде по света. Образователната традиция на 
организацията датира от 1995 г. През януари 2016 г. училището се пре-
мества в нов учебен комплекс с капацитет над 600 ученици и 150 деца в 
детската градина. Базата се намира в центъра на София и е с разгъната 
застроена площ от 24 385 м2. Предвидени са инфраструктура и оборудва-
не, отговарящи на съвременните изисквания за ефективен учебен процес, 
изкуства и спорт за деца и ученици от 2 до 19-годишна възраст.

меЖдународни и съвместни програми
Cambridge Primary School за начално образование; 
International School Key Stage 3 за прогимназиално образование; 
Cambridge IGCSE; 
Cambridge A level;   
Двойна диплома     
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St. GeorGe InternatIonal 
School & PreSchool

език на обучение
Aнглийски и български 

чуЖди езици 
Руски, френски, немски, испански 

изисквания за прием
Приемен изпит на училището: 
Съобразно класа, за който 
кандидатстват, учениците полагат 
изпити по английски език, тест 
за училищна готовност, тест по 
български език и литература, науки и 
математика, есе.
Писане на есе -  в зависимост от 
възрастовата група на ученика
Препоръки - в зависимост от 
възрастовата група на ученика



срокове
Краен срок за кандидатстване  В зависимост от календара на училището
Начало на учебната година  15 септември 2018 г.
Край на учебната година  ПГ - 4 клас:   01.06.2018 г.
   5 - 7 клас:     15.06.2018 г.
   8 - 12 клас:    29.06.2018 г.

финансови условия (2018-2019 учебна година) 
Валута  евро
Такса за обучение   ПГ - 1 клас: 8200
   2 - 3 клас: 8400
   4 - 7 клас: 8850
   8 - 10 клас: 5900
   11 - 12 клас: 6500
Такса регистрация и др.  Такса обследване: 500
Храна  да, с допълнително заплащане
Здравна застраховка  да
Транспорт  да, с допълнително заплащане
Учебници и материали  да
Други такси  униформа, допълнителни 
   дейности и спорт, изпити

финансова подкрепа
Стипендии:   редовна и ексклузивна стипендиантска   
    програма

 

ученически Живот
Общ брой ученици 2018/ 2019

360
Международни ученици  

30%
Среден брой на учениците  в 
един клас 

16
Съзтезания 

Учениците успешно се пред-
ставят както в международни 
състезания и конкурси, така 
и в  национални олимпиади и 
спортни турнири.

извънкласни дейности
СПОРТ - плуване, тенис, йога, 
художествена гимнастика, ба-
лет, карате, футбол, фехтовка, 
народни танци, бални и латино 
танци, модерни танци, шах, 
функционални тренировки

ИЗКУСТВА - изящни и приложни 
изкуства, актьорско майстор-
ство, архитектурна работил-
ница, фотография, роботика

МУЗИКА - народно пеене, вокал-
на техника, музикална теория и 
солфеж, музикални инструмен-
ти: пиано, китара, барабани

УЧЕНИЧЕСКИ КлУБОВЕ И ИНИ-
ЦИАТИВИ - училищен вестник, 
клуб по дебати.
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издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”

езиково обучение
езикови ваканции



издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”



Станислава Илиева 
е мениджър „Езикови ваканции в чужбина“ във фирма „Интеграл“ с 13-годишен консултант-
ски опит в образованието зад граница. Помогнала е на стотици български семейства в 
избора на най-подходящия езиков курс според възможностите и желанията на децата.

на каква възраст е подходящо да изпратим детето си на 
езикова ваканция?
Всяка възраст е подходяща, стига курсистът да е готов за 
това. През последните години падна възрастовата грани-
ца, на която децата пътуват за първи път да се обучават 
в чужбина. Мнозинството от пътуващите са на възраст 
между 8 и 17 години, но езикови ваканции се предлагат дори 
и за 5-годишни.  При тях са възможностите за семейна 
ваканция, при която те пътуват с един или двама родители. 
Често придружителите също избират обучение по език, като 
понякога то е придружено с възможностите за запознаване с 
местните традиции, кухня, култура. Оптималното време за 
езикова ваканция в чужбина е 2 или 3 седмици, като особено 
препоръчително това е за пътуващите за първи път. Това е 
период, който е необходим и достатъчен, за да се „пото-
пи“ детето в езиковата среда, да се отпусне и да започне 
свободна комуникация по езика. Този период дава възможност 
и за повече занимания по интереси и забавления, които са 
важен фактор за овладяването на езика в неговата естест-
вена среда и по възможно най-запомнящия се начин – чрез 
преживявания и общуване с връстници от цял свят. Изборът 

Езикови ваканции

Защо да ИЗпратя детето СИ 
На еЗИКова ваКаНцИя?

кои са топ дестинациите за езикови ваканции? 
При изучаването на английски език най-предпочитана дести-
нация е Англия, където има многобройни езикови центрове 
към престижни средни училища и университети.  В зависи-
мост от предпочитания за изучаване чужд език най-посе-
щаваните държави са  Германия, Франция и Испания. През 
последните години наблюдаваме  нарастващ интерес към 
дестинации като Шотландия и Ирландия, с цел страните да 
бъдат опознати и като предпочитани в избора на универси-
тет. Засилва се и интересът към САЩ. За разлика от избора 
на средно училище или университет в чужбина, при езиковите 
ваканции особеностите на местните образователни систе-
ми не оказват влияние, тъй като в центъра на курсовете са 
отличното овладяване на езика и подготовката за неговото 
свободно ползване и възможностите за академично обучение 
на съответния език. През последните години българските 
семейства предпочитат и дестинации като Малта, Пор-
тугалия и Италия, които позволяват езикова подготовка в 
приятна ваканционна атмосфера.
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обаче най-често се определя от нагла-
сата на пътуващия. Ако курсистът е 
по-самостоятелен и има силно желание, 
тогава и по-продължителните ваканции 
дават отличен ефект в обучението и 
личностното развитие.

как протича един ден в лятното 
училище?
Денят на езикова ваканция е изключи-
телно динамичен и наситен с разнород-
ни занимания. Нещо много различно от 
заниманията пред компютър, с таблет 
или смартфон. Сериозното езиково 
обучение обикновено е сутрин, след за-
куската и приключва до обяд. Следобед-
ните часове са времето за забавления 
и занимания, в които децата неусетно 
започват да прилагат практически 
наученото. Тук възможностите са раз-
нообразни и зависят от интересите 
на курсиста. Могат да бъдат избрани 
различни спортове като футбол, тенис, 
езда, баскетбол, занимания в област-
та на театъра, музика, дизайн, мода 
или фотография. Може да се избират 
многобройни варианти и за полуднев-
ни екскурзии с посещение на музеи и 
разглеждане на забележителности. В 
зависимост от избрания курс, обуче-
нието по език може да се комбинира 
със занимания в клубове по интереси 
в областта на компютри, журналис-
тика, творческо писане, блогърство, 
критическо мислене или изучаване на 
конкретно избрани предмети.  Вечерта 
е отредена за богата развлекателна 
програма с игри, състезания, конкурси, 
модно шоу или кино вечер. През уикенди-
те се провеждат целодневни екскурзии 
до по-далечни градове и местности, 
с което децата трупат незабравими 
спомени и впечатления  от културата и 
атмосферата на избраната държава.

какви предимства ще окаЖе това за 
бъдещото развитие на всяко дете?
Безспорно най-голямото предимство е, 
че отрано  се научаваш да се справяш 
сам и то на един чужд език, различен 
от майчиния. Срещаш се с връстници 

от цял свят, общуваш с тях, попадаш 
в различни ситуации, в които изявя-
ваш себе си,  защитаваш мнение или 
позиция, което подпомага личностната 
изява и развитие на детето.  Децата 
стават по-уверени в себе си, защото 
осъзнават, че могат да се справят 
сами. Неусетно и в неформална обста-
новка научават интересни и нови неща, 
трупат личен опит в реални житейски 
ситуации и извън атмосферата на 
класните стаи. В дългогодишната си 
практика съм виждала как семейства 
се изумяват от промяната в децата 
им след самостоятелно посещение на 
езиков курс в чужбина. Те посрещат 
едни по-уверени деца, с нови впечатле-
ния и знания.

като например задълбочено проучване 
за проект, представяне на работата 
пред публика, аргументирана защита на 
собствената теза. Това развива когни-
тивните познания, и то на чужд език, 
и издига личностното развитие на 
едно ново ниво. Имаме курсисти, които 
заминават, за да научат повече за лю-
бимия си предмет или да видят какво е 
да учиш компютри, право, икономика в 
английски университет.

кои въпроси ви задават най-често 
родителите?
След като бъде избран курса според 
езика и желанията на детето, родите-
лите най-често се вълнуват от чисто 
практическите въпроси, като това 
колко джобни са нужни,  как детето ще 
се справи с пътуването в самолет, как 
е подготвено посрещането на лети-
щето и транспорта до центъра, къде 
и при какви условия ще бъде настане-
но. Тези семейства, които изпращат 
децата си за първи път, се вълнуват 
и от това как детето ще преодолее 
страха от общуването на чужд език, 
ще се справи ли само. Нашата роля 
на консултанти тук е да подберем 
най-подходящия езиков курс измежду 
многото предложения. Този, който ще 
създаде дълготрайна мотивация към 
овладяването на езика, ще осигури 
максималното спокойствие на родите-
лите и комфорт на пребиваване и ще 
остави трайни впечатления в лично-
стното развитие на курсиста. Всичко 
това е гарантирано не само с опита и 
познаването ни на езиковите центрове 
в чужбина, но и с факта, че предоставя-
ме възможност за денонощна връзка на 
телефон с родителите за времето на 
престоя, директна комуникация с учи-
телите и хората, които се грижат за 
децата ни зад граница, които са една 
допълнителна гаранция, че езиковата 
ваканция в чужбина ще е вълнуващо и 
приятно преживяване за цял живот.

Езикови ваканции

кои са основните умения, които се 
развиват по време на практиката на 
езика в реална среда?
Най-голямото предимство на такъв 
тип ваканция е възможността да се 
проговори чужд език в естествена 
среда или, както казваме ние в „Инте-
грал“, детето да РАЗВЪРЖЕ ЕЗИКА! 
Да започне свободно и с лекота да го 
ползва в различни житейски ситуации. 
Това не важи само за децата, но и за 
възрастните, които избират да усъ-
вършенстват езиковите си познания 
в чужбина. Езиковата ваканция учи на 
самостоятелност и дава контакти и 
преживявания с връстници от цял свят. 
Курсовете са разнообразни и насоче-
ни към развитие на различни умения, 
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а
ко искате да учите в чужбина, 
най-вероятно изборът ви е 
програма на английски език, 
за която ще ви е необходимо 
доказателство за владеенето 

му. Трите най-популярни изпитa по 
английски език са IELTS (International 
English Language Testing System), TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language) 
и CAE (Certificate in Advanced English). 
Всички те тестват знанията ви в 4 
области: писане, говорене, четене и 
слушане. Ако възнамерявате да се яви-
те на един от тези изпити, английски-
ят ви би трябвало вече да е на високо 

ниво. Важно е да се отбележи обаче, че CAE е насочен основно към напреднали 
кандидати, които попадат между нивата B2 и C2, докато другите два изпита 
oценяват знанията ви между A1 и C2. Тоест, по-начинаещи кандидати е добре 
да се ориентират към IELTS или TOEFL.

Друга важна разлика е срокът на валидност на резултатите. Оценките от 
TOEFL и IELTS важат до 2 години след датата на явяване. За разлика от тях, 
CAE е валиден до живот, но може да очаквате от много университети да 
имат изискване да сте се явили на изпита не по-отдавна от 2 или 3 години. 
Важно е да отбележим и различните версии на трите изпита. IELTS е два вида: 
Academic (най-разпространеният) и General Training, който се използва за канди-
датстване за работа. TOEFL най-често се държи на компютър, като изпитни 
дати има над 50 пъти в годината. Съществува и писмен вариант, който се 
различава от компютърния по това, че няма задача за говорене, а вместо това 
има граматическа част.

Сертификати

Кой сертификат 
по английски 
е най-подходящ за мен?
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IeltS е с продължителност 2 
часа и 55 минути и е изцяло писмен. 
Listening (30 минути): състои се в 
слушане на 4 записа и отговаря-
не на въпроси по тях. Reading (60 
минути): състои се от 3 извадки 
от книги, списание, вестници и 
отговаряне на различни въпроси за 
тях. Writing (60 минути): писане на 2 
текста. Първият е анализ на табли-
ца, графика или диаграма (150 думи), 
а вторият – кратко есе по дадена 
тема (250 думи). Speaking (11-15 
минути): 3 части, в които трябва 
да се представите, да говорите по 
дадена тема и да отговаряте на 
въпроси.

Сертификати

toeFl iBt е с продължителност 
4 часа и се провежда на компютър. 
Listening (60–90 минути): слушане 
на академични текстове и няколко 
разговора, по време на които може 
да си водите записки, а след това 
отговаряте на въпроси. Reading 
(60–80 минути): четене на 3 до 5 
текста и отговаряне на въпроси по 
тях. Writing (50 минути): създаване 
на 2 вида текст. Единият е анализ 
на статия и лекция по нея, а други-
ят е отговор на дадено становище. 
Speaking (20 минути): изразяване на 
мнение по популярни теми, отгова-
ряне на въпроси. 

cae е с продължителност 3 
часа и 55 минути и има опция за 
компютърен и писмен вариант. 
Listening (40 минути): 4 части с 
отговори на въпроси от радио 
извадки, лекции, разкази. Reading 
(90 минути): 8 части, разделени на 
четене с разбиране и т.нар. Use of 
English. Въпросите са от отворен 
и затворен тип, попълване на изре-
чения. Writing (90 минути): писане на 
2 вида текст. Единият е базиран 
на дадена статия, а другият е 
специфичен текст, който може да 
е есе, официално писмо, статия и 
т.н. Speaking (15 минути): 4 части, 
в които си партнирате с някой от 
другите изпитвани. Ще обсъждате 
интересите ви, ще описвате кар-
тинки, ще водите дискусия по тях и 
ще отговаряте на въпроси. 

Когато избирате между един от тези изпити, е важно да си зададете следните въпроси. По-комфортно ли ви е да 
решавате изпит на компютър или на ръка? Ако предпочитате клавиатурата, изберете TOEFL. CAE се предлага и 
в двата варианта. Притеснявате ли се от частта с говорене? Ако разговорът с реален човек ви смущава, избе-
рете TOEFL – при него разговорът се осъществява с компютър. CAE и IELTS изискват разговор с изпитващия (а 
при CAE и с още един кандидат). Колко бързо се нуждаете от резултати? Ако бързате, изберете TOEFL или IELTS, 
тъй като изпитните дати са много по-често, отколкото тези за CAE. 

НеКа да вИдИм И оСНовНИте КомпоНеНтИ На вСеКИ едИН от ИЗпИтИте.
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език  
Английски

нива 
Starters
Movers
Flyers

информация за изпита
Cambridge English: Young Learners са 
изпити на престижния британски 
университет Кеймбридж. Предви-
дени са за деца на ниво начално 
(или първите години на основно) 
образование. Авторите на тесто-
вете ги определят като позитивен 
и забавен начин за изучаване на 
английски език. Много частни учи-
лища и езикови школи организират 
вземането на този сертификат 
като част от обучението. 

резултати
Резултатите от хартиения вари-
ант на изпитите се получават в 
рамките на четири до шест сед-
мици след датата на писмената 
част от изпита. Подобно на всички 
изпити на Кеймбридж, и Young 
Learners няма краен срок на валид-
ност, 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.

разлики меЖду нивата
Starters: Първият изпит от пореди-
цата изисква доста малко писа-
не. Децата трябва да свързват 
картинки с описанията за тях, да 
разпознават елементарни понятия 
като цветове, животни или пред-
мети от бита. Проверява се и спо-
собността им да пишат грамотно, 
създавайки думи с дадени букви. В 
писмената част се изисква кратък 
текст по дадени картинки в прос-
ти изречения. Продължителността 
на изпита е 45 минути. 

Movers:  Във втората част децата 
вече трябва да могат да отгово-
рят 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 изре-
чения. Устната част на изпита се 
състои от съставяне на разказ по 
картинки, обясняване на разлики-
те между два обекта, в допълне-
ние към кратко представяне на 
самия кандидат. Провеждането му 
отнема малко повече време – 65 
минути. 

Flyers:  Упражненията в последния 
от поредицата сертификати Young 
Learners следва същия модел на уп-
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camBrIdGe enGlISh 
Young Learners

Сертификати

ражнения, но с повишена сложност. 
Например – децата трябва да мо-
гат 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 
Centre   (BG005)

BRITANICA Authorised Cambridge 
English Language Assessment   
Centre   (BG008)

Ecet - Europe Schools (BG015)

Language Trends Examination Centre

Maximum Exam Centre (BG009)

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

полезни връзки
www.britishcouncil.bg



в учебно заведение. Затова няма 
смисъл да говорим за валидност, ак-
туалност 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 
към 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, на-
вици и предпочитания. Формулиране 
на въпроси, за да се получи комуника-
ция. 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, 

L O N D O N

PearSon teSt oF enGlISh 
Young Learners

Сертификати

предпочитания, бъдещи планове и 
минали събития и т.н. Изисква се 
писане на прост текст за собстве-
ния живот или позната среда, кой-
то може да бъде лесно разбираем.

Breakthrough - Освен изброеното до-
тук, кандидатите трябва да могат 
да описват усещания, да дават ука-
зания и обяснения. На това ниво за 
пръв път започва да се проверява 
и възможността за изразяване на 
предпочитания и работа с хипоте-
тични ситуации.

изпитни центрове в българия
София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, 
Стара Загора, Плевен, Перник, Бо-
тевград, Добрич, Силистра, Димит-
ровград, Кюстендил, Пазарджик, 
Златица

цена
Firstwords 101 лв. 
Springboard 112 лв.
Quickmarch 124 лв.
Breakthrough 134 лв. 

Таксата може да се плати на място 
в изпитните центрове или по бан-
ков път. 

полезни връзки
www.pte-bulgaria.com
www.pearsonpte.com
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език
Английски

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 ва-
лидност. Гъвкавостта на формата 
позволява на децата да получат сер-
тификат за владеене на английски 
според тяхното ниво дори в само-
то 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 
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резултати
От Институт Сервантес публикуват 
резултатите до три месеца след 
полагането на изпита, след предва-
рително одобрение на оценките от 
проверяващи от Университета на 
Саламанка. Кандидатите трябва да 
се справят достатъчно добре с всич-
ките части, за да издържат  успешно 
изпита. Средно 61 на сто от явилите 
се вземат изпита, но трябва да ка-
жем, 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. 

разлики меЖду нивата
А1: Първото ниво на теста прове-
рява способността на учениците да 
разбират основни понятия в езика 
и възможностите им за изразява-
не в най-често срещаните битови 
ситуации, които могат да възникнат.

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. 

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

език  
Испански

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 образова-
нието на Кралство Испания. Това 
е най-широко разпространеният 
сертификатен изпит по испански 
език за чужденци с друг роден 
език. Всяка година се явяват око-
ло 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 (отговаря-
щи на А1 до В2 по Oбщоевропей-
ската 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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dele - DipLomas De españoL 
como Lengua extranjera

Сертификати

по-сложни ситуации и текстове, 
макар и използвайки базови фрази. 
Нямат проблем да пътуват в испа-
ноговоряща страна и да говорят 
на различни теми. Най-важната раз-
лика 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 специализи-
рана. 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, Бур-
гас, Пловдив, Русе 

цена
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.

полезни връзки
www.sofia.cervantes.es/bg



delF JUnIorS - DipLôme D'étuDes en 
Langue française

Сертификати

Сертификатите DELF са с 
безсрочна валидност – тоест 
можете да ги използвате като 
доказателство за езикови компе-
тенции 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. 

разлики меЖду нивата
A1 – Това е най-ниското ниво на 
изпита. Кандидатите трябва да 
се справят с четенето  на крат-
ки текстове или табели, да могат 
да попълнят документ или да на-
пишат 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.

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 съ-
ществени проблеми в частта 
„слушане“. Кандидатите изслуш-
ват 2 записа – първият 2 пъти, а 
вторият само веднъж. Останали-
те компоненти остават прак-
тически същите като в В1, но с 
по-голям обем. 

изпитни центрове в българия
София, Варна, Бургас, Стара 
Загора

цена
DELF A1, A2 - 160 лв. 

DELF juniors A1, A2 - 120 лв.

DELF B1, B2 - 240 лв.

DELF juniors B1, B2 - 170 лв.

полезни връзки
www.institutfrancais.bg
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език
Френски

нива
DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2

информация за изпита
Diplôme d'études en langue 
française (или накратко DELF) е 
международен  изпит по френски 
език, администриран от Центъра 
за френски изследвания към Ми-
нистерството на образованието 
на Френската република. Състои 
се от четири различни нива, 
съответстващи на степените 
в Общата европейска езикова 
рамка – А1; А2; В1; В2. За квалифи-
кации 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-въз-
растни. 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. 
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- да формулират често използвани 
в ежедневието молби, покани или 
въпроси, и да отговарят на такива.

Изпитът за ниво А2 се отличава с 
по-голяма продължителност и слож-
ност на упражненията, но – разби-
ра се – темите и натоварването 
остават подходящи за деца, с огра-
ничени знания по езика на Гьоте. В 
изпитния материал се въвеждат 
по-широк кръг от теми. Издържали-
те успешно изпита могат: 

- спокойно да водят разговор по 
познати теми, използвайки по-еле-
ментарни 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 

език
Немски

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.  Серти-
фикатите удостоверяват, че 
учениците са придобили основни 
познания по немски език, съот-
ветно за нива А1 и А2 по Общоев-
ропейската езикова рамка. 

Изпитът се провежда както в 
самата Германия, така и в мно-
жеството центрове на Гьоте 
институт по цял свят. За повече 
информация относно конкретни-
те дати, когато се провеждат 
тестовете и за сроковете за 
записване, е добре да се свърже-
те 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 
в средни училища с преподаване 
на немски език. Публикуването на 
самата оценка става максимум 6 
седмици след датата на провежда-
не 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 ситу-
ации. Той отговаря на първата сте-
пен (А1) по шестстепенната скала 
за отчитане нивото на развитие 
на уменията на Общоевропейската 
езикова рамка. Взелите успешно 
изпита могат: 

- да разбират елементарни въпро-
си, устни съобщения, съобщения по 
телефона, информации по радиото 
и кратки разговори в ежедневни 
ситуации;
- да извличат най-важната информа-
ция от кратки писмени съобщения, 
обяви, описания, писма и несложни  
статии от вестници;
- да пишат кратки лични съобщения;
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Goethe - ZertIFIkat: 
fit in Deutsch 

Сертификати
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Вашите бележки


