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Увод

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

висок бал за прием след 7.клас, който се 
формира след явяване на националното 
външно оценяване по български език и 
математика. Представяме ви последно-
то класиране на държавните гимназии 
в страната според минималния и макси-
малния бал за прием на първо класиране 
през 2018 година.

1. Софийска математическа гимназия: 
минимален бал: 456 / максимален бал: 500

СМГ специализира в подготовката на ученици от средния и 
началния курс на обучение в областите на математиката 
и информатиката, като подготвя множество олимпийци, 
които ежегодно печелят редица отличия и награди по ре-
гионални и международни състезания.  Училището предлага 
6 на брой паралелки с профил „Математика” и интензивно 
изучаване на информатика и английски или немски език.
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Водещи 
държавни 
гимназии

2. 91-ва Немска езикова гимназия: 
(минимален бал: 440 / максимален бал: 495) 

Училището е сред най-популярните сред кандидат-гим-
назистите не само в София, но и в другите градове на 
страната. Това е единствената държавна немска гимназия, 
в която има специална паралелка, чиито ученици се подгот-
вят за полагането на немска матура в края на дванадесети 
клас. Така възпитаниците получават две дипломи за средно 
образование – българска и немска. 

3. 73-то СОУ „Владислав Граматик“: 
(минимален бал: 423,5 / максимален бал: 479)

Позната като „втора немска”, в гимназията се изучават 
разширено чужди езици (немски като първи профил, руски, 
английски и френски като втори).  Училището предлага 
възможност за получаване на немска езикова диплома 
(Deutsches Sprachdiplom der KMK Stuffe) след успешно поло-
жен изпит в 12. клас. Този сертификат гарантира високо 
ниво на владеене на езика и дава право за обучение във 
висши учебни заведения в Германия и Австрия.

Топ 10 гимназии в София:
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4.  ТУЕС:  
(минимален бал: 419 / максимален бал: 471,5)

Технологичното училище „Електронни системи“ към Техни-
чески университет – София, подготвя средни специалисти 
в областта на информационната техника и технологии. В 
училището активно работят две академии: местна CISCO 
академия и IBM софтуерна академия.

5. 164-та Испанска езикова гимназия: 
(минимален бал: 416 / максимален бал: 480,5)

Учениците, които желаят, могат да се явят на изпити за 
придобиване на испанска диплома (Bachillerato), които се 
провеждат в края на 12. клас в гимназията. Освен интен-
зивно изучаване на испански език, учениците изучават и 
втори чужд език - английски, френски, португалски или, от 
миналата година, италиански. Всяка година гимназията зае-
ма челно място в желанията на седмокласниците, както и 
в класацията по отлични оценки от Държавните зрелостни 
изпити.

6. Първа английска езикова гимназия: (минимален 
бал: 404,5 / максимален бал: 472)

„Английската” е една от водещите езикови гимназии в 
страната със силни традиции и широка популярност. Освен 
английски език, учениците могат да избират да изучават и 
втори чужд език измежду немски, испански, френски и руски. 

 
7. Втора английска езикова гимназия: 
(минимален бал: 403,5 / максимален бал: 465,5)

2-ра АЕГ е профилирана столична гимназия с интензивно изу-
чаване на английски език. В кратката си 18-годишна исто-
рия гимназията се утвърждава 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: 
(минимален бал: 386 / максимален бал: 461)

Интензивното изучаване на френски език се допълва и 
от обучението по втори чужд език – английски, испански, 
немски. Завършилите ученици могат да се запишат във 
френски университет без да държат приравнителен изпит 
по език.  

9. 22-ро СОУ „Георги Раковски“: 
(минимален бал: 381 / максимален бал: 445)

Гимназията е сред най-старите училища в София. Основана 
е като Втора софийска мъжка гимназия, днес училището 

предоставя обучение с интензивно и качествено изучаване 
на испански или английски език.

10. 35-то СУ „Добри Войников“: 
(минимален бал: 368 / максимален бал: 435,5)

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.  

Топ 5 гимназии в Пловдив:
1. ЕГ „Иван Вазов“: минимален бал  427 / максимален бал 490
2. ЕГ „Пловдив“: минимален бал 419 / максимален бал 495
3. ХГ „Св.св. Кирил и Методий“: минимален бал 373,5 /  
максимален бал 410,250
4. Национална търговска гимназия: минимален бал 371 / 
максимален бал 425,750
5. ФЕГ „Антоан дьо Сент – Екзюпери”: минимален бал 
341,250/ максимален бал 439

Топ 3 гимназии в Бургас:
1. ППМГ „Акад. Никола Обрешков“: минимален бал: 414,5 / 
максимален бал: 489
2. Немска езикова гимназия „Гьоте”:  
минимален бал: 386,5/ максимален бал: 481,5
3. АЕГ „Гео Милев”: минимален бал: 360/ максимален бал: 479
4. ПГ по компютърно програмиране и иновации:  
минимален бал: 365/ максимален бал: 470
5. Професионална търговска гимназия:  
минимален бал: 392/ максимален бал: 450

Топ 3 гимназии във Варна:
1. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“:  
минимален бал: 423,250/ максимален бал: 497
2. Първа езикова гимназия:  
минимален бал: 401/ максимален бал: 481
3.  Четвърта езикова гимназия:  
минимален бал 353,500/ максимален бал: 473

Топ 3 гимназии в Стара Загора:
1. ПМГ „Гео Милев”: максимален бал: 492
2. ГПЧЕ  „Ромен Ролан“: максимален бал: 479
3. ППМГ „Никола Обрешков”: максимален бал: 469

5



Справочник за средно образование и езиково обучение

Средно образование

А
ко от позицията на ученик 
обмисляте да потърсите 
възможности за кандидат-

стване за висше образование 
в чужбина, то този материал е 
точно за вас. Важно е да знаете, 
че има няколко основни междуна-
родни образователни програми 
за средно образование, които са 
признати от университети по 
цял свят и ще ви дадат голямо 
предимство пред останалите 
кандидати. 
Ако бихте искали да получите 
международна диплома за средно 
образование, но не ви се иска да 
се разделяте със семейството 
си и дома на толкова ранна въз-
раст, тук ще ви разкажем и в кои 
частни гимназии у нас можете да 
учи по някоя от тези програми. 
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Частни училища в България 
и международни програми 
за средно образование

A-level
A-level ( Advanced Level General Certificate of Education) e програма на 
английски език по модел на британската образователна система, 
предназначена за ученици на възраст 16-18 години в 11-и и 12-и клас.  
В България може да се изучава в Международна гимназия „Проф. д-р  
В. Златарски”, Английско средно училище Дарби колидж и  
Международно училище „Св. Георги” в гр. София.
Индивидуалните кандидати могат да вземат изпитите си за A-level  
в Британски съвет, България.

IGCSE
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) е 
гимназиална двугодишна програма, преподавана на английски език за 
ученици на възраст 14-16 години в 9-и и 10-и клас, която служи като 
подготовка за продължаване на обучението в програмите A-level и 
International Baccalaureate (IB). Може да послужи и като сертификат за 
владеене на английски език.
В България програмата се предлага в Международна гимназия „Проф. д-р 
В. Златарски”, Английско средно училище Дарби колидж, Международно 
училище „Св. Георги” в София и Частна профилирана гимназия "Класик".



AP
AP (Advanced Placement Program) е образователна 
програма за средните училища в САЩ и Канада. Това е 
академичната програма за средно образование в САЩ, 
която представлява тригодишен курс на обучение на 
английски език за ученици на възраст 15-18 години от 
10-и до 12-и клас. Можете да запишете AP в  
The American High School of Bulgaria.  
В Американски колеж София - официалните предмети 
не се преподават, а се предоставят избираеми AP 
предмети, които помагат за самоподготовка на 
учениците. 
В Американо-английска академия се предлага 
възможността за придобиване на допълнителна 
квалификация чрез курсовете Advanced Placement (AP), 
предназначени за ученици в 11-и и 12-и клас. Тези курсове 
по правило се изучават по желание, в допълнение към 
учебния план и задължителните предмети. Всеки курс 
завършва с полагането на изпит, като изпитната 
документация се изпраща към американската 
организация College Board, които поставят оценка 
на представянето на ученика и издават съответния 
сертификат за успешно завършване. АЕА предлага 
няколко курса от програмата, които могат да се 
изучават на място, и множество курсове, които се 
изучават дистанционно чрез онлайн платформи.

IB
IB (International Baccalaureate) е двугодишна международно 
призната програма на английски език, предназначена 
за ученици на възраст 16-19 години в 11-и и 12-и 
клас, желаещи да продължат образованието си в 
университет. IB се преподава в доста български частни 
училища, сред които:

Средно образование
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Американски колеж Аркус, Велико Търново, Американски 
колеж София, Англо-американско училище, Международно 
училище Увекинд, Частна гимназия „Меридиан 22“, 
Международна гимназия „Проф. Д-р В. Златарски”, 
Британско училище София.

Deutsches Abitur
В Германия и в тези международни училища, които 
следват немската системата за средно образование, 
учениците задължително полагат зрелостни изпити  
след 12-и или 13-и клас.  
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 Германия, което дава право на всеки абитуриент да 
запише висше образование в университет. В България 
програмата се изучава в Deutsche Schule Sofia.

Baccalaurѓat en France
Обучението за средно образование във Франция започва 
на 14-годишна възраст и приключва на 18-годишна 
възраст, като тази система позволява на учениците да 
изберат в какъв профил да специализират за френска 
диплома. Изборът, който се предлага, е между: 
1) Основен French Baccalaurѓat: 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
Българското училище, което предлага тази програма,  
е Френски лицей „Виктор Юго”.



Неформалното образование под формата на извънкласни дейности е от също 
толкова голяма важност, колкото и уроците в час. В тази приятелска и по-малко 

напрегната обстановка децата проявяват талантите си, учат се на работа в екип 
и са мотивирани от собствения си напредък, а не от оценките. Заниманията зат-
върждават придобитите в клас знания, но много често обхващат теми, които дори 
не се засягат в редовните учебни планове, а биха били много полезни на учениците 
в развитието на техните интереси и в дългосрочен план за избор на университет. 
Много важен фактор, който прави извънкласното обучение ефективно е, че децата 
участват в различни по тематика клубове по желание и се предполага, че влагат 
искрени усилия в заниманията. Не на последно място, клубовете по интереси подо-
бряват социалните умения на децата, които се чувстват като част от общност с 
хора с близки до техните интереси.

От тази година МОН отпусна допълнителен бюджет специално за финан-
сиране на извънкласни занимания по интереси, като особено насърчавани 
са клубовете по т.нар. STEM направления – информационни технологии, 
математика, природни и инженерни науки.

Средно образование
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Литература
Клубовете по литература са едни от най-
разпространените в държавните гимназии у нас, 
особено в езиковите. Дейността е разнообразна и 
обхваща срещи и разговори с хора от професията - 
писатели, поети, публицисти, журналисти; посещения 
в  редакцията на столични ежедневници, литературни 
вечери, презентации на нови книги. Така учениците имат 
възможност да се запознаят "на живо" с трудностите 
и вълненията на журналистическата и писателската 
професия, да се докоснат до използването на новите 
технологии и бъдещия електронен формат на изданията, 
да откриват магията на словото, да правят първите си 
творчески опити.

Информационни технологии
Тук попадат множество клубове по интереси по 
програмиране, дигитална креативност, компютърен 
дизайн, анимация, 3D моделиране. Това са и едни от 
най-предпочитаните клубове от децата в училищата, 
в които няма обособени предмети или дори да има, не 
са на желаното ниво. А все пак ИТ индустрията у нас е 
една от най-добре развитите и платените и интерес 
към нея не липсва от учениците на гимназиално ниво. 
Децата се учат на сложни програми и алгоритми, 
поднесени по един по-неформален и неангажиращ 
начин. Често клубовете в училищата организират и 
състезания между участниците, за да ги мотивират да 
покажат наученото на практика.

Роботика
Технологиите на бъдещето навлизат в училищата – или 
поне в част от тях. Няколко родни гимназии (повечето 
извън София) могат да се похвалят с модерни клубове 
по роботика, за които е закупено специално оборудване 
– роботи, обучителни комплекти и инструменти. 
Заниманията са насочени към конструирането и 
програмирането на роботи  и приложението им 
в човешкото ежедневие. Клубовете по роботика 
подготвят учениците за тази бързо развиваща се 
технологична област, която има потенциала да се 

превърне в основна част от живота ни.

Природни науки 
В тази област се включват занимания по приложна 
физика, химия, лабораторни експерименти, математика, 
астрономия, биология. Идеята е чрез разнообразни 
дейности учениците да възприемат тези по-сухи 
материи по по-привлекателен начин. Това се случва с 
добре оборудвани лаборатории, микроскопи, реактиви. 
Много от бъдещите професии са свързани именно с тези 
направления и макар училищата досега да не са имали 
добри условия за обучение по тези предмети, държавата 
полага усилия да промени това. 
Много от гимназиите  у нас могат да се похвалят и 
с клубове по екология. Дейността им е разнообразна и 
обхваща посещения на местни паркове и ботанически 
градини, участие в почистване на околните планини, 
иницииране не различни проекти за спасяване на животни.

Изкуства
Клубовете по изкуства също обхващат голям брой 
сфери – приложни изкуства, изобразително изкуство и 
дизайн, театър и музикално изкуство. Това са местата, 
в които учениците могат свободно да изразят 
талантите си, които обикновено не са насърчавани 
достатъчно в редовните класни занимания. Така в 
училище се сформират театрални трупи, танцови и 
певчески групи, които не само забавляват ученическата 
общност по време на училищни празници, но и много 
често участват в национални и международни 
състезания и представления.

Предприемачество
Все повече училища осъзнават нуждата от по-практическа 
насоченост на занятията. За тези, в които учениците 
имат предприемачески дух и желание да се докоснат 
до истинския професионален свят, съществуват 
клубовете по бизнес и предприемачество. В тях младите 
предприемачи играят на делови игри и създават виртуални 
фирми. Запознават се с основни професии като тази 
на мениджъра, рекламния агент, администратора на 
фирма. Придобитите знания, умения и компетенции ще им 
послужат като основа за икономическа и организационна 
култура за създаване и управление на фирма.
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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. Този 
тип средни училища традиционно следват структу-
рата на държавните училища и се делят на средно 
общообразователни и професионални. Разликата е, че 
задължително се използва думата „частно” в името 
на училището за пояснение на родителите – например 
ЧСОУ, ЧПГ и т.н.
В частните средни училища у нас се преподава по ут-
върдените от Министерството на образованието и на-
уката програми, но някои от тях провеждат и обучение 
по международни програми като IB. Повечето учебни 
заведения са с езикова или икономическа насоченост.

ТАКСИ
Държавното средно образование в България е на-
пълно безплатно. Все пак всеки родител трябва да 
си задели някаква сума от порядъка на 100-200 лева 
за учебници, консумативи и облекло през учебната 
година. 

Този образователен етап у нас се разделя на средно 
общообразователно (което включва СОУ-та и гимна-
зии) и средно специализирано образование (профе-
сионалните гимназии). Приемът за него се извършва 
след 7-и клас за гимназиите и след 7-и/8-и за повечето 
СОУ и технически насочени училища. Макар да не е 
законово регулирано, училищата с прием след 7-и клас 
се определят от обществото като по-престижни и 
традиционно изискват значително по-висок бал за  
влизане. Приемът се извършва с полагане на изпити 
по български език и литература, и математика – 
т.нар. „малки матури”.  

ВИДОВЕТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА У НАС СА:
Средни общообразователни училища (СОУ)  
Освен средно, те включват и начално ниво – от 1-и до 
4-и клас; прогимназиално – от 5-и до 8-и клас и гимна-
зиално ниво – от 9-и до 11-и клас. Това са най-големите 
училища като брой ученици и макар да не са профи-
лирани, често предлагат езикови или икономически 
паралелки.
Специализирани училища със засилено изуча-
ване на чужди езици (езикови гимназии)  
Приемът се извършва след 7-и клас и след полагането 
на приемни изпити. Една особеност на тези гимназии 
е, че дипломата се получава в 9-и, а не в 8-и клас,  
защото първата година е изцяло насочена към  
езиково обучение. Много предмети като история, 
химия и биология също се изучават на чужд език. 
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Степен Възраст Класове Училища

Начално 7-11 години 1-4 клас Начално училище

Основно 11-15 години 5-8 клас Основно училище

Средно 15-17 години 9-10 клас Две матури по два задължителни 
предмета – български език и математика 
и по два предмета по желание – чужд 
език и информационни технологии

Средно 17-19 години 11-12 клас Средно общообразователно училище, 
профилирана гимназия

В частните училища, разбира се, 
такси има. Очаквайте суми в интер-
вала от 2000 до 4000 евро, макар да 
е възможно да намерите отделни 
програми и извън тези граници. 
Ако се интересувате от обучение 
по международна програма като 
International Baccalaureate, то трябва 
да се подготвите за още по-високи 
такси – над 5000 евро. 
Някои училища може да таксуват 
допълнително за транспорт и храна 
в училището. Тъй като това са сери-
озни цени за българските реалности, 
много училища предлагат възмож-
ности за разсрочено плащане.

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 образо-
вателна програма, ръководена от 
International Baccalaureate Organisation. 
У нас има само 5 училища, които 
предлагат обучение по нея – четири в 
София и едно във Велико Търново.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
• www.studyabroad.bg
• www.mon.bg

ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ:
Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, който поставя 
акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. Учебното време при 
дуалната истема се разделя между обучение по теория в професионално училище и 
работа в предприятие. С този модел се елиминира проблемът с липсата на стаж, който 
пречи на младите хора да намерят работа по желаната професия веднага след за-
вършване на училище. Предприятията си спестяват разходите и времето за обучаване 
на новоназначените служители, защото те вече имат необходимите знания и умения.
Предимствата на дуалната система се демонстрират най-убедително от статистиките 
за  младежката (и обща) безработица в държавите от ЕС, в които системата е най-до-
бре развита. Благодарение на този модел на професионално образование и обучение, 
който гарантира  високо качество на квалификациите и съответствие с нуждите на 
трудовия пазар, процентът на младежка безработица в Австрия и Германия е едно-
цифрено число, за разлика от останалите държави в ЕС. 

ПОЛЗИ ОТ ДУАЛНАТА СИСТЕMА НА ОБУЧЕНИЕ: 
1.Ползи за ученика:
• Получава образование в училище
• Придобива трудов стаж във фирма
• Взема стипендия, заплата, осигуровки
• Поставя начало на бъдещата си кариера
2. Какво получава в края на обучението? 
• Диплома за средно образование
• Свидетелство за професионална квалификация
• Качествена професионална подготовка и опит
• Начало на успешна реализация
3. Ползи за бизнеса:
• Бизнесът вижда знанията и уменията на учениците и поставя своите изисквани за 

тяхната бъдеща реализация
• Фирмират имат пряко въздействие върху съдържанието и организацията на 

професионалното обучение. Така те могат по-лесно да предават специфичните за 
фирмата знания, умения и компетентности.

• Осигуряват квалифицирани кадри, като спестяват разходите и времето за обучава-
не на новоназначение служители.

4. Ползи за държавата:
• Дуалната система за обучение е основно средство в борбата с младежката безра-

ботица.
• Повишава се нивото на квалификация на специалистите, което влияе положително 

на цялата икономика на страната.
• Има политическа воля за въвеждане на дуалното обучение в България.



България

KОНТАКТИ
Американски колеж в София
acs@acsbg.org
+35924341008, 
Алея „Флойд Бляк”, Младост 2
София
1799
България
www.acs.bg/bg/

НАСТАНЯВАНЕ
Общежитие

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ:
английски

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
френски, немски, испански

ПРОФИЛИРАНЕ 
Математика, 
Софтуерни и хардуерни технологии, 
Хуманитарни науки, Чужди езици, 
Природни науки, 
Предприемачество
В Американския колеж учениците 
могат да избират от над 100 клуба 
по интереси.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПРОФИЛИРАНЕ:
Двойна диплома
IB - за учениците в чуждестранната 
програма

АМЕРИКАНСКИ 
КОЛЕЖ 

А
мериканският колеж в София е профилирана гимназия с прием след завършен 
7. клас, утвърдена от МОН. Акредитиран е от американската Асоциация на 
колежите и училищата от средните щати (MSA) и от Международната бака-

лауреатска организация (IBO). Колежът е една от най-старите американски обра-
зователни институции извън пределите на САЩ – основан е в Пловдив през 1860 г. 
Успешно завършващите зрелостници получават българска и американска диплома.  
Американският колеж съчетава ценностите и най-добрите практики на американ-
ската педагогика с богатите образователни традиции на България и Европа. Като 
развива критическото мислене и интелектуалното любопитство за цял живот, 
колежът изгражда лидерски качества и умения за сътрудничество между способни 
ученици с различна социална, културна, икономическа и географска принадлежност. 
Освен с взискателната си академична програма, колежът е известен и с извънклас-
ните дейности в сферата на науката, сценичните изкуства и спорта. На всички 
приети ученици колежът дава възможност за финансова подкрепа, в зависимост 
от нуждите на семейството. Предлагат се и четири пълни стипендии на випуск. 
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Приемен изпит на училището: изпитът за прием след 7. клас се състои 
от кратко съчинение и тестова част (математика, четене с разбиране, 
логическо мислене). Провежда се на български език. Тестовата част носи 80% 
от крайната оценка, а съчинението – 20%. Изпитът е съобразен с очакваното 
учебно развитие на учениците от 7. клас.
Есе - съчинение по време на приемния изпит.
Интервю за прием след 8. и 9. клас и за прием в чуждестранната програма
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УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Общ брой ученици 2018/ 2019 
842
Международни ученици - 
3%
Среден брой на учениците 
в един клас 
19
Участие на учениците 
в олимпиади, конкурси
да

Средна успеваемост на 
учениците: среден успех на 
учениците за I срок на 2018 - 
2019: Отличен 5.59 
Реализaция на учениците 
след завърършване - Средно 
98% от зрелостниците от 
Американския колеж канди-
датстват във висши учебни 
заведения извън България. 
Завършилите колежа продъл-
жават образованието си в 
най-добрите университети в 
цял свят.

СРОКОВЕ
Краен срок за кандидатстване 
за учебната 2019-2020 година:  за прием след 7. клас: февруари;
                                                     за прием след 8. и 9. клас - до края на м. март;
                                                     без ограничение за кандидати за
                                                     чуждестранната програма.
Начало на учебната година  15 септември    
Край на учебната година  8. - 11. клас - 30 юни, 
                                                     12. клас - края на май

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ (ГОДИШНО) 
Валута евро
Такса за обучение  6 700 за българската програма,   
                                                      18 400 за чуждестранната програма                   
                                                       
Такса регистрация и др. Такса за полагане на приемен изпит
Общежитие  4 500
Учебници и материали Включени в учебната такса
Други такси Включена в учебната такса е помощта
                                                           на академичните съветници за прием                       
                                                           във висши учебни заведения по цял свят.
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА
Стипендии
Финансова помощ

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ  
Спортни занимания - футбол, баскетбол,  софтбол, гимнастика, тенис, голф, 
волейбол, тенис на маса, фехтовка.

Изкуство - сценични изкуства: бродуейски мюзикъл, българска драма, английска 
драма, класически концерт, танцова програма.

Музика - хор, вокална група, ученическа рок група, учителска рок група.
Ученически клубове и инициативи - над 100 клуба по интереси, включително 
роботика, готварство, шведски език и култура, инженерство.
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БългарияБългария

KОНТАКТИ
info@britanica-parkschool.bg (за инфо) 
priem@britanica-parkschool.bg (за прием)
+359 2 488 78 77
+359 899 99 52 55
кв. Драгалевци, ул. “Момино венче” 27 
1415 София, България
www.britanica-parkschool.bg

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
български език с интензивно 
изучаване на английски език

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
английски, немски и испански език

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПРОФИЛИРАНЕ 
• Международни и съвместни 
програми  
• IB – в процес на акредитация

• профил „Математика и физика”  
с интензивно изучаване на езици
• профил „Хуманитарен”  
с интензивно изучаване на езици 
• профил „Биология и химия”  
с интензивно изучаване на езици 
• профил „Бизнес и 
предприемачество” с интензивно 
изучаване на езици
• Кариерно развитие и 
менторство – даваме на децата 
инструментариум и опит, който  
да им помогне да направят смислен 
и информиран избор за това какво 
искат да учат и работят.

Първото частно парк училище с детска градина в България BRITANICA PARK SCHOOL 

отваря врати през новата 2019/2020 учебна година. Мащабният  

проект стъпва на опита на две образователни институции с доказан автори-

тет – DRITA и BRITANICA. В продължение на 30 години DRITA – първото частно училище 

с детска градина у нас, предоставя на децата възможност да се развиват творчески в 

позитивна среда. В отговор на бързо променящия се свят и потребности на съвре-

менните деца, DRITA, като училище със стабилен екип и международни партньорства, 

намира своето бъдеще в концепцията на BRITANICA PARK SCHOOL. 

Със своя 20-годишен опит образователен център BRITANICA се е доказал като лидер в 

обучението по английски език. Съчетанието на успешните педагогически практики на 

двете институции с модерните решения за учебната среда, е основата, върху която ще 

прилагаме най-новите академични методики и ще развиваме у учениците си уменията, 

необходими за 21-ви век. Поставяме фокус на учебния процес чрез методите: 

• Интердисциплинарни връзки (Interdisciplinary Approach); 

• Обучение, базирано на проекти (Project-based Learning); 

• Дизайн мислене (Design Thinking).

Изцяло новият училищен кампус с детска градина е разположен на площ от 15 423 м2  

и разполага със собствен парков двор и с луксозно интериорно изпълнение, създава-

що усещане за уют. За пълноценното изживяване на децата допринася наличието на:

просторни учебни кабинети; библиотека; добре оборудвана спортна зала, отговаря-

ща на стандартите на FIBA за провеждане на състезания; зали за събития; вътре-

шен и външен амфитеатър; театрална зала и зала за изобразително изкуство; зали 

за обучение по музика и танцово изкуство; специализирани кабинети по физика, химия 

и биология; медицински кабинет; видео наблюдение и физическа охрана; кафетерия 

със самостоятелен кухненски блок; собствен паркинг.

BRITANICA 
PARK SCHOOL
BRITANICA 
PARK SCHOOL
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СРОКОВЕ
Краен срок за кандидатстване до запълване на свободните места
Начало на учебната година  15 септември 2019 г.
Край на учебната година  VIII - XI клас – 30 юни 2020 г. 
        XII клас – 24 май 2020 г.
 
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ (ГОДИШНО) 
Валута  евро
Такса за обучение   4500 евро 
Такса регистрация  100 евро – еднократна    
                                                     административна такса 
Храна  За всеки ученик се създава   
                                                     индивидуален акаунт, който се  
                                                     захранва от родителя спрямо 
                                                     нуждите на детето.
Общежитие                                  не
Здравна застраховка  годишна застраховка „Злополука“
Транспорт  1 290 евро
Учебници и материали  350 евро 
Други такси  извънкласни дейности, които се 
                                                     заплащат допълнително
ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 
За всяко следващо дете от семейството се начислява 5% отстъпка 
към неговата годишна такса за обучение.

УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Общ брой ученици 2019/2020 
300
Среден брой на учениците  

в един клас   
18 максимум

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Спорт   
Танци  
Ски училище  
Екскурзии  
Клубове по математика,  
наука, драма, музика,  
изобразителни изкуства и др.

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ 
РЕШЕНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН 
ЖИВОТ
Озеленен покрив с кът  
за обучение;

Система за пречистване  
на въздуха в помещенията;

Система за пречистване  
и промяна на кристалната  
решетка на водата  
в сградата;

Модерно оборудване и  
аудио-визуална техника  
от най-висок клас. 
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БългарияБългария

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

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
английски

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
испански, френски, немски 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПРОФИЛИРАНЕ
International Baccalaureate Diploma 
Programme (IB DP)
IGCSE
Cambridge Primary and Lower 
Secondary Checkpoints

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Училище - изпити по английски език  
и математика
 
Колеж - изпити по английски език , 
математика и интервю

Британско училище в София – Училище на бъдещето! Eдинственото училище в 

България със статут „британско училище извън пределите на Обединеното 

кралство“ или „British School Overseas”, регистрирано с уникален регистрационен 

номер (Unique Registration Number - URN) 142484 към Министерството на образова-

нието в Обединено Кралство Великобритания.  

Училището е акредитирано от изпитния борд към университета Кеймбридж и 

учениците следват британски образователен модел в направленията детска градина 

(2 – 5 год.), начално и средно образование (6 – 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 Съвет 

на международните британски училища (COBIS) и Европейския съвет на междуна-

родните училища (ECIS). След появата си през 2009 год. 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, Concept-Based Learning и Apple Interactive 

School. Благодарение на програмата Apple Interactive School, училището се превърна 

в единственото в България, в което активно се използват iPad-и в обучението и 

изключително се набляга на изучаването на MAC OS. През учебната 2018 – 2019 год. 

в Британско училище в София учат 300 деца на възраст 2 – 18 год. от 42 различни 

националности. Екипът на училището е съставен от български и чуждестранни пре-

подаватели от 8 националности. Целта и амбицията на екипа на Британско училище 

в София е да подготвя учениците за утрешния ден, за висококонкурентния 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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БРИТАНСКО УЧИЛИЩЕ 
В СОФИЯ



СРОКОВЕ
Краен срок за кандидатстване: целогодишен прием
Начало на учебната година  9 септември 2019 г.
Край на учебната година  19 юни 2020 г.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ (ГОДИШНО) 
Валута  евро
Такса за обучение   6 400 - 11 300 
Такса регистрация  600 - 1000  
Храна  1000
Здравна застраховка  включена в таксата
Транспорт  1200 - 1600 - 2000 (според района)
Учебници и материали  500 - 800
Други такси  изпити,                         
            униформи, извънкласни дейности,   
   ски седмица, зелено училище

УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Общ брой ученици 2018/ 2019 
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 завършване - 
100% прием в университет 
на първо желание.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Спорт - плуване, тенис на 
корт, футбол, таекуондо, 

Изкуства - живопис

Музика и танци - вокална 
група, пиано, китара, балет, 
модерни танци, 

Клубове - Creativity, Activity, 
Service
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БългарияБългария

KОНТАКТИ
Прием и връзки 
с обществеността
Костадин Петков
office@bssofia.bg
0886 510 510
Пловдив, Марково
ул. „Цар Иван Асен II” №48
България
www.bsplovdiv.bg

Б
ританско училище в София - филиал Пловдив, ще отвори врати от сеп-
тември 2019 г. Британско училище в София получи статут на „британ-
ско училище извън пределите на Великобритания“ през 2015 г. и вече 

10 години успешно представя британския образователен модел в България. 
Британско училище в София - филиал Пловдив, е акредитирано от изпитния 
борд към университета Кеймбридж и учениците следват британския обра-
зователен модел в направленията детска градина (2 – 5 години) и начално 
образование (6 – 10 години). Британско училище в София - филиал Пловдив, е 
акредитиран член на Съвет на международните британски училища (COBIS) 
и Европейски съвет на международните училища (ECIS). За учебната 2019 
– 2020 г. в Британско училище в София - филиал Пловдив, ще се осъществи 
прием на ученици от 2 до 10-годишна възраст. Детската градина и начално-
то училище от 1. до 4. клас на Британско училище в София - филиал Пловдив 
ще се помещава в модерна база в Марково (гр. Пловдив, Марково,  
ул. „Иван Асен II” № 48).

МЕЖДУНАРОДНИ И СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ
Международни и съвместни програми - да
Съвместни програми с други училища - да 

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПРОФИЛИРАНЕ:
Early Years Foundation Stage Curriculum
Cambridge Primary Curriculum
International Primary Curriculum
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ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
английски език 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
испански, френски и немски език

БРИТАНСКО 
УЧИЛИЩЕ В СОФИЯ - 
ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ



СРОКОВЕ
Начало на учебната година         9 септември 2019 г.
Край на учебната година  19 юни 2020 г.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ (2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА) 
Валута  евро
Такса за обучение   7 000 - 9 000
Такса регистрация и др.  600 - 1000
Общежитие                                 не
Храна  900
Здравна застраховка  включена е в таксата
Учебници и материали  200 - 400
Други такси  изпити, униформа, зелено училище, 
   ски седмица, извънкласни дейности

УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Британско училище в София - 
филиал Пловдив, отваря врати 
от септември 2019 г. Приемът 
е отворен за деца от 2 до 10 
години.

Участие на учениците в 
олимпиади, конкурси и др. 
състезания - да, включително в 
международни състезания

Средна успеваемост на учени-
ците - по-висока от средната 
за Обединеното кралство.

Реализaция на учениците след 
завършване - 100% успевае-
мост при кандидатстване 
в университет на първо 
желание.

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ
Множество извънкласни  
спортни занимания

Занимания по изкуства

Занимания по музикални  
инструменти и пеене

Клубове по интереси
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?

издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ЕЗИКОВИ ВАКАНЦИИ



издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”



Езикови ваканции

КАКЪВ ВТОРИ ЕЗИК 
ДА ПРЕДПОЧЕТЕМ СПОРЕД  
НУЖДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ?

КАКЪВ ДА БЪДЕ НАШИЯТ ВТОРИ ЕЗИК?
Всеки образован човек, а най-вече тези, 
които имат деца, се замислят какви 
езици са най-необходими, за да се успее 
с тях в бъдеще. Това си е сериозна 
инвестиция и е хубаво да се заделят 
средства и време. Ако човек правилно 
прецени кой език ще му е необходим 
в бъдеще, инвестицията може да се 
изплати многократно.
Темата е много любима за англоезичния 
свят и редовно се появяват прогнози. 
Отчита се, че английският ще 
продължава да държи сериозни позиции, 
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но все пак ще бъде достигнат (или 
надминат) и от други езици. От 
българска гледна точка може би е 
добре да приемаме английския като 
задължителен за нас и да търсим кой 
друг език да добавим според нашите 
нужди.
Прогнозите кой език ще доминира в 
бъдеще се четат с голямо внимание и 
интерес особено от големи компании, 
политици, дипломати, учители и, 
разбира се, родители. Демографските, 
политическите и икономическите 
промени извеждат на предни позиции 

няколко езика. Редовно научаваме 
новини как съвременни лидери са 
започнали да учат китайски. Например 
Зукърбърг от Фейсбук вече свободно 
говори китайски след упорито учене 
и това се отчита като голям плюс за 
компанията.
Статистиката сочи, че две трети 
от населението на Земята говори 12 
езика.
Университетът Дюселдорф изнася 
интересни данни колко души говорят 
най-популярните езици като включва 
сред тях и двуезичните.



Езикови ваканции
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КОИ СА НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ЕЗИЦИ? 
– Близо 1 милиард и 400 милиона говорят китайски. 
– 588 милиона говорят хинди и урду. Урду е официален език 
в Пакистан и един от 23-те официални езика в Индия. 
– 527 милиона говорят английски.
– 467 милиона говорят арабски.
– 389 милиона говорят испански.
– 254 милиона говорят руски.
– 250 милиона – бенгалски език. Говори се в Бангладеш  
и е вторият по разпространение език в Индия.
– 193 милиона говорят португалски.
– 132 милиона – немски.
– 123 милиона – японски.
– 118 милиона – френски.
– 67 милиона – италиански. 
Източник: Ulrich Ammon, University of Dusseldorf

ТОП 10 НА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ЕЗИЦИ,  
КОИТО СЕ ГОВОРЯТ КАТО ПЪРВИ ЕЗИК:
– 848 милиона – китайски (мандарин)
– 406 милиона – испански
– 335 милиона – английски 
– 260 милиона – хинди
– 223 милиона – арабски 
– 203 милиона – португалски 
– 193 милиона – бенгалски 
– 162 милиона – руски 
– 122 милиона – японски 
– 84 милиона – явански (говори се на остров Ява в 
Индонезия) 
Източник: www.ethnologue.com 

КОИ ЕЗИЦИ ДА УЧИТЕ, АКО ИСКАТЕ ДА ПРАВИТЕ ПАРИ  
В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ПАЗАРИ? 
Ако искате да правите пари в развиващите се пазари, 
езиците, които се говорят в страните от т.н. БРИК 
(BRIC), ще са ви необходими. Бразилия, Русия, Индия, 
Китай (БРИК) са най-големите развиващи се икономики 
в света.

КОИ ЕЗИЦИ ДА ИЗУЧАВАТЕ, АКО ИСКАТЕ ДА МОЖЕТЕ  
ДА ГОВОРИТЕ С МАКСИМАЛНО ПОВЕЧЕ ХОРА?
Ако целта ви при изучаване на чужд език е да можете да 
говорите с повече хора, може би трябва да изберете 
китайски, испански и френски. 
Немският лингвист Улрих Амън публикува своето 
15-годишно изследване, в което проучва кой език се говори 

от най-много хора като роден и кой език е най-много 
изучаван. Английският ще продължава да е на една от топ 
позициите и в бъдеще. 

Ето кои са топ 3 езици, освен английски: 
1. Китайски – китайският е роден език на три пъти 
повече хора, в сравнение с английския. Но китайският 
почти не се използва в науката, труден е за четене и 
писане.
2. Испански – много е популярен като втори чужд език 
в училищата в цял свят.
3. Френски – този език загуби влиянието си в Европа в 
последните десетилетия, но може да възвърне отново 
водещата си роля на световно ниво, ако Западна Афри-
ка, където се говори и ползва, се стабилизира полити-
чески и икономически.
И други прогнози също посочват, че френският ще 
възвърне своето значимо място. Инвестиционната банка 
Natixis прогнозира, че до 2050 г. френският ще стане 
най-разпространеният език. Анализът им се базира на 
демографския растеж в Африка. 

ТОП ЕЗИЦИ СПОРЕД БРОЯ НА ДЪРЖАВИТЕ, В КОИТО СЕ ГОВОРЯТ: 
– английски – 101 държави
– арабски – 60 държави
– френски – 51 държави
– китайски – 33 държави
– испански – 31 държави
– персийски – 29 държави
– немски – 18 държави
– руски – 16 държави
– малайски – 13 държави
– португалски – 12 държави 

КОЙ ЕЗИК ЩЕ ДОМИНИРА В БЪДЕЩЕ?
Трудно е точно да се посочи, защото много зависи в каква 
област се цели даденият човек.  
Всеки трябва да прецени какви са му целите, има 
ли достатъчно мотивация, енергия, време. Да се 
ориентира дали целта му е да печели пари или да 
развива бизнес в конкретни страни и на конкретни 
пазари, или иска да посещава повече държави, или пък 
да общува с повече хора. Един намек се долавя от 
всички прогнози – английският ще държи сериозни 
позиции, но няма да е достатъчен, ако човек иска да 
се развива успешно в бъдеще, на по-големи пазари и в 
различни държави.



5 СЪВЕТА ЗА ПО-ДОБРО 
ПРОИЗНОШЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ

В
секи, който изучава английски език знае, че произно-
шението на думите често се различава от тяхното 
изписване. За разлика от произношението, английски-

ят правопис не се е развил особено много през времето. 
Това прави произнасянето на думите истинско предизвика-
телство за тези, които изучават езика.  
Но доброто произношение не се изразява само в начина, 
по който думите и буквите звучат. Има и други, еднакво 
важни особености, като например интонацията (как то-
нът на гласа се променя, повишава или снижава), ударе-
нието (на кои думи и срички наблягаме, докато говорим) 
и свързването на речта (как думите звучат различно, 

когато са свързани в естествения говор). Всички тези 
свойства допринасят за доброто произношение, което е 
различно от акцента.   
Във Великобритания, САЩ и в други англоговорящи дър-
жави хората говорят с много и разнообразни акценти и 
все пак всички те могат да имат правилно произношение. 
Когато изучавате английски език, не е необходимо да 
звучите като англичанин или като американец. Доброто 
произношение означава да останете разбрани, а не да зву-
чите все едно сте родени в Ню Йорк или Лондон. И така 
– какво да направите, за да могат да ви разбират хората 
от цял свят, независимо от родния ви акцент?

Сертификати

24 Справочник за средно образование и езиково обучение



1. Слушайте!
Има много начини да направите това – да гледате филм на английски, да 
слушате подкастове на интересни за вас теми, дори и да слушате музика. 
Опитайте се да забележите интонацията на хората. Може да надградите 
уменията си като им подражавате в начина на говорене – слушайте кратки 
изречения или фрази, повтаряйте ги, опитвайки се да имитирате звуците, 
интонацията и ударението върху думите. В сайта на Британски съвет 
www.learnenglishteens.britishcouncil.org ще намерите упражнения за слушане, 
създадени специално за ученици на възраст 12-18 години. 

2. Направете си запис. 
Повторете кратки фрази, които сте чули, или направете някое по-дълго 
устно упражнение от учебника си като например – опишете някакво изо-
бражение. Изслушайте се и отбележете звуците, които ви затрудняват; 
упражнявайте тези думи/звуци и пак направете запис. Забелязвате ли 
подобрение?  

3. Използвайте речник. 
Освен хартиени речници, които съдържат фонетична транскрипция, има и 
много онлайн речници, където може да кликнете и да чуете как се изговаря 
дадена дума. Един особено добър пример за такъв е  howjsay – даже наимено-
ванието на този уебсайт е полезен пример за това как по естествен начин 
се произнася често срещаният въпрос „How do you say…?”

4. Упражнявайте се! 
Различните езици имат различни звуци и понякога е трудно да адаптираме 
произношението си към тях. Някои звуци са физически трудни за възпроиз-
веждане, тъй като не съществуват на родния ни език. Също както когато 
учите нов спорт или танцово движение, така и при произношението е из-
ключително важно да се упражнявате, за да можете да свикнете с новите 
звуци – колкото по-често го правите, толкова по-лесно става. 

Ето пет съвета за това как да  
подобрите произношението си:

5. Започнете курс по  
английски език. 
Обучението в група ще ви даде 
възможността да използвате 
езика говоримо с хора на вашата 
възраст и езиково ниво. Едно от 
най-трудните умения за усвоява-
не при изучаване на чужд език е 
именно умението за говорене и 
притеснението, което може би 
чувствате при усвояването му, 
е съвсем естествено. Не сте 
сами! Повечето хора също се 
притесняват заради начина, по 
който звучат на английски език. 
Когато се упражнявате заедно, 
под ръководството на квалифи-
циран преподавател, постепенно 
ще усетите, че се отпускате и 
притеснението ще изчезне. 

Изучаването на нов език не вина-
ги е лесно, но в Британски съвет 
ще учите със световните 
експерти в преподаването на 
английски. Курсовете се водят 
от квалифицирани преподавате-
ли, които използват съвременни 
учебни техники, ресурси и техно-
логии, за да насърчат активното 
участие на учениците и да уве-
личат мотивацията и напредъка 
им. Вижте повече за курсовете 
за ученици и тийнейджъри на 
Британски съвет:  
www.britishcouncil.bg

Курсовете се провеждат в сградата на 
Британски съвет на ул. „Кракра” 7 в София. 
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ЕЗИК 
Английски

НИВА 
Pre A1 Starters
A1 Movers
A2 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 писане. 
Децата трябва да свързват картин-
ки с описанията за тях, да разпоз-
нават елементарни понятия като 
цветове, животни или предмети от 
бита. Проверява се и способността 
им да пишат грамотно, създавайки 
думи с дадени букви. В писмената 
част се изисква кратък текст по 
дадени картинки в прости изречения. 
Продължителността на изпита е 45 
минути. Децата имат и задача за 
говорене, в която изпитващият ги 
пита за тяхното име, а след това 
описват дадена картинка.  
Movers:  Във втората част децата 
вече трябва да могат да отговорят 
на въпроси, свързани с дадено място, 
което са посетили, да разкажат за 
екскурзия или парти. Кандидатите 
трябва да намерят конкретни думи 
в кратък разказ, с които да попъл-
нят дупки в изречения. Устната част 
на изпита се състои от съставяне 
на разказ по картинки, обясняване 
на разликите между два обекта, в 
допълнение към кратко представяне 
на самия кандидат. Провеждането 
му отнема малко повече време – 65 
минути.  
Flyers:  Упражненията в последния 
от поредицата сертификати Young 
Learners следва същия модел на уп-
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CAMBRIDGE ENGLISH 
YOUNG LEARNERS

Сертификати

ражнения, но с повишена  
сложност. Например – децата  
трябва да могат да попълнят 
празните места в текст като 
си измислят думи, които не са им 
предоставени от списък. В устна-
та част от изпита пък е важно да 
могат да задават въпроси, освен да 
отговарят на такива. Продължител-
ността му е 75 минути. 

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ  
Британски съвет 

AVO-Bell Language and Examination 
Centre   

BRITANICA Authorised Cambridge  
 
English Language Assessment   
Centre   

Ecet - Europe Schools 

Language Trends Examination Centre

Maximum Exam Centre

ЦЕНА
Cambridge English: Starters 150 лв.
Cambridge English: Movers 153 лв. 
Cambridge English: Flyers  155 лв. 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.britishcouncil.bg
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на четири до шест седмици след 
датата на писмената част от изпи-
та. Резултатите от компютърния 
вариант на изпитите се обявяват 
около две седмици след датата на 
писмената част от изпита. 
Всички кандидати имат директен 
достъп до резултатите си чрез 
онлайн системата за проверка на 
резултати на Cambridge Assessment 
English. 

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА:
B2 First се състои от 4 компонента:  
 
Четене и употреба на езика:  
Продължава 1 час и 15 минути.  
Съдържа 52 въпроса върху 7 различни 
текста. Текстовете са разнообраз-
ни и могат да включват статии 
във вестници или списания, доклади, 
реклами, брошури, писма, съобщения 
и др. Въпросите изискват от вас 
да демонстрирате познанията си 
относно английската граматика и 
вашия речников запас. 
 
Писане: Разполагате с 1 час и 20 
мин. за да напишете два кратки  
текста от по около 120 - 180 думи. 
От вас се иска да демонстрирате, че 
можете да пишете стилово различни 
текстове, като например писма, 
доклади, есета, имейли, къси разкази 
и др. 

CAMBRIDGE ENGLISH 
B2 First (FCE)

Сертификати

Слушане: За 40 минути трябва да 
отговорите на 30 въпроса. Въпроси-
те изискват от вас да демонстри-
рате уменията си да разбирате гово-
рим английски в различни ситуации, 
като например интервюта, лекции, 
новини и съобщения. 
 
Говорене: Този компонент на 
изпита е с продължителност до 14 
минути. В тази част на изпита, вие 
ще се явите заедно с още един или 
двама други кандидати. От вас се 
изисква да дискутирате теми или ма-
териали, като например снимки или 
възпроизведен текст, както в група, 
така и самостоятелно. 
 
Възможната крайна оценка е A, B, C, 
D или E. Кандидатите, които получат 
оценки A, B или C, се считат за 
успешно положили изпита и на тях 
бива издаден сертификат.

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
British Council, AVO-Bell, Britanica, 
Ecet – Europe Schools, Language 
Trends Examination Centre, Maximum 
Exam Centre.

ЦЕНА
FCE – на хартия и на компютър: 365 лв.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.britishcouncil.bg 

ЕЗИК
Английски

НИВО
B2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
B2 First е най-разпространеният  
изпит от сертификатите на 
Cambridge English Assessment, чиято 
валидност е безсрочна.  
Сертификатът удостоверява 
владеенето на  английски език на 
ниво B2, в съответствие с Общата 
европейска езикова рамка (т.е. ниво 
Upper-Intermediate - над средното). 
B2 First e един от изпитите на 
Cambridge, който може да се положи 
или в компютърен, или в хартиен 
вариант. Изпитът се провежда в 
два отделни дни, като в повечето 
случаи те не са последователни. 
Има една обща дата за писмената 
част, която е валидна за всички 
кандидати, а датата за личното  
събеседване се определя  
допълнително. Изпитът е пред-
шественик на C1 Advanced (CAE), 
който се приема за кандидатства-
не в университет и работа в целия 
свят.

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от хартиения вариант 
на изпитите се получават в рамките 
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България

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,  
Ботевград, Добрич, Силистра,  
Димитровград, Кюстендил,  
Пазарджик, Златица, Сливен

ЦЕНА
Firstwords 121 лв. 
Springboard 129 лв.
Quickmarch 134 лв.
Breakthrough 139 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

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 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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L O N D O N
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на оценките от проверяващи от 
Университета на Саламанка. Канди-
датите трябва да се справят дос-
татъчно добре с всичките части, 
за да издържат  успешно изпита. 
Средно 61 на сто от явилите се 
вземат изпита, но трябва да кажем, 
че този процент е по-висок сред ни-
ските 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 проверя-
ва способността на учениците да 
разбират основни понятия в езика 
и възможностите им за изразяване 
в най-често срещаните битови 
ситуации, които могат да възник-
нат.

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 
по-сложни ситуации и текстове, 
макар и използвайки базови фрази. 

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 Сер-
вантес към Министерството 
на образованието на Кралство 
Испания. Това е най-широко 
разпространеният сертифика-
тен изпит по испански език за 
чужденци с друг роден език. Ди-
пломите са с неограничена ва-
лидност: за цял живот. Първите 
четири нива (отговарящи на А1 
до В2 по Oбщоевропейската ези-
кова рамка) на изпита най-често 
се полагат от деца  в учени-
ческа възраст, тъй като не се 
приемат за кандидатстване 
във висше учебно заведение. 

РЕЗУЛТАТИ
От Институт Сервантес публи-
куват резултатите до три ме-
сеца след полагането на изпита, 
след предварително одобрение 

DELE - DIPLOMAS DE ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA

Сертификати

Нямат проблем да пътуват в 
испаноговоряща страна и да гово-
рят на различни теми. Най-важна-
та разлика е, че младежите вече 
могат да изразят ясно желанията 
си и да аргументират мнения по 
даден проблем. 

В2: Кандидатите могат да се 
справят със сложни и абстрактни 
теми. Разбират дори и техниче-
ски текстове, стига термино-
логията да не е твърде тясно 
специализирана. Получилите ниво 
B2 могат да пишат задълбочени 
текстове, в които да защитават 
дадена гледна точка и да извеж-
дат плюсовете и минусите на 
различните опции. 

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
София, Варна, Велико Търново,  
Бургас, Пловдив, Плевен,  
Стара Загора

ЦЕНА
DIPLOMA A1: 105 лв.
DIPLOMA A2: 110 лв.
DIPLOMA В1 (inicial): 130 лв.
DELE A2/B1 para escolares: 130 лв.
DIPLOMA В2 (intermedio): 180 лв.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.sofia.cervantes.es/bg
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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,  
Алианс франсез - Варна е един-
ственият официален център  
за провеждане на DELF PRIM  
извън София.

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

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 – първите 
два са направени по-достъпни  
за малки 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, достатъчни за 
справяне с ежедневни битови ситу-
ации. Той отговаря на първата сте-
пен (А1) по шестстепенната скала 
за отчитане нивото на развитие 
на уменията по 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;

GOETHE - ZERTIFIKAT: 
FIT IN DEUTSCH 

Сертификати



РАЗЛИКИ МЕЖДУ НИВАТА
Telc изпитите са подходящи за:
- ученици (А1 до В1)
- работещи: Telc Deutsch B2.  
Признава се от абсолютно всички 
германски работодатели. Задължи-
телно се изисква при работещи в 
областта на медицината.
- кандидат-студенти (С1 für 
Hochschule)

КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТА 
- Четене с разбиране: 4 части /90 
мин./Следва пауза от 20 мин.
- Слушане с разбиране: 3 задачи /40 
мин./
- Писмена работа: Erörterung, 
Stellungnahme /70 мин./
- Устна част: 2 задачи-презентация 
по дадена тема и дискусия /16 мин./

ИЗПИТНИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Езиков център Стартгейт, София, 
бул. „инж. Иван Иванов” 68 

ЦЕНА
telc А1 – 140 лв.
telc А2 – 140 лв.
telc В1 – 240 лв.
telc С1/C1 Hochschule – 310 лв.
Цената за индивидуален изпит  

е с 30% по-висока от посочените

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
www.telc.net 
www.nemskizavseki.com

 

ЕЗИК
Немски език

НИВА 
А1 ДО С2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТА
Telc е съкращение на The European 
Language Certificates – европейски-
те езикови сертификати. 

Telc GmbH, със седалище в Герма-
ния, Франкфурт/Майн, е един от 
водещите оференти на стандар-
тизирани езикови изпити, чийто 
основен акцент е разработване-
то, провеждането и разпростра-
нението на повече от 80 изпита 
на 10 езика.

Telc C1 Hochschule 
От 12.06.2016 г. сертификатът 
Тelc C1 für Hochschule бива признат 
като доказателство за необхо-
димото владеене на немски език 
в германските университети и 
висши училища, съгласно решенията 
на ректорите на висшите училища 
и конференцията на министрите 
на образованието на Република 
Германия.   Съгласно това решение 
сертификатът се признава наравно 
със сертификати като DSH, Test 
DaF, DSD II и ÖSD. Следването в 
университет изисква специфични 
умения като слушане на лекции, 

четене на специализирани текстове, 
изнасяне на реферати, участие в дис-
кусии, писане на семинарни  работи и 
т.н. Точно тези умения биват доказа-
ни чрез сертификата Telc Deutsch C1 
Hochschule.

Писмената и устната част са неза-
висими една от друга. В случай че не 
се издържи писмената или устната 
част, няма нужда да се полага целият 
изпит отново, а само частта, която 
не е издържана. Изпитът се счита 
за издържан, ако кандидатите дос-
тигнат над 60% на всяка от двете 
части. 
 
Регистрацията е минимум 30 дни 
преди датата на изпита на сайта на 
езиков център Стартгейт  
www.nemskizavseki.com 
Опция късна регистрация: срещу до-
пълнителна такса от 60 лв. максимум 
до 8 дни преди датата на изпита. 
 
Изпитните дати не се определят 
централизирано, а от  Езиков център 
Стартгейт. 
Възможно е провеждане на индивиду-
ални изпити.

РЕЗУЛТАТИ
Резултатите се получават от 4 до 5 
седмици след изпита. Срещу допълни-
телно заплащане срокът може да се 
съкрати до 2 седмици. 

Сертификати

TELC - ZERTIFIKAT: 
FIT IN DEUTSCH 
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Езиков център Стартгейт е първата и единствената институция в България, предлагаща изпит-
ния формат Тelc C1 für Hochschule. Чрез получения от Тelc GmbH Германия лиценз се удостоверява 
качеството на извършваните от езиков център Стартгейт езикови услуги, както и компетент-
ността на работещите в него преподаватели, доказали се през годините като отлични педагози 
и професионалисти в преподаването на немски език.

При Тelc Deutsch C1 Hochschule няма минимална граница  за един от 

компонентите на изпита: четене с разбиране, слушане с разбиране 

или съставяне на писмена работа. Изпитът се счита за  

издържан, ако общият брой на точките възлиза над 60%. Това  

означава, че ако на някой от компонентите получите нисък  

резултат, но резултатите от другите компоненти са високи, те 

биха могли да компенсират цялостния резултат. Важното е  

достигане на 60%-тната граница. 

Езиков център Стартгейт предлага подготвителни курсове както 

в групова, така и в индивидуална форма. Разполагаме с множество 

материали, както и изключително опитни преподаватели, които да 

осигурят успешното издържане на съответния изпит. 

Тъй като Тelc Deutsch C1 für Hochschule е съвсем нов и напълно 

непознат за българската аудитория изпит, ние сме готови да 

отговорим на вашите въпроси и да ви консултираме надеждно. Ин-

формация относно изпитни дати, курсове, подготовка, регистра-

ция и др. може да получите на нашия сайт www.nemskizavseki.com. 

Свържете се с нас на електронната ни поща startgate@abv.bg или на 

телефон 0878 761 038.

Основни характеристики и предимства: 
• За разлика от изпитните формати DSH и Test Daf, при които 

датите за провеждане на изпитите са фиксирани през 
годината, telc изпитите могат да се провеждат неограничен 
брой пъти /това зависи изцяло от съответния изпитен 
център/.

• По-ранно получаване на резултатите от изпитите: от 4 
до 5 седмици след провеждането им. Срещу допълнително 
заплащане е възможно този срок да бъде съкратен. При Test 
DaF резултатите се оповестяват едва след 7 седмици.

• В случай, че не се издържи писмената или устната част, няма 
нужда да се полага целият изпит отново, а само частта, 
която не е издържана.

• Устният изпит се провежда на място, като постиженията на 
кандидатите се оценяват от лицензирани изпитващи. Освен 
това устната изпитна част се провежда с двама човека, 
които биват модерирани от изпитващите. По този начин се 
създава естествена обстановка, в която кандидатите имат 
възможност да покажат реалните си комуникативни познания. 

• Тelc Deutsch C1 Hochschule може да се проведе и в 
индивидуална форма, което при останалите изпити е 
невъзможно.
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У
чилищата във всяка страна са 
длъжни да получат одобрение 
и акредитация на учебните си 

планове от местното образовател-
но 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 образо-
вание и различните възможности на 
международните програми, в които 
децата имат шанс да се обучават, и 
в редица училища в България. 

НАЧИН НА ОБУЧЕНИЕ
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 най-
популярните 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 академич-
ната 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. 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. 
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РАЗЛИКИТЕ 
МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Образователни програми 



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 обра-
зованието 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 сис-
тема, 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 противополож-
ност на АР. Изучаването на даден 
предмет или явление преминава през 
връзките му с различни академични 
предмети. Затова интердисципли-
нарният подход и познанията по 
различни учебни дисциплини са в 
основата на обучението. Учениците, 
които желаят да получат междуна-
родна диплома IB, трябва да изберат 
6 предмета. Минимум три предмета 
трябва да бъдат изучавани на високо 
ниво, а останалите - на стандарт-
но ниво. Освен гореизброените 
изпити, като част от изискванията 
за дипломиране, учениците пишат 
разширено есе, участват в извъну-
чебна 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 програ-
мата изпит се полага по 6-те пред-
мета, които са от различни групи 
– първи език, втори език, матема-
тика, социални и естествени науки 
и предмет по избор. В този смисъл 
тези, които избират IB обучението, 
трябва да имат предвид, че добро-
то представяне на всеки един от 
компонентите е важно за общата 
оценка. По-просто казано – учени-
ците 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 бакала-
вратура (да не се бърка с бакалавър-
ска степен във висше образование) 
със сигурност имат големи различия 
помежду си, но имат и общи харак-
теристики. Задължително обучение-
то е на немски или на френски език. 
Подходът на преподаване е „холисти-
чен“, т.е. -  изучават се множество 
предмети, подобно на българската 
образователна система. И накрая – 
нямат толкова силно международно 
разпространение извън съответни-
те страни. 

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
За добро или за лошо - без английски 
език няма начин да се сдобиете с 
престижна диплома от типа на AP, 
IB или А level. Дори и децата да не се 
обучават в англоезична страна, обу-
чението 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 швейцар-
ските 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 реализи-
рали 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 – но в зависимост от 
избраната специалност.  
За разлика от профилираните пара-
лелки в България, които подготвят 
учениците за конкретна насока във 
висшето образование, то междуна-
родните програми често са по-широ-
коспектърни. Учениците, които са ги 
завършили, често се насочват към 
популярни дисциплини като Право и 
Мениджмънт и продължават образо-
ванието си в елитен университет в 
чужбина.



КАКВО Е A LEVEL?
A level (съкратено от Advanced Level 
General Certificate of Education) е акаде-
мична програма за ученици на възраст 
16-18 години, която се изучава в послед-
ните 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 Велико-
британия, но и от тези, които прирав-
няват обучението си с британската 
образователна система, независимо 
къде се намират в света.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА? 
Тази диплома се приема за универсален 
„златен” стандарт при кандидат-
стване 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 гимнази-
ална степен по света.

Учениците избират измежду предмети 
като езици, математика, физика, химия, 
биология, история, география, филосо-
фия, 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. 

ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО
Обучението се провежда изцяло на ан-
глийски език. Учебният план е в две нива - 
AS (Advanced Subsidiary) и A2, и съответ-
но 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 за всички 
ученици в A level програмата по света.

Задължителни предмети са английски 
език и литература, математика и ес-
тествени науки: биология, физика, химия. 
Оттук нататък учениците могат да 
избират още предмети, според предпо-
читанията и интересите си: икономика, 
модерни езици, предприемачество, изку-
ства, география, психология и т.н.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ
В повечето случаи са ви нужни поне пет 
GCSE/IGCSE предмета с оценки А*- E. При 
кандидатстване след 10. клас  кандидати-
те най-често полагат изпит по английски 
език и по математика, ако изберат този 
предмет в учебния си план

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

A LEVEL

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 кандидатства-
не в университет във Великобритания. 
Тъй като резултатите излизат през 
месец август, а крайният срок за 
подаване на документите през UCAS е 
15-ти януари, преподавателите в про-
грамата A level изпращат прогнозните 
резултати на кандидат-студентите. 
Университетите поставят изискване 
за резултатите по съответния пред-
мет и до излизането им кандидатите 
са с условна оферта. 

ПРОГРАМАТА В БЪЛГАРИЯ
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 мо-
гат да вземат изпитите си за A level 
в Британски съвет България - отори-
зиран изпитен център на Cambridge 
International Examinations. 
Приемът е възможен за обучение в 11-и 
и 12-и клас. Годишната такса е  
приблизително 8000 евро. 

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

Образователни програми 
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AP

тематика, 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 поло-
жат писмен изпити по английски език 
и да представят академична справка 
за последните 2 години, както и пре-
поръки от преподавател по английски 
език и по математика.

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

Някои колежи използват тези резул-
тати, 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.

Образователни програми 

КАКВО Е AP?
Advanced Placement Program (AP) е 
образователна програма за средните 
училища в Съединените щати и Кана-
да. Advanced Placement Program (AP) е 
академичната програма за средно об-
разование в САЩ, която представлява 
тригодишен курс на обучение от 10-и 
до 12-и клас. 

Организацията, която администрира 
програмата от основаването ú през 
1955 г. и дава насоките за препода-
ване в програмите по различните 
предмети, се нарича Колидж Борд. 
Дейността на борда се финансира от 
таксите, които се събират от учени-
ците при явяване на изпитите по AP. 

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА? 
Учениците придобиват задълбочена 
подготовка на гимназиално ниво, 
като имат шанса да получат креди-
ти 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 учи-
лища.

ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 
Предметите, които се предлагат в 
Advanced Placement Program, включват: 
история на изкуството, биология, ма-

РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършилите AP могат да кандидат-
стват във висши училища в САЩ, 
Канада и Великобритания. Британската 
система за висше образование призна-
ва Advanced Placement изпитите като 
еквивалентни на А level. Американските 
колежи често използват тези резул-
тати, за да освободят учениците от 
изискваната начална курсова работа, 
ако са показали добри резултати на AP 
теста.

През последните няколко години оцен-
ките от Advanced Placement се взимат 
под внимание и от някои университети 
в Австрия, Полша, Белгия, Франция, 
Швейцария, Германия, Холандия, Ирлан-
дия, Кипър и Дания.  
Освен в американските гимназии, 
програмата AP може да се изучава в 
Европа в редица пансионни училища във 
Великобритания и Австрия. Към този 
момент не се предлага изучаване на 
програмата в България.

За повече информация: https://apstudent.
collegeboard.org/home 
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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-и или 13-и 
клас. Официалното наименование 
на немските матури е Аllgemeine 
Hochschulreife, но по-широко са из-
вестни като German Abitur.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА? 
Академичното ниво на Abitur е срав-
нимо с International Baccalaureate и 
Advanced Placement — макар че из-
искванията за IB се различават от 
изискванията за изпита по немски. 
Това е единственото удостовере-
ние в Геремания, което дава право 
на всеки абитуриент да запише 
висше образование в университет. 

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
В гимназиалните училища в Герма-
ния на учениците се предоставя 
избор от 3 основни вида предмети: 
чужди езици и изкуство; хуманитар-
ни и социални науки; и математика 
и естествени науки. През последни-
те 2-3 години от своето обучение 
те избират определена област, в 
която да специализират в зависи-
мост от личните си предпочита-
ния за бъдеща професионална реа-

лизация. Впоследствие се полагат 
писмени и устни зрелостни изпити 
само по тези избрани дисциплини. 
Оценките от матурите се комби-
нират с оценките от последните 
2-3 години и така се образува общи-
ят успех.

ИЗИСКВАНИЯ
От кандидатите се изисква отли-
чен успех от последните две годи-
ни и препоръка от преподавател. 
Полагат се изпити по немски език 
и друг предмет (в зависимост от 
желания профил на обучение). Успеш-
но представителите  се кандидати 
се явяват и на интервю.

Изискването за допускане до зре-
лостните изпити е гимназистите 
да са покрили 2 интензивни курса 
и между 7-10 стандартни. Самият 
зрелостен изпит за завършване на 
образование в Германия се състои 
от 1 изпит по всеки от двата ин-
тензивни предмета и 1 изпит по 2 
от стандартните по избор.

ОЦЕНЯВАНЕ  
Всеки учебен предмет през учебни-
те срокове се оценява до 15 точки 
според подготовката на ученика. 
Вземането на Abitur изисква резултат 
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Образователни програми 

от над 300 точки.  Максималният 
резултат е между 823 и 900 точки.  

РЕАЛИЗАЦИЯ
При успешно полагане на зрелостните 
изпити се придобива квалификация-
та Abiturzeugni, която представлява 
диплома за завършено средно обра-
зование в Германия. Този документ 
съдържа всички оценки и дава възмож-
ност да се продължи образованието в 
университет или друг тип висше учеб-
но 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 специал-
ни класа, където са ръководени от де-
вет немски учители до полагането на 
немската матура в края на дванадесе-
ти клас. Програмата се предлага и от 
редица пансионни училища в Европа.



IGCSE

икономика, модерни езици, предприема-
чество, изкуства, география, психоло-
гия и т.н.

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

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 обикнове-
но 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 резул-
татите от A level.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Завършването на тази програма 
позволява директен прием в програми-
те A level  и International Baccalaureate, 
във Великобритания и на други места 
може да послужи като сертификат 
за владеене на английски език, но по 

Образователни програми 

същество не е диплома за завършено 
средно образование, с която може да 
се кандидатства във висше училище. 

ПРОГРАМАТА В БЪЛГАРИЯ
У нас тази програма се предлага в: 
Международна гимназия 

"
Проф. д-р В. 

Златарски”, Английско средно училище 
Дарби Колидж, Международно училище 
St George в София и British School of Sofia. 
Индивидуалните кандидати могат да 
вземат изпитите си за A level в Британ-
ски съвет България – оторизиран изпи-
тен център на Cambridge International 
Examinations.

За ориентир: годишната такса за 
програмата в Международна гимназия 
Златарски е между 4800 и 5800 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-и 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/cambridge-
secondary-2/cambridge-igcse/

9Справочник за средно образование и езиково обучение 9

КАКВО Е IGCSE?
IGCSE е гимназиална двугодишна 
програма за ученици на възраст 14-
16 години в 9-и и 10-и клас, която се 
преподава във Великобритания, Уелс, 
Северна Ирландия и в международни 
училища по цял свят. Сертификатите 
IGCSE са най-популярните международ-
ни квалификации за ученици от 14 до 16 
години и са първата стъпка към висше 
образование.

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 пред-
мета от областта на хуманитарните, 
техническите или приложните науки, 
които изучава в продължение на  
2 години и в края на 10-и клас  
полага изпити.

Задължителни предмети са английски 
език и литература, математика и 
естествени науки: биология, физика, 
химия. Оттук нататък учениците мо-
гат да избират още предмети, според 
предпочитанията и интересите си: 



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

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

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 – 

"
Теория на познанието" и Програмата 

"
Творчество, активност, социални дей-
ности" допълват академичната про-
грама. Курсът на обучение завършва с 
дипломна работа и полагане на изпити, 
оценявани от комисия на IBO. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ
• Приемен изпит 
• Висок успех (конкретният бал се 

определя от училищата)
• Мотивационно писмо на английски език
• Одобрение на приемна комисия след 

провеждане на индивидуална среща с 
кандидата.

ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването на постиженията на 
учениците е чрез редица начини през 
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 вни-
мателнo преразглеждане и модерация, 
за да се приложи съвместим, междуна-
роден стандарт на всички ученици по 
света. Поставянето на оценки следва 
стандарт на оценяване, създаден 
едновременно за учебното съдържание 
и уменията.  

РЕАЛИЗАЦИЯ
IB ефективно подготвя учениците за 
едни от най-престижните университе-

10 Справочник за средно образование и езиково обучение

INTERNATIONAL
BACCALAUREATE (IB)

Образователни програми 

ти в света. Затова дипломата е при-
зната от много колежи и университе-
ти. 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 седем училища, 
лицензирани като IB World Schools, 
които предлагат IB програма. Това са: 
Американски колеж Аркус, Американски 
колеж в София, Англо-американско учи-
лище, Международно училище Увекинд, 
Британско училище в София, Меридиан 
22 и Международна гимназия 

"
Проф. д-р 

В. Златарски".

Всички те предлагат третото ниво 
на програмата, т.нар. IB дипломна про-
грама, 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
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• математика и три науки за 
Baccalaureate S 

• математика за Baccalaureate ES
• литература, философия и езици за 

Baccalaureate L.

СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
През първата година от своето 
образование във Франция от гим-
назистите 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 меж-
дународна версия на програмата 
(option internationale du baccalauréat).

ОЦЕНЯВАНЕ  
За целия курс на обучение във Фран-
ция 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 необхо-
дими минимум 10. 

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

Ако някой от учениците получи оцен-
ки 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 възмож-
ности 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, Люк-
сембург, Белгия и т.н. 

Студентите във Франция, които 
притежават French Baccalaureate, 
могат по-лесно да се справят с на-
мирането 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.

Образователни програми 
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КАКВО Е IB FRENCH BACCALAURÉAT?
Обучението за средно образование 
във Франция започва на 14-годишна 
възраст и приключва на 18-годиш-
на 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 бака-
лауреат 

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, филосо-
фия, математика и наука, физкултура 
и по желание един или два свободно 
избираеми предмета. В допълнение, 
тясно застъпени са основните пред-
мети от съответната програма 
за средно образование във Франция, 
която са си избрали:



КАКВО Е SWISS MATURA?
Швейцарска матура – общооб-
разователна програма, която 
дава солидна базова подготовка 
и задълбочени познания по чужди 
езици, литература и точни науки. 
Изучават се 13 предмета, по кои-
то се полагат финални изпити и 
се получава швейцарска диплома за 
средно образование. Тя се призна-
ва предимно от университетите 
в Швейцария, но с нея може да се 
кандидатства и в други държави. 
Програмата е подходяща за уче-
ници с висок академичен потен-
циал, 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 конфедерация-
та. Препоръчва се на международ-
ни ученици, които имат обширни 
езикови познания по два езика. 
Програмата изисква добро владее-
не 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 продължение на 4 години и ос-
новното му преимущество е, че 
осигурява прием в престижни уни-
верситети по света след завърш-
ване на образование в Швейцария, 
на база резултатите от положе-
ните зрелостни изпити в края на 
самото обучение.

ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО
Учебната програма включва 13-15 
задължителни предметa, три чуж-
ди 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 оцен-
ка над 4, за да издържите успешно 
един изпит. 

В различните кантони има мини-
мални различия в учебните про-
грами, както и в изискванията за 
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получаване на определена оценка. 
Въпреки това, при всяко положе-
ние трябва да очаквате сериозно 
учене и стриктни учители.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Образователно ниво Swiss Matura 
се преподава в продължение на  
4 години и основното му  
преимущество е, че осигурява 
прием в престижни университети 
по света след завършване на обра-
зование в Швейцария. 

Средно образование в Швейцария 
може да бъде получено на четири-
те официални езика на страната 
- немски, френски, италиански и 
романшки. Последният се говори 
от много малко хора и обучението 
е насочено най-вече към местна-
та 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.



?

издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”

КОЯ ДЪРЖАВА 
ДА ИЗБЕРА?



Столица Виена
Официален език немски
Регионални езици хърватски, унгарски, словенски
Население 8 857 96 души
Площ 83 879 кв. км
Валута eвро (EUR)
Климат умеренo-континентален/високопланински

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

АВСТРИЯ

Австрия

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 мату-
ри. 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 старо-
гръцки 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 дисци-
плина, австрийците възприемат този тип училища 
като по-престижни.

Всички деца с постоянно местожителство в Ав-
стрия са длъжни да посещават училище в продъл-
жение на девет години, независимо от тяхното 
гражданство или национален произход. В страната 
работят както държавни, така и множество част-
ни 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 про-
грами във всички училища са еднакви и целят да 
дадат възможно най-широка общообразователна 
подготовка.
След приключването на този етап от образова-
нието 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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ПРЕДЛАГАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
• Австрийска матура (Reifeprüfung)
• International Baccalaureate

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
• www.studyinaustria.at 
• www.privatschulberatung.at
• www.privatschulen.at

ПАНСИОННИ УЧИЛИЩА
В Австрия този тип училища се на-
ричат 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 панси-
онно 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 част-
ните 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 следни-
те 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 най-
безопасните градове в Европа. 
Последното преброяване в Австрия е отчело 
над 18 500 българи, но според неправителствени 
организации реалният брой на нашите сънародници 
в страната може да надхвърля и 30 000 души. 
Трябва да кажем и нещо друго. Макар практически 
всички да говорят стандартизирания немски 
(Hochdeutsch), в личните си разговори
австрийците често предпочитат местния 
австрийско-баварски диалект. Двата говора са 
много различни и това може да създаде големи 
главоболия за чужденците.
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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

ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Великобритания

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 подкре-
пяни 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 заведе-
ния, които работят със съдействието на добровол-
ческа организация или се управляват изцяло от така-
ва. Най-често въпросната организация е църквата, но 
този модел се ползва и в светски училища. 
Завършилите средно образование в страната тряб-
ва да покрият изискванията за получаване на General 
Certificate of Secondary Education (GCSE). С това удос-
товерение  могат да продължат обучението си във 
висше училище или университет. 

Макар Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия да 
сформират заедно Обединеното кралство на Велико-
британия, всяка от съставните страни разполага със 
своя собствена образователна система. Що се отна-
ся до Англия, можем условно да разделим училищата на 
следните типове:
Държавни училища (State-funded schools) 
Те също могат да бъдат разделени на много подкате-
гории. 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 око-
ло 2500, а обучаваните в тях ученици са над 615 000. 
Най-старите сред тях носят името „публични учили-
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ПРЕДЛАГАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
• Sixth form
• A level 
• Business and Technology Education Council 
• International Baccalaureate

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
• www.ukboardingschools.com
• www.ukprivateschools.com
• www.isc.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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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 пости-
гат по-добри резултати. 
Има три типа подобни училища, които 
приемат деца в различни възрасти: под-
готвителни (за 7 до 13 години), старши (за 
ученици от 13 до 18 години) и независими 
колежи (за ученици на 16 години).

ТАКСИ И РАЗХОДИ
Таксите за обучение в английските учи-
лища варират в много големи граници. 
Проучването на Independent Schools 
Council (ISC) 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. 



БългарияВеликобритания

КОНТАКТИ
Old Hall Green
Near Ware
SG11 1DS
44-1920-824301
Великобритания

international@stedmundscollege.org
www.stedmundscollege.org

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
Английски

ПРОГРАМИ
A-level
GSCE/IGCSE

TRINITY ESOL exams
Cambridge ESOL exams
IELTS

ST EDMUND'S 
COLLEGE

К
олежът St.Edmund's е основан през 1568 г. и това го прави най-старото 
католическо училище в Англия. От векове колежът подготвя ученици за 
прием в най-добрите университети във Великобритания. 

Безопасният зелен кампус е разположен върху 500 акра земя и се намира близо 
до Лондон и Кеймбридж, в същото време е достатъчно отдалечен от стреса 
на големите градове. Летище Хийтроу е само на 1 час (плюс трафика) път, а 
местното летище Станстед на 20 минути,  което го прави локация с много 
добра връзка със София. 
Училището има над 630 ученици на възраст от 11 до 18 години, като голям брой 
от тях са от Лондон и близките градове. Международните ученици са само 
около 12% и затова училището не е международно, а децата имат чудесна въз-
можност за интеграция с местната култура.  
Учебната програма е традиционна британска. Учебните занятия са по програ-
мите GCSE, IGCSE и A Levels, които са  гарант за прием в най-престижните 
университети – London, Manchester, Durham, Edinburgh, Cambridge и др. Сред 
най-популярните избирани специалности за обучение след колежа са Медицина, 
Бизнес, Право, Икономика, Инженерство, Архитектура и др. 
Колежът предлага пълна гама от спортни и извънкласни дейности: топъл 
басейн, спортна зала, компютърни зали, научни лаборатории, тенис кортове и 
футболни игрища. 
Учениците се настаняват в стаи, разположени само в кампуса, според възрас-
товата си група – по-малките в двойни стаи, а по-големите – в единични.  
Изхранването е на пълнен пансион, който включва три хранения дневно в столо-
ва с голям бюфет и огромен избор от ястия.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Езикова грамотност                 Сертификат B1 или по-висок
Изпит на училището                             В зависимост от възрастта
Апликационна форма                             да
Препоръки                                             Академична справка
Сертификати за извънкласни  
дейности и награди                              да

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
Краен срок за кандидатстване            април
Начало на учебната година                   септември
Край на учебната година                      юли

ТАКСИ  
Валута                                     GBP
Такса за обучение           32 000 
Настаняване  
(единични и двойни стаи)                      да
Учебници                да 
Храна           включена в таксата
Такса регистрация           100
Депозит           750 

УЧЕНИЧЕСКИ ЖИВОТ
Възраст на учениците
11 - 18 години
Общ брой на учениците
630
Международни ученици
12 - 15 %
Брой ученици от България
10

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 
Топъл басейн 
Спортна зала  
Компютърни зали  
Научни лаборатории  
Тенис кортове  
Футболни игрища
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За семействата, които обмислят 
обучение на децата им в английско 
пансионно училище като вариант, 
предлагаме тестов летен триседми-
чен курс (юли/август) с допълнителни 
екскурзии и активности, както в 
същото време представяме на уче-
ниците начина на живот в пансион. 
За тези, които вече имат знания по 
английски език, това е по-академичен 
и интензивен летен опит. Този курс 
е много популярен и е признат като 
един от водещите младежки летни 
лагери във Великобритания. 
Лятното училище предлага и допъл-
нителна възможност учениците 
да се явят на изпитите Cambridge 
ESOL и Cambridge IELTS през лятото. 
Повече от 20 години ученици от 
България се обучават в лятното и 
пансионното училище, след което 
продължават в престижни универси-
тети и градят успешни кариери.



СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

ГЕРМАНИЯ

Германия

занаяти 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 университети-
те по приложни науки. 

Системата на средното образование в Германия 
включва два етапа и няколко вида училища. Първият 
етап е от пети до девети клас, след който ученици-
те имат възможност да завършат средно образо-
вание с т.нар. Realschulabschluss или да продължат 
обучението си във втория етап до 12-и клас.
Гимназиите подготвят учениците за продължаване 
на обучението им в университет или друго висше 
училище. След 12-и (или 13-и 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 от-
носно 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 
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Столица Берлин
Официален език немски
Регионални езици датски, фризийски, сорбски
Население 83 000 000 души
Площ 357 168 кв. км
Валута eвро (EUR)
Климат умеренo-континентален



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 бъл-
гарски, всъщност е немска. Едва ли има 
нужда ви казваме, че Германия има дълги 
традиции в този тип образование. Голя-
ма част от пансионните училища там 
са основани в началото на 19-и век.
През последните години пансионните 
училища стават обект на много кри-
тики в немското общество заради висо-
ките 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 които 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 внос-
ки 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 прави-
ла и наредби и са много затворени към непознати. 
Със сигурност може да изброим още много предраз-
съдъци, 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 концен-
трирате 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 гово-
рят и английски език, но все пак би било крайно нера-
зумно човек да учи в страната без никакви познания 
по немски език. 
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Германия

КОНТАКТИ 
Schopfheimer Allee 10
Kleinmachnow 14532
Германия
0049 (0)33203 8036-0
0049 (0)332038036-121
office@bbis.de
www.bbis.de

ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ
английски език

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
IBDYP 
IBMYP 
IBDP 
IBCP

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ
Езикова грамотност - в зависимост  
от класа на кандидатстване
Изпит на училището 
Апликационна форма

BBIS BERLIN 

BRANDENBURG 

INTERNATIONAL 

SCHOOL

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.

BBIS е напълно акредитирано от Съвета на международните училища (Council 
of International Schools) и от  Асоциация на началните и средните училища 
(Middle States Association Commissions on Elementary and Secondary School).  
Пълноправен член е на Aсоциацията на образователния съвет на междуна-
родните училища (Educational Collaborative for International Schools) и Асоциа-
цията на немските международни училища (Association of German International 
Schools). 
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СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Начало на учебната година  19 август 2019 г.
Край на учебната година  19 юни 2020 г.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
Валута евро
Такса за обучение 16 300 - 18 200
Общежитие 19 300  
Учебници 300
Транспорт 1395
Такса кандидатстване  100
Такса регистрация  3000 
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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
Спорт
(бадминтон, баскетбол, те-
нис, 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)



ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

столица Рим
официален език италиански
регионални езици немски, френски, словенски
население 59,943,933
площ 301,338 km2 
валута Евро (EUR)
климат средиземноморски

Столица Атина
Официален език гръцки
Регионални езици -
Население 10 768 477 души
Площ 131 957 кв. км 
Валута евро (EUR)
Климат средиземноморски

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Посещаването на училище е задължително за всички 
гръцки деца на възраст от 6 до 15 години. След  при-
ключване на основното образование (т.нар. Димоти-
ко) учениците започват гимназиалното си образова-
ние (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 вся-
какви неща са държавни) това е изненадващо висок 
процент. 
 
ПАНСИОННИ УЧИЛИЩА
Свикнали сме да асоциираме Гърция с безкрайни 
плажове, древна история, а напоследък – за съжа-
ление – 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 

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 връзка 
и да пътуват по-често. Заради икономическата криза 
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 де-
сетилетия живеят в големите градове. В Беломорска Тра-
кия 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

ГЪРЦИЯ

Гърция
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ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

Столица Рим
Официален език италиански
Регионални езици немски, френски, словенски
Население 60 483 973 души
Площ 301 338 кв. км 
Валута евро (EUR)
Климат средиземноморски

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 Бълга-
рия. 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 насо-
ченост, като има възможност за специализиране в 
областта на хуманитаристиката и изкуствата.

Технически институти (Istituto tecnico) 
Образованието в техническите училища комбинира об-
щообразователните 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 държа-
ви, пансионните училища не са широко разпространени. 
Към момента в Италия работят 3 такива – Канадски-
ят 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 ориентиро-
въчна 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-

месечни такси от по 175 до 350 евро. 
За обучение в пансионните училища родителите на бъдещи-
те 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 от-
дават 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 придобиване-
то на добро говоримо ниво. 
Като заговорихме за наши сънародници в Италия няма как 
да не кажем, че там всъщност се намира една от най-голе-
мите групи българи в чужбина. Според данните на българ-
ското посолство в Рим става дума за приблизително
120 000 души, концентрирани най-вече в северната и цен-
трална 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.istruzione.it
• www.euraxess.it

ИТАЛИЯ

Италия
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ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

ИСПАНИЯ

Испания
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Столица Мадрид
Официален език испански
Регионални езици каталунски, баски, галисийски
Население 46 733 038 души
Площ 504 645 кв. км
Валута евро (EUR)
Климат 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 ква-
лификация за средно образование, но не дава възмож-
ност за кандидатстване в университет. Тези, които 
искат да продължат обучението, задължително тряб-
ва 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, веро-
учение и други. Разбира се, освен тези предмети 

всяка паралелка изучава и други неща, свързани с нейния 
профил (чуждозиков, хуманитарен, икономически, техни-
чески). 
Частните училища следват учебната програма, утвър-
дена от испанското правителство, като допълнително 
към нея могат да предлагат обучение и по други меж-
дународно 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).
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ПАНСИОННИ УЧИЛИЩА
Пансионните училища в Испания са раз-
положени 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 испан-
ски 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 получа-
ват и държавна субсидия, благодарение 
на която поддържат чувствително по-
ниски цени. 
Пансионните училища са доста по-скъпи, 
но таксите там все пак включват и 
храна, настаняване, спортни занимания 
и в някои случаи и транспорт. Цената на 
една учебна година в подобно училище 
може да надхвърли и 2000 евро. 

ПРЕДЛАГАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
• Bachillerato en España
• International Baccalaureate)

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
• www.donquijote.org
• www.infocolegio.com
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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 споде-
лят 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 пове-
че, целувай по-често и завършвай всеки ден с чаша 
бира и в добра компания!



ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

Столица Никозия
Официален език гръцки, турски

Регионални езици кипърски (гръцки диалект)

Население 1 170 125 души 
Площ 9 251 кв. км
Валута евро (EUR)
Климат субтропичен

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
В Кипър ходенето на училище е задължително до 15- 
годишна възраст. Същото важи за всички деца, които 
живеят в Кипър, независимо от тяхното гражданство 
или вероизповедание. 
За да могат да се запишат в средно училище, децата 
трябва да имат сертификат за завършено начално учи-
лище. Средното образование се разделя на две равнища: 
първото предлага общо образование, а гимназията – по-
специализирано. 
Средното образование е за лица между 15 и 18 години. 
Тези, които желаят, могат да се запишат в технически 
средни училища. Училищната година е разделена на три 
срока, всеки по 3 месеца. Съществуват и множество 
частни предучилищни, начални и средни училища, пред-
лагащи обучение както на гръцки, така и на английски и 
френски. Обучението в тях се заплаща.

ПАНСИОННИ УЧИЛИЩА
В Кипър има много частни училища, които предлагат ос-
новно и средно образование, включително и такива, които 
следват други образователни системи, предимно англий-
ската и френската. Когато учениците получат диплома 
за завършено средно образование, могат да продължат 
обучението си в университет. 
В повечето пансионни училища общежитията са в непо-
средствена близост до училището, като учениците се 
настаняват в стаи с 1 или 2 легла. Изискванията за прием 
са академична справка за последните 2 години и полагане 
на изпити по английски, а в някои училища и по математи-
ка. Това зависи вече от самото пансионно училище.

ТАКСИ
Образованието е безплатно и както казахме – задължи-
телно до 15 годишна възраст. Учениците в Кипър полу-
чават висококачествено международно образование и 
се сприятеляват с хора от всички краища на света. Тъй 
като Кипър се намира на кръстопътя на Африка, Азия и 
Европа, бъдете подготвени за един букет от традиции 
и култури, докато живеете и учите на този прекрасен 
средиземноморски остров.
Важно е да отбележим, че при частните гимназии цени-
те варират много, като в някои училища достигат и до 
25 000 евро (напр. American Academy Limassol).

ЖИВОТ В КИПЪР
Възможността за намиране на жилище в Кипър е 
добра – могат да се наемат както апартаменти, 
така и къщи и вили. Наемите варират значително в 
зависимост от местоположението и състоянието на 
жилището. Обяви за наемане и закупуване на жилище 
се публикуват във всички вестници, има и голям брой 
агенции за недвижими имоти.
В Кипър се използва предимно автомобилен транспорт. 
Най-обичайният начин за междуградско пътуване е 
ползването на така наречените „маршрутни таксита”, 
които ви вземат от дома ви и ви откарват до опреде-
лена дестинация. В Кипър движението по пътищата е в 
лявото платно.

КИПЪР

Кипър
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СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Топлият средиземноморски климат, прекрасната 
архитектура, красивите плажни ивици и сини лагуни, 
заедно с евтините самолетни билети, са предпостав-
ка страната да се превърне в популярна образовател-
на дестинация. Малта привлича годишно около 80 000 
ученици от цял свят.
Образованието се базира на британския модел,  като 
в повечето училища обучението е на английски език. 
Основното образование продължава 6 години. При 
навършване на 11 г. и  след полагане на изпит децата 
започват средното си образование в държавни или 
частни училища. При навършване на 16-годишна въз-
раст учениците имат избор да продължат в т. нар. 
„sixth form“ колежи, в които се подготвят за по-високи 
образователни степени като: A-levels, IB Diploma, GCSE 
и IGCSE. Тези програми обикновено продължават 2 го-
дини и завършват със зрелостни изпити, резултатите 
от които са предпоставка за продължаване на образо-
ванието във висши учебни заведения по целия свят.

ПАНСИОННИ УЧИЛИЩА
В някои пансионни училища настаняването за момчета 
е от 11 до 18 годишна възраст, а за момичета от 16 
до 18 годишна възраст. Момчетата се настаняват в 
двойни или единични стаи в общежитиe на територия-
та на колежа. Момичетата се настаняват в отделна 
част на колежа в по-големи тройни стаи. Освен по пол, 
учениците се разпределят и по възрасти.
За кандидатстване се изисква академична справка 
от настоящото училище и изпити по английски език, 
а в някои и изпит по математика. (напр. St Edward’s 
College Malta).
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ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

МАЛТА

Малта

Столица Валета
Официален език малтийски, английски
Регионални езици няма
Население 475 700 души
Площ 316 000 кв. км
Валута евро (EUR)
Климат средиземноморски

ТАКСИ
Пансионните училища в Малта са скъпи, защото и самата 
държава има висок стандарт. Другото важно е, че ако иска-
те по-ниска годишна такса – трябва да учите на малтийски. 
Тъй като се учи на английски в доста училища, то и таксите 
са по-високи. Годишните такси са от 5 000 евро и стигат до 
20 000 евро на година.

ЖИВОТ В МАЛТА
Трудно може да се каже, че в Малта има бедни хора, 
по улиците няма просяци, а статистиката не отчита 
население, живеещо на границата на бедността. Това 
можеше да мине в графата интересни факти. Минимал-
ната заплата (за неквалифициран труд) е около 4 евро 
на час, средно квалифицираната работна сила е платена 
между 6 и 7 евро на час, а пенсиите са средно 750 евро, 
като могат да достигнат и над 1 000 евро.



ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

Столица Лисабон
Официален език португалски 
Регионални езици няма
Население 10 291 027 души
Площ 92 212 кв. км 
Валута евро (EUR)
Климат средиземноморски

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
Португалската образователната система следва опре-
делени стандарти, но все още не е толкова напреднала, 
колкото в много други западноевропейски страни. В 
миналото недобрите образователни постижения на 
страната, в сравнение с останалата част на ЕС, са били 
обезпокоителни и са се обяснявали с дългата изолация на 
Португалия от Европа и репресиите от периода преди 
революцията през 1974г. 
В днешно време все повече португалци развиват 
своята компютърна грамотност. Португалия има добър 
процент на комютърна грамотност, особено сред 
по-младото поколение, макар все още да изостава от 
северозападните европейски страни.
Образованието в Португалия е безплатно и всеки може 
да се включи в него. 
Като цяло образованието е разделено на два етапа 
– основно и средно. Основното започва от 6-годишна 
възраст до 15-годишна възраст. То е разделено на 3 цикъ-
ла. От 15-годишна възраст до 18-годишна възраст учиш 
своето средно образование.
 
ПАНСИОННИ УЧИЛИЩА
Някои пансионни училища са разделени на два отдела – 
международен отдел, в който младежите се обучават по 
британските програми, както и национален отдел, при 
който учениците се подготвят по португалската образо-
вателна система.
Наставянето зависи от възрастта на учениците.  
Някои са в единични, а други в двойни стаи.

ТАКСИ
Държавното образование в Португалия е безплатно. 
Частното образование обаче е доста скъпо и много 
зависи в какво училище би се записал. По-обикновените 
частни училища започват от 5 000 евро на горе, а най-
скъпите достигат и до 30 000 евро на година. За пример 
може да дадем International School of the Aglarve, където 
годишната такса е 25 000 евро. 

ЖИВОТ В ПОРТУГАЛИЯ
По официална информация около 12 хиляди българи 
живеят и работят на територията на Португалия. 
Португалия, като цяло е държава на емигрантите. Пор-
тугалското правителство залага на имиграцията, за да 
забави демографския спад.
Иначе, Португалия бихме я нарекли бавно вкусване от 
живота, защото, ако питате даден португалец, той 
веднага би изброил най-добрите й качества, които са 
изключително обикновени по рода си – традиционни 
национални празници, чиста храна, потопена в зехтин; 
музика, докосваща най-тънките струни на сърцето, 
спомняща миналите времена на любов и слава, и пазари, 
преливащи от риба, цветя и цветя.

ПОРТУГАЛИЯ

Португалия
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Столица Париж
Официален език френски
Регионални езици немски, баски, бретонски, каталунски
Население 67 348 000 души
Площ 643 801 kв. км 
Валута евро (EUR)
Климат умеренo-континентален

ПРЕДЛАГАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
• International Baccalaureate
• French Baccalaureat

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
• www.campusfrance.org
• www.diplomatie.gouv.fr
• www.about-france.com
• www.boarding-school-finder.com
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ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

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 кандидат-
стват в университет. Като съдържание учебният план е 
много близък до английските A levels, ирландския Irish Leaving 
Certificate и в по-малка степен до немската Abitur. 
Учениците в средните училища се разделят в три направления 
(или серии, както ги наричат във Франция – serie):
• Série scientifique – учениците се специализират в 

природните науки, физика, математика и т.н.

• Série économique et sociale (ES) – акцентът тук е върху 
географията, икономиката, социалните науки, история и 
т.н.

• Série littéraire – както подсказва и името на направлението, 
фокусът е върху френския език и литература, чуждите 
езици и изкуствата.

Видът на средно образование не предопределя бъдеще-
то 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 съща-
та учебна програма като държавните, макар да разполагат с 
широка академична автономия. 

ПАНСИОННИ УЧИЛИЩА
Много частни училища във Франция предлагат обучение на 
пълен пансион за учениците. Образованието в тях се смята за 
изключително престижно, но изискванията за прием тради-
ционно са много строги. Най-добре е да проверите за повече 
информация в конкретното училище, от което се интересува-
те, но все пак можем да изброим следните основни изисквания:
учениците трябва да имат настойник, който да живее в ра-
йона на пансионното училище и да представлява родителите 
при нужда. Освен това трябва да предоставят документи за 
направени ваксинации и за физическо здраве. При постъпване-
то 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 допълнител-
ните 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 ученици заплащат по-
високи 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 бълга-
ри – около 30 000 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 удоволст-
вия. Запознайте се с известната френска кухня, опитайте 
нови вкусове в автентичната обстановка на местните 
кафенета и малки ресторантчета, където ще имате въз-
можност 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 проя-
ви на взаимопомощ. 

ФРАНЦИЯ

Франция
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България

Столица Берн

Официален език немски, френски, италиански, 
реторомански (или романски)

Население 8 508 898 души
Площ 41 285 кв. км

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

Климат умеренo-континентален/ високопланински

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

ШВЕЙЦАРИЯ

Швейцария

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 дълго-
годишните културни и икономически връзки със 
страни като Германия, Италия, Франция и Велико-
британия. 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 оз-
начава 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.
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ПРЕДЛАГАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
• International Baccalaureate
• Swiss Matura (Eidgenössische Matura)
• German Abitur
• French Baccalaureate

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
• www.sieps.ch
• www.about.ch
• www.swiss-private-education.com
• www.lisa.swissПАНСИОННИ УЧИЛИЩА

Пансионните училища са популярни в 
Швейцария и такива съществуват в 
почти всички кантони на страната. В за-
висимост 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 про-
тестантски, католически и „неутрални”. 
Макар днес практически всички училища 
да са отворени и за деца от други рели-
гии, вероучението и стриктните христи-
янски 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 швейцар-
ски 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 отноше-
ния... На нейната територия съжителстват гово-
рещи 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 може-
те да се оправите и само с английски, особено в 
големите градове и туристически центрове. 
В алпийската страна винаги са били силни изолацио-
нистките настроения и на емигранти не винаги 
се гледа с добро око. В същото време чуждестран-
ните ученици и студенти правят образованието 
важен сектор за местната икономика и традицион-
но се приемат добре от обществото.
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България

ГЕОГРАФСКА СПРАВКА

Столица Отава
Официален език английски, френски 
Регионални езици местни индиански езици
Население 37 242 571 души
Площ 9 984 670  kв. км 
Валута канадски долар (CAD)
Климат умеренo-континентален, полярен

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
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, канад-
ската образователна система до голяма степен може 
да се определи като смесица от американската и ан-
глийската. В държавните училища се постъпва на 6- или 
7- годишна възраст в първи клас и се продължава до 12-и 
(иначе казано до 17-18 години). В този етап обучението е 
финансирано от държавата и е напълно безплатно. 

Официалните езици в Канада са два - английски и френ-
ски – 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 свър-
зани с някоя от местните протестантски или католиче-
ски църкви. В днешно време религиозното  
обучение не е най-важното нещо в учебните им програ-
ми, но не са толкова престижни, колкото светските 
частни училища. Последните имат много високи такси и 
също толкова високи изисквания за прием. 

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 множе-
ството възможности за подобно образование в Канада 
може да ви помогне сайтът www.topboarding.ca.

Обучението в различните пансионни училища започва от 
5-и или от 9-и клас. Повечето са сравнително малки като 
брой ученици – не повече 200-300 души или иначе казано – 
10-15 души в клас.

ТАКСИ
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 па-
ралелката 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 2019 година 1 канадски долар е  
приблизително равен на 1,25 лева).

ЖИВОТ В КАНАДА
Вероятно може да се напише отделна статия за жи-
вота 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.

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

КАНАДА

Канада
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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 сред-
ното 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 застъп-
ват. Не забравяйте, че това не са образователни 
степени, а различни типове училища. Възможно е прех-
върляне 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 необ-
ходимите часове. 
Следните предмети са задължителни: биология, химия, 
физика, математика, английски език, социални науки 
и физическо възпитание и спорт. Към тях ученици-
те 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 Съедине-
ните 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 
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САЩ

САЩ

Столица Вашингтон
Официален език английски
Регионални езици няма
Население 327 167 434 души
Площ 9 826 675 кв. км
Валута американски долар (USD)
Климат различни климатични области

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

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 до-
пълнителни 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 годиш-
ните 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 так-
сите. Например - някои от училищата предлагат по-евтино 
обучение, но пък не осигуряват транспорт или храна.


