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Средно образование

у
чилищното образование в 
България е структурирано в 
12 класа, разделени на няколко 

етапа, след които се придобива 
диплома за завършен образовате-
лен етап. 
Разделението е на основно обра-
зование и средно образование, 
съответно от 1-ви до 7-ми клас и 
от 8-ми-12-ти клас. Но нека първо 
се фокусираме върху основното 
образование, чиито два етапа са:
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Българската 
образователна система 
от 1-ви до 12-ти клас

Началният етап е между класовете от 1-ви до 4-ти. През тези 
четири години учениците от всяка паралелка имат един учител, 
който им преподава по всички предмети от учебния план. Изключения, 
при които предметите се преподават от квалифицирани в областа 
учители, могат да бъдат физическо възпитание и спорт, чужди езици, 
музика и изобразително изкуство. 
В края на този етап има Национално външно оценяване по български 
език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и 
природата.

Прогимназиалният етап включва класовете между 5-ти и 
7-ми клас. Преподаването се осъществява от квалифициран по всеки 
предмет учител. В края на 7-ми клас отново има Национално външно 
оценяване, след което се кандидатства за гимназия и получава диплома 
за завършено основно образование. Въпросните изпите или т. нар. 
„малки матури“ се провеждат по български език и литература и 
математика. Допълнителни изпити и тестове за профилирани училища 
трябва да се полагат по изкуства, музика, хореография или спорт. След 
излизане на резултатите от изпитите се започва процедурата по 
кандидатстване и прием. Провеждат се три класирания, а учениците 
се подреждат по бал, който се формира от годишните оценки плюс 
изпитните по български език и литература и математика. 



При кандидатстването след 7-ми клас, което е може 
би най-важният избор в училищното образование, 
трябва да се имат предвид интересите на ученика и 
особено важно е да се мисли в перспектива за висше 
образование, макар и след години. И точно заради 
различните желания на учениците има няколко вида 
средни училища: 

• Средни училища (СУ) - освен средно, те включват и 
начално ниво, прогимназиално и гимназиално ниво. Това 
са най-големите училища като брой ученици. 
• Специализирани училища със засилено 
изучаване на чужди езици (езикови гимназии) 
– приемът се извършва след завършен 7-ми клас и 
кандидатстване по познатия ред. Първата година е 
изцяло насочена към езиково обучение и много предмети 
като история, химия и биология се изучават на чужд 
език.
• Специализирани средни училища – това са 
бившите т. нар. „техникуми“, както и специализираните 
природоматематически, хуманитарни и икономически-
търговски и финансови училища, и комбинира обучението 
по общообразователни и професионални предмети. В 
тези професионални гимназии се кандидатства след 
7-ми клас и има възможност да се получи степен на 
професионална квалификация по определени професии. 

Следва втората стъпка, а именно средното 
образование, което според новия Закон за 
предучилищното и училищно образование, от 1 август 
2016 г., има нова структура на училищното образование. 
Основната промяна е, че средното образование се 
разделя на първи и втори гимназиален етап, 
съответно от 8-ми до 10-ти клас и от 11-ти до 12-ти 
клас. 

Причината за това разделение е, че първият етап 
съвпада със задължителното училищно образование 
до 16-годишна възраст и съответно само той е 
задължителен. Но трябва да се има предвид, че ако 
ученикът желае да следва висше образование ще трябва 
да завърши и втория гимназиален етап – до 12-ти клас. 
Най-същественото в първия етап на гимназиалното 
обучение е в края на 10-ти клас, а именно избора на 
профилирана подготовка за втория етап. 
Това означава, че в последните два класа от 
гимназиалното обучение, учениците ще могат да 
учат избран от тях профил, според интересите си 
и желанието си за бъдещо професионално обучение. 
Всеки един профил се състои от два профилиращи 
учебни предмети, които са фиксирани, и два, които се 
определят от училището. Тези четири предмета са 
еднакви за 11-ти и 12-ти клас. Профилите, определени от 
министерството са следните: 
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1. Чужди езици – два чужди езика, изучавани в 
училище; 
2. Хуманитарни науки – Български език и 
литература и История и цивилизация или Български 
език и литература и Философия; 
3. Обществени науки – География и Икономика и 
История и цивилизация или История и цивилизация и 
Философия;
4. Икономическо развитие – География и 
икономика и Математика или География и икономика 
и Чужд език; 
5. Софтуери и хардуерни науки – Информатика и 
Информационни технологии;
6. Предприемачески – Предприемачество и 
Информационни технологии или
Предприемачество и География и икономика; 
7. Математически - Математика и Информатика 
или Математика и Физика; 
8. Природни науки - Биология и здравно 
образование и Химия и опазване на околната среда 
или Химия и опазване на околната среда и Физика и 
астрономия;
 9. Изобразително изкуство -  Изобразително 
изкуство и Чужд език, изучаван в първия гимназиален 
етап, или Изобразително изкуство и Информационни 
технологии; 
10. Музика - Музика и чужд език, изучаван в първия 
гимназиален етап, или Музика и Информационни 
технологии;  
11. Физическо възпитание и спорт - Физическо 
възпитание и спорт и Биология и здравно 
образование.

След избор на профил за продължаване във втория 
етап на гимназиалното обучение идва ред за 
полагане на поредното Национално външно оценяване 
по български език и литература и математика. 
Както казахме по-рано, последният етап на 
училищното обучение, а именно 11-ти и 12-ти клас, 
от една страна е пожелателно, но от друга – 
задължително за бъдещо висше образование. 

Последното задължително условие за получаване 
на диплома за завършено средно образование са 
Държавните зрелостни изпити. Те се полагат 
по задължителния български език и литература, 
а вторият предмет е избираем. Учениците 
имат избор от всички общообразователни 
предмети, включително чужди езици, както и в 
професионалните гимназии има възможност да 
изберат държавния си изпит по професия като 
втори зрелостен. След излизане на резултатите 
от тези изпити, те се вписват в дипломата и се 
пресмята средният успех. Последната стъпка, а 
и най-приятната, е връчването на дипломата за 
средно образование и окончателното приключване на 
училищното образование. 



СМГ води класацията от изпита по БЕЛ за след 
7-ми клас. След нея се нареждат Варна и Бургас. 
На четвортъ място е Пловдив, а на пето – от-
ново София.

Любопитен факт е, че предимно в ТОП 10 са 
математически училища.

ТОП 10 на гИМназИИ в 
БългарИя за 2020/2021г. ОТ 
ИзПИТа ПО БЕл за 7-МИ клаС 

Гимназия Среден брой 
точки

1. Софийска математическа гимназия 91.89

2. МГ „Д-р П. Берон“ – Варна 91.67  

3. ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас 90.41 

4. МГ „Акад. К. Попов“ 89.23 

5. ЧОУ „Света София“ – София 88.36 

6. МГ „Баба Тонка“ 87.81 

7. ППМГ „Нанво Попович“ – Шумен 87.96 

8. ПЧМГ – София 87.17 

9. ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ 86.68 

10. ППМГ 85.74

Източник: МОН

з
а избор на гимназия след 7-ми клас 
децата и родителите често взи-
мат решение на база това какво 

са чули от свои приятели и близки, но 
това не винаги е достоверен източник 
на информация. В този материал селек-
тирахме най-добрите гимназии според 
резултати от матурите по БЕЛ за 7-ми 
и 12-ти клас.

класация на държавни  
и частни училища  
в България
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Увод



Увод
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Топ 5 гимназии в Пловдив: 
1. ЕГ „Иван Вазов“ 
2. ЕГ „Пловдив“ 
3. ХГ „Св.Св. Кирил и Методий“  
4. Национална търговска гимназия  
5. ФЕГ „Антоан дьо Сент – Екзюпери” 

Топ 3 гимназии в Бургас:
1. ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

2. Немска езикова гимназия „Гьоте” 

3. АЕГ „Гео Милев”

4. ПГ по компютърно програмиране и иновации

5. Професионална търговска гимназия
 

Топ 3 гимназии във варна:
1. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

2. Първа езикова гимназия

3. Четвърта езикова гимназия

Топ 3 гимназии в Стара загора:
1. ПМГ „Гео Милев”

2. ГПЧЕ  „Ромен Ролан“ 

3. ППМГ „Никола Обрешков”

За съжаление за част-
ните гимназии в 
страната не можем 
да направим изводи 
според приема им 
след 7. клас, тъй 
като там учениците 
кандидатстват с по-
лагането на специа-
лизирани и индивиду-
ални за самото 
училище изпити. За-
това се обръщаме 
към анализ на следва-
щия фактор, а имен-
но полагането на за-
дължителните 
матури след 12. клас 
по български език и 
литература и още 
един предмет по из-
бор.



България
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Населено място Среден брой точки

1. СМГ 165 ученици 39,02

2. 91 НЕГ (Първа немска гимназия) 194 ученици 38,44 т.

3. Американски колеж в София 189 ученици 37,81 т.

4. ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ Бургас 159 ученици 37,35 т.

5. 164 ГПИЕ (Испанската гимназия) 167 ученици 37,22 т.

6. ЕГ Пловдив – 259 ученици 37,21 т.

7. 73 СУ (т.н. Втора немска гимназия) 141 ученици 37,09 т.

8 Първа ЕГ Варна 237 ученици 36,61 т.

9. МГ Варна 184 ученици 35,78 т.

10. МГ Пловдив 210 ученици 35,63 т.

клаСацИя на гИМназИИТЕ в БългарИя СПОрЕд 
рЕзУлТаТИТЕ ОТ нвО ПО БЕл в 10 клаС (2021)

Испанската гимназия в София е лидера за тази година от матурата по БЕЛ за 12-ти 
клас. Тя измества първенецът от миналата година – 91 НЕГ (Първа немска гимназия), 
която пада на второто място.

В топ 5 още може да видим първа езикова гимназия във Варна и Американския колеж 
в София.
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Населено място Среден брой точки

1. 164 ГПИЕ (Испанската гимназия) 83.15

2. 91 НЕГ (Първа немска гимназия) 82.83

3. Първа езикова гимназия – Варна 82.05

4. 73 СОУ (т.н. Втора немска гимназия) 81.51

5. Американски колеж в София 80.28

6. СМГ 78.04

7. ГПЧУ „Йоан Екзарх“ – Варна 77,34

8. МГ Варна 76.79

9. НГДЕК (Класическата гимназия) 76.71

10. Първа АЕГ София 76.50

ТОП 10 на гИМназИИТЕ в БългарИя СПОрЕд 
рЕзУлТаТИТЕ ОТ МаТУраТа ПО БЕл за 12-ТИ клаС

Испанската гимназия в София е лидера за тази година от матурата по БЕЛ за 12-ти 
клас. Тя измества първенецът от миналата година – 91 НЕГ (Първа немска гимназия), 
която пада на второто място.

В топ 5 още може да видим първа езикова гимназия във Варна и Американския колеж 
в София.
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Интерактивни 
и иновативни методи 
за обучение в клас

интерактивни методи за обучение
Всеки учител има предпочитан набор от методи, които използва в 
преподавателската си работа. Няма добри или лоши методи, има такива, 
които учителят е подбрал подходящо за съответния клас, за съответното 
учебно съдържание, съответната възраст и т.н. 

Ако дефинираме метода на обучение най-общо като система от правила, 
които определят взаимодействието между учителя и ученика, между 
преподаващия и учещия, то интерактивните методи естествено се 
вписват в това определение. Те са онази част от репертоара на учителя, в 
която акцентът е върху специално и целенасочено организирани ситуации 
и взаимодействия, в които учениците чрез преживяване и емоционална 
рефлексия (осъзнаване на своите чувства и емоции) придобиват различни 
знания и умения. 

При интерактивните методи, ученето е фокусирано и реализирано чрез 
преживяванията, в които се включват учениците. То не е просто процес на 
акумулиране на учебна информация и усвояване на знания и умения, а учене в 
ситуация, в която нещо се преживява. 

Целите на учене, основано върху преживяванията са – афективни – създаване 
на промени в чувствата, нагласите, ценностите, в резултат на интензивни 
ситуации. Eмпатични – как се чувства човек на мястото на другия - 
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изключително важно жизнено умение. Kомуникативни 
(интерактивни) – ученикът преживява и се учи да 
анализира, ръководи и контролира взаимодействията, 
в които влиза, както и да дава адекватна обратна 
връзка. Високо равнище на развитие на познавателните 
(когнитивни) умения – анализ, синтез, класифициране, 
пренос на информация и т.н

Интерактивните методи са важно средство за 
благоприятна учебна среда, която стимулира учениците, 
а дори учителите. Тя улеснява процеса на усвояване 
на знания. Знаете, че в днешно време фокусът на 
учениците постоянно се мени и е редно стандартните 
методи да отстъпват плавно място на ученето с 
разбиране. А това в днешния свят означава интеракция. 
Така ученикът е в центъра на учебния процес. 

Всеки учител може самостоятелно да създаде, да 
измисли нови форми на работа с класа. Често се 
използва в уроците работата по двойки, когато 
учениците се учат да задават един на друг въпроси и да 
отговарят на тях.

Интерактивните методи в класната 
стая, както виждаме, могат да бъдат 
най-разнообразни, но ето ви и конкретни 
предложения:

Брейнсторминг 
Брейнстормингът е вид интерактивен метод на 
обучение, който се изпълнява от няколко човека в 
група. Подходящ е за генериране на креативни идеи и 
предложения за изпълнение на задачи. Добър начин е 
групата от ученици да се сплоти и разсъждава върху 
конкретна тема.

Отворена дискусия 
Дава се възможност на преподаватели и ученици да 
обменят информация, да задават въпроси и стигат до 
решения на различни проблеми чрез неформална дискусия. 
Позволява обсъждането на различни казуси, като двете 
страни са събеседници в разговора, а не изпитващ и 
отговарящ.

Ситуационен или практически метод 
Стимулира се приложението на придобитите знания 
в реална ситуация, където могат да се приложат 
и изпитат. Практическото решаване на проблеми 
позволява да се добие представа за това как децата 
могат да приложат знанията си в дадена ситуация, в 
която търсят решение на конкретен казус.

Колективна дейност 
Колективната дейност сама по себе си сплотява 

група от учащи. Процесът насърчава всеки да приложи 
своите умения, помагайки на другия и работейки върху 
изпълняването на една конкретна и обща цел.

Мисли, раздели и сподели 
Разделяме учениците на групи. Даваме им достатъчно 
време да помислят и да стигнат до някакво заключение. 
Накрая всеки ученик трябва да обясни заключението от 
негова гледна точка. Хубаво е част от съучениците му 
да оцени казаното от него на база на това дали е успял 
да научи нещо ново. Такава интеракция сплотява класа 
и развива мисленето на децата. Знаем, че някои ученици 
се притесняват да изкажат мнението си. Тази игра 
промяна ситуацията.

Неформална дискусия 
При този интерактивен метод на преподаване 
учениците отново са на групи, като всяка група трябва 
да обсъди една-единствена тема. Във всяка група всеки 
ученик трябва да допринесе със собствена мисъл или 
идея. Идеята на групите е, че в един момент на всички 
ни се налага да работим с хора – в частност в групи. 
Колкото по-интегрирани сме към средата, толкова 
по-лесно ще ни върви работният процес и ще имаме по-
високи резултати.

Обсъждане на реален проблем 
Този метод на обучение включва формат, подобен на 
този с примерите от реалния живот (case studies), но 
процесът не е толкова строг. Фокусът е върху това как 
учениците да се научат да разрешават реални проблеми, 
които включват реални хора. 

Въпроси и отговори 
В началото на всеки нов урок, но преди да започнете 
със същинското преподаване, учениците трябва да 
запишат 3-5 въпроса върху индексни карти. Събират 
се картите и се отговоря на въпросите. Отново има 
интеракция между учител и ученик и между учениците. 
Със сигурност е хубаво да се чуят различни гледни 
точки. Важно е още в началните класове да се започне 
прилагане на продуктивни и по-ефективни методи 
при обучение, което води до подобряване на учебния 
процес. Интерактивните практики подтикват 
учащите да разсъждават и анализират, а не само да 
приемат механично предоставената информация. 
Съвременното образование е нужно да отговори 
на тази действителност с модерни методи на 
преподаване. Когато училищната практика промени своя 
подход в съвременната класна стая, тя отново ще бъде 
интересно и желано място за посещение на всички деца.



иновативни методи на обучение
Традиционният метод на обучение остарява и 
всеки може лесно да се увери в това. Все по-често 
се случва да чуем гласа на недоволните ученици, 
недоволните учители, недоволните родители… 
изглежда, че конвенционалното образование вече не 
може да осигури оптимално знание за съвременното 
общество. Затова и ставаме свидетели на 
навлизащите нови, модерни практики, които 
действат на различен от досегашния принцип. Много 
от тези системи са все още на експериментално 
ниво, но по-разработените от тях показват огромен 
потенциал и обещаващи резултати – в пъти по-добри 
от резултатите, показващи традиционните методи 
на образование в последните години.

За новото училище е необходим новият тип учител 
– креативен и иновативен. Българското образование 
е в етап на коренни промени в нормативната база, 
в които особено внимание се обръща на качеството 
на образованието в училище и неговата обвързаност 
с реалната практическа приложимост и полза. 
Навлизането на новите технологии в обучението, 
нарастването на изискванията на МОН и на 
обществото, насоката към активно, практическо 
усвояване на компетенции, вместо пасивно, 
теоретично трупане на знания, изправят учителя 
пред предизвикателството да придобива нови 
компетенции, да предлага нови методи и подходи на 
работа в нови условия, с нов тип ученици.

Jump Math 
Система за преподаване на математика, посветена 
на развитието на потенциала на всяко дете. Тя 
постига целите си като насърчава разбирането на 
математиката и любовта към нея – както у учениците, 
така и у техните учители.  
Jump Math не променя учебното съдържание, нито 
класната структура на обучение. Променя начините и 
стъпките на обяснение, отношението на учителя към 
децата, както и отношението на децата към учителя 
и математиката. Резултатът от тази промяна е 
феноменален! Всички деца в един средностатистически 
клас стават отличници по математика и учат с 
голямо желание. В основата е създаването на сигурна 
и окуражаваща среда, в която всяко дете получава 
възможност за успех. Специално подбраните задачи 
се предлагат стъпка по стъпка – така че всяко 
дете да може да ги разбере и да придобие увереност 
за следващия етап. Създадената по този начин 
положителна нагласа и мотивация на учениците носи 
резултати, които са над максималните изисквания на 
образователната система. 
Популярността на JUMP непрекъснато нараства и 
вече се използва от повече от 250 000 деца в училища и 
образователни институции, както и за учене у дома.

Училище по роботика 
Има за цел да събуди и затвърди интереса на 
учениците към физика, информационни и комуникационни 
технологии, математика и като цяло технически науки. 
Тяхна мисия е подобряването на обучението и реалната 
среща на децата с роботиката. В училището те дават 
възможност на учениците да мислят, грешат, създават 
и да бъдат оригинални. Преподавателите организират 
демонстрации, работни срещи, курсове и занятия по 
роботика с ученици от всички училища. С помощта на 
реални роботи предоставят един по-практичен поглед 
към науката.



Фортисимо клас 
Новаторска програма за обучение по музика. Традиционните 
учебни часове по музика са разнообразени по съвременен 
начин и са посветени на всеки един от деветте основни 
музикални инструмента oт състава на симфоничния 
оркестър – цигулка, валдхорна, виолончело, тромпет, 
контрабас, китара, ударни инструменти, флейта и кларинет. 
Вниманието на децата се насочва по модерен начин към 
устройството, историята и най-характерните особености 
на инструмента, както и многобройните негови приложения 
в различните музикални жанрове.  
Стимулира се и творческото въображение на всяко 
дете и неговото активно участие в часа по музика – с 
образователни и същевременно развлекателни игри, 
като всеки участващ може да се докосне истински до 
инструмента и да опита за първи път как се ражда 
музиката.

Сугестопедия  
Метод на обучение, разработен от 
българския психотерапевт Георги Лозанов, 
който залага на обстановката като 
движещ фактор в обучителния процес. 
Същината на сугестопедията е действие 
на подсъзнателно ниво, което чрез 
странични, неучебни дейности, стимулира 
запаметяването и осмислянето на 
даден материал. Макар и да не е широко 
известен, този метод има сериозен брой 
последователи по света и дори частни 
учители, практикуващи го под формата на 
специфични курсове. Крайно необходимо 
за успешното протичане на такъв 
курс е участниците да са отпуснати и 
спокойни, а урокът да мине „като на игра“. 
Интересно е, че никой в България не се 
вълнува от потенциала на сугестопедията 
така, както в други краища на света.

Концерти на възглавнички 
Концертите започват своя път преди 
четири години в София. Малката галерия 
Модо приютява първите желаещи 
семейства да послушат камерна музика 
по нетрадиционен начин – настанени на 
възглавници. Събитието се харесва и 
скоро след това всяка концертна програма 
започва да се представя по два, по три, 
а понякога дори по четири пъти. Вече в 
значително по-голяма зала, музиканти от 
най-различни краища на света свирят с 
удоволствие и усмивка за невръстните си 
почитатели и техните родители.  
Всеки концерт представя различни 
музикални инструменти и жанрове. 
Започва да се оформя общество от хора, 
ценящи уюта, топлотата и позитивната 
енергия, витаеща в атмосферата по 
време на концерт на възглавници.



Средно образование

България

България

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. 
В частните училища, разбира се, такси има. Очак-
вайте суми в интервала от 2000 до 4000 евро, ма-
кар да е възможно да намерите отделни програми 
и извън тези граници. Ако се интересувате от обу-
чение по международна програма като International 
Baccalaureate, то трябва да се подготвите за още 
по-високи такси – над 5000 евро. 
Някои училища може да таксуват допълнително за 
транспорт и храна в училището. Тъй като това 
са сериозни цени за българските реалности, много 
училища предлагат възможности за разсрочено 
плащане.

полезни връзки
•	 www.studyabroad.bg
•	 www.mon.bg

Този образователна степен у нас се разделя на първи 
и втори гимназиален етап – от 8. -10. клас и 11. – 12. 
клас. Приемът в гимназия се извършва след 7. клас 
след полагане на изпити по български език и литера-
тура, и математика. Учениците имат избор от СОУ 
(Средни образователни училища), профилирани гим-
назии със засилено изучаване на чужди езици (езикови 
гимназии) или професионални гимназии (икономически, 
хуманитарни, природоматематически).  

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.

16 Справочник за средно образование и езиково обучение
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дуално образование:
Дуалната система	е	специфичен	модел	за	професионално	обучение,	който	поставя	акцент	
върху	практическото	усвояване	на	професия	чрез	работа.	Учебното	време	при	дуална-
та	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	завършване	на	учи-
лище.	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-добре	
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	едноцифрено	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	квалифи-

кация
•	 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

•	 Фирмите	имат	пряко	въздействие	върху	
съдържанието	и	организацията	на	
професионалното	обучение.	Така	те	
могат	по-лесно	да	предават	специ-
фичните	за	фирмата	знания,	умения	и	
компетентности.

•	 Осигуряват	квалифицирани	кадри,	
като	спестяват	разходите	и	време-
то	за	обучаване	на	новоназначени	
служители.

4. Ползи за държавата:
•	 Дуалната	система	за	обучение	е	ос-

новно	средство	в	борбата	с	младежката	
безработица.

•	 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.



БългарияБългария

KонТакТи
Костадин Петков
office@bssofia.bg
+359 886 510 510
ул. "Георги Райчев" 20
България, София
www.bssofia.bg

език на обучение
английски

чужди езици
испански, френски, немски, руски 

учебни програми и профилиране
International Baccalaureate Diploma 
Programme (IB DP) and  
Career-related Programme (IB CP)
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 или IB Career-related Programme в 

последните две години от образованието си – 16 – 18 год. Британско училище в 

София е акредитиран член на Съвет на международните британски училища (COBIS) 

и Европейския съвет на международните училища (ECIS). След появата си през 2009 

год. и в отговор на нуждата от висококачествено международно признато образова-

ние в България, Британско училище в София въведе най-новите и иновативни методи 

в преподаването. 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 

2019 – 2020 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 преподаватели от 8 националности. Целта и амбицията на екипа на 

Британско училище в София е да подготвя учениците за утрешния ден, за висококон-

курентния 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  7 септември 2021 г.
Край на учебната година  24 юни 2022 г.

финанСови уСловия (годишно) 
Валута  евро
Такса за обучение   7 000 - 12 500 в зависимост от   
   образователния етап
Такса регистрация  600 - 1000  
Храна  900 - 1000
Здравна застраховка  включена в таксата
Транспорт  1200 - 1600 - 2000 (според района) 
Други такси  изпити,                         
            униформи, извънкласни дейности,   
   ски седмица, зелено училище

ученичеСки живоТ
Общ брой ученици 2021/2022 
300
Международни ученици -  
65%
Среден брой на учениците  

в един клас -  
15

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

Реализция на учениците 
след завършване - 
100% прием в университет 
на първо желание.

извънклаСни дейноСТи
Спорт - плуване, таекуондо, 
фехтовка, шах, хокей на трева 

Изкуства - живопис

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

Дизайн и технологии - Лего и 
роботика

Клубове - Creativity, Activity, 
Service
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БългарияБългария

KонТакТи
Прием
office@bsplovdiv.bg
0889 910 910
Пловдив, Марково
ул. „Цар Иван Асен II" №45
България
www.bsplovdiv.bg

б
ританско училище в София - филиал Пловдив, отвори врати през септем-
ври 2019 г. Британско училище в София получи статут на „британско 
училище извън пределите на Великобритания“ през 2015 г. и вече 10 годи-

ни успешно представя британския образователен модел в България. Британ-
ско училище в София - филиал Пловдив, е акредитирано от изпитния борд към 
университета Кеймбридж и учениците следват британския образователен 
модел. 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 2021 – 2022 г. в Британско 
училище в София - филиал Пловдив, ще се осъществи прием на ученици от 2 
до 14-годишна възраст. Детската градина и началното училище от 1. до 4. 
клас на Британско училище в София - филиал Пловдив се помещават в модер-
на база в Марково (гр. Пловдив, Марково, ул. „Цар Иван Асен II” №45).  
Учениците от 5. до 8. клас ще бъдат в сградата на ЕВУИМ (Европейско ви-
сше училище по икономика и мениджмънт) на ул. Задруга 18, гр. Пловдив.

международни и СъвмеСТни програми
Международни програми - да
Съвместни програми с други училища - да 

учебни програми и профилиране:
Early Years Foundation Stage Curriculum
Cambridge Primary Curriculum
Cambridge Lower Secondary Curriculum
International Primary Curriculum

20 Справочник за средно образование и езиково обучение

език на обучение
английски език 

чужди езици 
испански, френски и немски език

БрИТанСкО 
УЧИлИщЕ в СОФИя - 
ФИлИал ПлОвдИв



Срокове
Начало на учебната година        7 септември 2021 г.
Край на учебната година  24 юни 2022 г.

финанСови уСловия (годишно) 
Валута  евро
Такса за обучение   6 400 - 10 300 в зависимост от   
   образователния етап 
Такса регистрация и др.  600 - 1000
Общежитие                                 не
Храна   900 - 1000
Транспорт                                    960 - 1600 (според района)
Здравна застраховка  включена е в таксата
Други такси  изпити, униформа, зелено училище, 
   ски седмица, извънкласни дейности

ученичеСки живоТ
Общ брой ученици 2021/2022  
40
Международни ученици -  
30%
Среден брой на учениците 
в един клас - 

15
Британско училище в София - 
филиал Пловдив, отвори врати 
през септември 2019 г.  
Приемът е отворен за деца  
от 2 до 14 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



Езикови ваканции

Защо да учИм 
чужд еЗИк 
в По-раННа въЗраст?

езиковоТо обучение  
е сфера, която скорострелно се 
развива и е популярна сред малки 
и големи. Въпреки това, много 
ученици още в ранна възраст 
започват да изучават чужд език 
като задължителен училищен 
предмет. Всички знаем, че в днешно 
време знанията по чужд език са 
изключително важни, тъй като 
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пътуването в чужбина е по-достъпно 
и все повече от нас се възползват 
от възможността да посетят и 
опознаят културата на някоя чужда 
страна. Факт е, че по-малките деца 
имат възможността с лекота да 
запомнят и учат и затова много 
родители се възползват от това 
предимство при децата, за да 
поставят основите на не един чужд 

език още от доста ранна възраст. 
Много от вас сигурно се питате 
защо деца, които имат по-малко 
знания, опит и т.н. се справят по-
добре с езиковото обучение. Точно 
затова ние сме насреща, да ви 
предоставим основните причини, 
заради които децата ви успяват да 
научат чужд език в пъти по-бързо и 
лесно от вас - родителите. 



Езикови ваканции
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1. мозъчнаТа СТрукТура улеСнява изучаванеТо на вТори 
език
На биологично ниво децата са като гъби. Мозъкът на дете 
е създаден да усвоява нова информация несъзнателно. 
Те правят това по подобен начин, по който ние като 
възрастни несъзнателно научаваме текстове на песни, 
ритми и мелодии. Изследвания сочат, че мозъчните 
системи, специализирани в изучаването на нови езици, 
растат бързо от около шест години до пубертета. 

2. децаТа Трябва да учаТ по-малко оТ възраСТниТе
Друго от предимствата на изучаването на втори език 
в ранна възраст е, че децата мислят по-просто от 
възрастните. Те използват по-малко думи, по-прости 
структури на изречения и мислят по-малко абстрактно. 
Децата, които учат втори език, не са затрупани от 
задачата да предадат своите абстрактни мисли и 
чувства на втория си език, защото те просто нямат 
такива. След това, докато тези деца се развиват във 
възрастни, те се научават да се изразяват както на 
родния си, така и на втория език. Възрастните, от друга 
страна, трябва да се изправят пред плашещата задача да 
превеждат сложни структури на изречения и абстрактни 
мисли, за да могат напълно да се изразят на вторите си 
езици.

3. децаТа имаТ повече време 
Помислете за книгите, които четете като дете, в 
сравнение с книгите, които четете сега. Не забравяйте, 
че трябваше да минат години на училищно обучение 
и задължително четене, за да можете да разберете 
текстовете, които можете да прочетете сега. Същото 
се отнася и за писане, слушане и дори говорене. Отне 
поне 15 години академично обучение, за да можете да 
комуникирате на родния си език по начина, по който го 
правите сега. Времето е още едно от предимствата на 
изучаването на втори език в ранна възраст. Децата имат 
време на своя страна. Те могат да започнат по простичък 
начин и да стигнат до високи нива на мисъл и комуникация. 

4. ученеТо на вТори език означава поСТоянна умСТвена 
Тренировка
Двуезичните деца постоянно извършват умствена 
тренировка, докато сортират повече от една езикова 
система за общуване и се опитват да решат кога на 
кой език да говорят. През 20-ти век изследователи и 
преподаватели възпирали обучението по втори език. 
Смятало се, че втори език пречи на интелектуалното 
и когнитивно развитие на децата. Въпреки че има 
доказателства, че двуезичните изпитват това 
противоречие на езиковите системи, оказва се, че 
вътрешният конфликт, който преживяват двуезичните 
деца, ги подготвя да бъдат експерти в решаване на 
проблеми. Изследователите са открили, че в допълнение 
към усъвършенстваните умения за решаване на 
проблеми, двуезичните деца са по-добри в планирането, 
концентрацията и вършене на няколко задачи 
едновременно.

5. ученеТо на вТори език развива разнопоСочно миСлене
Двуезичните деца се научават да виждат света чрез 
различни лещи. Затова те имат на разположение различни 
гледни точки, за да могат да мислят творчески. Всеки нов 
език, който научаваме, ни предоставя нови препятствия 
по отношение на смисъла. Например турският и руският 
език нямат еквиваленти за английските глаголи „да имам“ 
или „да бъда“ - два от най-разпространените английски 
глаголи. Тъй като двуезичните умове разработват 
начини за преодоляване на тези бариери, те участват в 
интензивно разнопосочно мислене - същото разминаване, 
което стимулира креативността.
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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 155 лв.
Cambridge English: Movers 157 лв. 
Cambridge English: Flyers  159 лв. 

полезни връзки
www.britishcouncil.bg
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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. 
Слушане: За 40 минути трябва да 

Cambridge english 
B2 First (FCe)

Сертификати

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
B2 First – на хартия и на компютър: 
391 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 владе-
енето на  английски език на ниво B2, 
в съответствие с Общата европей-
ска 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 предшест-
веник на C1 Advanced (CAE), който се 
приема за кандидатстване в универ-
ситет и работа в целия свят.

резулТаТи
Резултатите от хартиения вариант 
на изпитите се получават в рамките 
на четири до шест седмици след 
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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 150 лв. 
Springboard 152 лв.
Quickmarch 154 лв.
Breakthrough 154 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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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

два са направени по-достъпни за 
малки деца. 

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 същест-
вени промени в частта „слушане“. 
Кандидатите изслушват 2 записа 
– първият 2 пъти, а вторият 
само веднъж. Останалите ком-
поненти остават практически 
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  
Министерството на образование-
то на Френската република.  
Състои се от четири различни 
нива, съответстващи на степе-
ните в Общата европейска езико-
ва рамка – А1; А2; В1; В2.  
За квалификации от по-високо 
ниво се полага различен изпит – 
DALF. 

Изпитите се провеждат в три 
варианта: „DELF Prim" – за деца 
от началното училище (достъпно 
само за ниво А); „DELF  Juniors” 
– за деца в средните училища; 
"DELF Tous Publics" – за по-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 
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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





средно образование 
в чужбина?

издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”



A-LEVEL INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) 

Какво 
представлява?

A-level (съкратено от Advanced Level General Certificate 
of Education) е академична програма за ученици на 
възраст 16-18 години, която се изучава в последните 2 
години (т. нар. Sixth Form) от образованието в средно 
училище във Великобритания. A-level се издава от 
всички, които приравняват обучението си с британската 
образователна система, независимо къде се намират в 
света.

International Baccalaureate Diploma 
Programme (IB) е 2-годишна международно 
призната образователна програма, насочена 
към ученици на възраст от 16 до 19 гoдини, 
желаещи да продължат образованието си в 
университет. Във Великобритания повечето 
университети признават международната 
диплома като алтернатива на А-level.

Предимства Тази диплома се приема за универсален „златен” 
стандарт при кандидатстване в най-престижните 
университети във Великобритания и света.

Учениците, обучавани по IB програмата, 
ще имат възможност да бъдат приети с 
високи кредити в избрания от тях колеж или 
университет. В Канада и САЩ IB дипломата 
може да послужи за освобождаване от 
някои от курсовете в университет. 

Особености на 
преподаването

Учебният план е в две нива - AS (Advanced Subsidiary) и 
A2, и съответно се провежда в две години. Обучението 
протича в избран от ученика профил - бизнес и 
икономика, естествени науки, хуманитарен. През 
първата година се изучават 4 предмета, а през втората 
(A2) - те се редуцират до 3. Задължителни предмети са 
английски език и литература, математика и естествени 
науки. По всички тях се полагат изпити в края на 
годината, които са еднакви за всички ученици в A-level 
програмата по света. 

Учениците избират 6 предмета в 6 области 
– 2 езика, математика, експериментални и 
хуманитарни науки, изкуства (или предмет 
по избор). Курсът на обучение завършва 
с дипломна работа и полагане на изпити, 
оценявани от комисия на IBO.

Условия за 
прием

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

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

Оценяване на работата на учениците е 
както от външни лица, така и от учителите, 
които им преподават. Цялостната оценка e 
подложена на внимателнo преразглеждане 
и модерация, за да се приложи съвместим, 
международен стандарт на всички ученици 
по света.

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

IB ефективно подготвя учениците за едни 
от най-престижните университети в света. 
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.

За повече 
информация:

www.a-levels.co.uk www.ibo.org
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AP IGCSE

Какво 
представлява?

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

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.

Особености на 
преподаването

Предметите, които се предлагат в Advanced Placement 
Program, включват: математика, история, география, химия, 
биология, физика, екология, компютърни науки, икономика, 
политика, статистика, псохология, езици, изкуства, музика и 
т.н.

Условия за 
прием

- писмен изпит по английски език
- академична справка за последните 2 години
- препоръка от преподавател по английски език и по 

математика
Оценяване Оценяването се извършва по 5-степенна система с оценки 

от А до F, широко разпространена в САЩ, или изразено в 
цифри - от 1 до 5. Политиката на всеки колеж и университет 
е различна, но най-често допустимите оценки са 4 или 5, в 
някои случаи и 3.

Oценките варират от А* до G, като най-
високата е A*. За прием в програмата 
A level или International Baccalaureate 
обикновено е нужна оценка A*, A, B 
или поне C. Оценка по съответния GCSE 
предмет се образува от текущите изпити 
през годината, от финалните в края на 
учебната година и от курсови работи.

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

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

За повече 
информация:

www.apstudent. collegeboard.org/home  www.cambridgeinternational.org/ 
programmes-and-qualifications/cambridge-
secondary-2/cambridge-igcse/
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GERMAN ABITUR FRENCH BACCALAURÉAT SWISS MATURA

Какво 
представлява?

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.

Системата за средно образование 
във Франция позволява на 
учениците да изберат в кой 
от следните профили да 
специализират: 
1) Основен French Baccalauréat: 

дели се на 3 подвида: 
- Baccalaureate L за литература 
- Baccalaureate ES с икономическа 

и социална насоченост 
- Baccalaureate S, в сферата на 

науките. 
2) Специализиран технически 

бакалауреат 
3) Професионален бакалауреат.

Швейцарска матура – 
общообразователна програма, 
която дава солидна базова 
подготовка и задълбочени 
познания по чужди езици, 
литература и точни науки. 
Изучават се 13 предмета, по 
които се полагат финални изпити 
и се получава швейцарска 
диплома за средно образование. 

Особености на 
преподаването

В гимназиите се предоставя 
избор от 3 основни вида 
предмети: чужди езици 
и изкуство; хуманитарни 
и социални науки; и 
математика и естествени 
науки. През последните 2-3 
години от обучението се 
специализира в зависимост от 
предпочитанията.

Учениците задължително изучават 
френски език, история, география, 
два чужди езика, философия, 
математика и наука, физкултура и 
по желание един или два свободно 
избираеми предмета. 

Програмата се предлага на 
всички официални езици в 
конфедерацията. Програмата 
изисква добро владеене на 
английски език, но основната 
цел е успешно да се преминат 
изпитите на френски, немски или 
италиански език.

Оценяване Оценките от матурите се 
комби¬нират с оценките от 
последните 2-3 години и така 
се образува общият успех. 
Всеки учебен предмет през 

учебните срокове се оценява 
до 15 точки. Вземането на 
Abitur изисква резултат от над 
300 точки при максимален - 
900.

За целия курс на обучение във 
Франция има само две изпитни 
сесии – учениците полагат 2 
до 4 изпита през първата и 
последната година. Диплома се 
присъжда на базата на тези изпити. 
Максималната възможна оценка, 
която учениците могат да получат, 
е 20, но необхо-дими минимум за 
завършване е 10.

Най-високата оценка в 
Швейцария – е отличен 6, а най-
ниската е 1. За да издържите 
успешно един изпит ви трябва 
оценка над 4.

Реализация Това е единственото 
удостоверение в Геремания, 
което има функциите както 
на сертификат за завършено 
средно образование, така и на 
изпит за прием в университет.

Френската диплома дава 
възможности за кандидатстване 
във висши училища както 
във Франция, така и в други 
държави, където френският 
език е официален. Например 
провинцията Квебек в Канада, 
Швейцария, Люксембург, Белгия 
и т.н.

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 образование в 
Швейцария. 

36



study
a
broad
.bgВ
си

чк
о 

за
 о

бр
аз

ов
ан

ие
то

 н
а

Информация
 за средно и висше 

образование, 
стипендии

 и конкурси, 
езикови курсове 

и сертификати 
и още много.





?

издание към сп. „Образование и специализация в чужбина”
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средно образование

австрия

Австрия

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.

Пансионни училища
В Австрия този тип училища се наричат интерна-
ти (Internat). Някои от най-известните и престиж-
ни сред тях са т.нар. Терезианум, създаден от 
Мария Терезия през далечната 1746 г., и Австрий-
ско-американското пансионно училище във Виена. 
Характерно за пансионните училища в Австрия 
е, че преподаването се води на английски език 
и първоначално не е необходимо учениците да 
владеят немски език. Впоследствие, в пансион-
ните училища в Австрия немският език може 
да се изучава като част от учебната програма 
за средно образование в Австрия и това е от-
лична предпоставка за опознаване на местната 
богата култура.

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. Началните учи-
лища са организирани така, че на всички ученици 
да се дава еднакво по съдържание първоначално 
образование. Тяхната задача е да осигуряват дос-
тъпно и добре балансирано общо базисно образо-
вание, като по този начин развиват социалните, 
емоционални, интелектуални и физически умения и 
способности на децата.
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” 
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-
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Предлагани учебни Програми
• Австрийска матура (Reifeprüfung)
• International Baccalaureate

Полезни връзки
• www.studyinaustria.at 
• www.privatschulberatung.at
• www.privatschulen.at

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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БългарияБългария
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Австрия

AMADEUS 
IntErnAtIonAl 
School VIEnnA

A
MADEUS International School Vienna е уникално дневно и пансионно учили-
ще с интегрирана академия по музика и изкуства. Нашето училище се 
намира във Виена – най-зеленият и най-оживеният град в света, според 

"Икономист". С акцент върху образователното отличие насърчаваме млади-
те хора да реализират своя най-висок потенциал. Ние се фокусираме върху 
индивидуалните силни страни на всеки ученик, докато го подготвяме да бъде 
пълноправен глобален гражданин. Като малко училище със само 270 ученици, 
AMADEUS Виена е място, където общността е ключова дума. При нас щас-
тието, въображението и добротата са основни ценности. Училището е едно 
голямо семейство, в което всички се познават по име. Семейната среда и 
уют се разгръща и в общежитията, където се стремим да създадем дом за 
нашите ученици, които са далеч от дома. Предлагаме неповторимо образова-
телно преживяване и изключителен престой на пансион за учениците от 6-и 
клас нагоре. Нашата забавна и обогатяваща програма дава различни познания 
според интересите на всеки. Нашите ученици имат достъп до музикални 
репетиции, академични ментори, разходки из Виена, спортни тренировки и 
още много други занимания. В момента ремонтираме изцяло нова сграда за 
настаняване, която трябва да бъде открита през 2021 година.

Справочник за средно образование и езиково обучение

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

език на обучение
Английски

Програми
IB
Amadeus Music and Arts Academy

изисквания за Прием
Апликационна форма 
Изпити – английски език и 
математика
Брой препоръки - 2
Езикови умения:
За 6-и клас – мин. A1; 
За 7-ми или 8-ми клас мин. A2; 
За 9-и клас – мин. B1; 
За 10-и или 11-и клас – мин. B2

срокове
Краен срок за прием – постоянен прием
Начало на учебната година – 31-ви август 2021 г.
Край на учебната година – 1-ви юли 2022 г.
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Финансови условия (годишно) 
Валута       евро
Такса за обучение       13 190 - 28 820
Общежитие       23 520 – 24 200
Униформа       600
Транспорт       Годишна карта за градски транспорт, 
                                                    6 трансфера с такси от и до летището 
Храна       включена
Здравна застраховка       1 600
Регистрационни и други такси еднократни такси: такса за 
                                                     кандидатстване: 300; 
                                                     такса за записване: 4 000; такса за 
                                                     разрешение за пребиваване (за ЕС): 990.

Финансова Помощ  
Стипендии за български ученици 
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ученически живоТ
Възраст 
3-19 
Общ брой ученици 
270
% международни ученици
80
Брой ученици от България
2
Средна успеваемост на 
учениците: 32 точки на IB 
резултати
% на учениците, които са 
приети в ТОП университети 
100

извънкласни дейносТи 
Спорт, изкуства, музика, 
чужди езици (китайски, руски, 
испански), театър, танци, 
музикално производство, звук 
и светлина, предприемаче-
ство, хор, модел на ООН

безоПасносТ 
Следваме най-добрите международни практики за закрила на детето и процедури 
за безопасност. Въз основа на препоръките на Министерството на образованието, 
ние съставихме подробен Ковид-19 план, който всички наши ученици и преподаватели 
са задължени да спазват. Планът ще бъде преразглеждан и коригиран с развитието 
на ситуацията. Ние сме в състояние да се върнем към живота и ученето в кампуса 
безопасно, много по-бързо от други институции. Една от мерките на плана за без-
опасност е да разделим нашите пансионни ученици на по-малки домакинства, за да 
спазват мерките за социално дистанциране. Това идва с високи хигиенни стандарти 
по отношение на чистотата на помещенията, редовното почистване и прането 
на училищните униформи. Нашият огромен зелен парков масив в кампуса е още една 
причина за гаранцията за добро здраве. Понастоящем всички ученици, влизащи в 
страната, ще бъдат тествани за Ковид-19 от независима лаборатория. Резултати-
те от теста ще бъдат известни в рамките на 24 часа и отрицателният резултат 
гарантира, че не трябва да се предприемат допълнителни периоди на изолация. 
Австрия получи признание за своя кризисен мениджмънт по време на пандемия и ние 
сме уверени в безопасната среда в град Виена, както и в нашия пансион.

Артистична интерпретация на бъдещите стаи 

за настаняване (2021)



средно образование

великобритания

Великобритания

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-
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. 
Общински училища са изцяло финансирани от 
държавата. Те се създават за пръв път през XIX в. Ад-
министрират се от местните власти по образова-
нието, които назначават персонала, управляват учи-
лището и са собственици на земята и/или сградата, 
в която се помещават. Тъй като са изцяло финанси-
рани от държавата, този вид училища са задължени 
да следват националния образователен план.

Средното образование в Англия и като цяло образо-
вателната система и до ден днешен е възхвалявана 
заради големия � принос към развитието на науката 
в световен мащаб. Възпитаници на тази система са 
много изобретатели и учени в различни дисциплини. 
Двама от големите авторитети в областта на 
науката - Чарлз Дарвин (бащата на еволюционната 
теория) и Исак Нютон (създателят на теорията на 
гравитацията), са безпорно доказателство за това.  
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. В Англия и Уелс 
образованието е задължително от 5 до 16 години.
Първата степен е до 7-годишна възраст, втората 
степен е от 7 до 11-годишна възраст, третата 
степен е от 11 до 14 години и четвъртата обхваща 
възрастовата група от 14 до 16 г. 
Академии - предимно средни училища за деца от 11 до 
16 г. Почти всички от тях са финансирани от Минис-
терството на Образованието и са му подчинени, а не 
на местните власти. Те не са задължени да следват 
националната образователна система.
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.
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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
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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. 
Училищната системата на пансионните 
училища в Обединеното кралство е разде-
лена на три нива.
Началното образование е за деца на въз-
раст от 5 до 11 или 13 години. Може да го 
видите споменато още като основно учи-
лище, детско училище, младежко училище, 
училище за предварителна подготовка или 
подготвително училище.
Средното образование е за ученици на 
възраст от 11 или 13 до 16 години. Може да 
го срещнете по наименованието средно 
училище, гимназия или старше училище.
През последните две години от средното 
училище (на възраст от 14 до 16 години) 
повечето ученици учат за квалификациите 
на GCSE. Алтернативите включват стан-
дартни степени и междинни квалификации 
в Шотландия или Международната диплома 
за средно образование.
Шестата форма е за ученици на възраст 
от 16 до 18 години. Двете години често се 
наричат долна шеста форма и горна шес-
та форма. На това ниво, повечето ученици 
се обучават в A-levels. Алтернативните 

квалификации включват стандартни степени и квалифика-
ции в Шотландия или Международната диплома за средно 
образование.
Пансионните училища предлагат широк кръг от предмети, 
включително математика, наука, история, география, драма, 
ИТ, литература и чужди езици. Всички тези квалификации са 
високо оценени от университетите, колежите и работода-
телите във Великобритания и по света.
Средното образование в Англия и като цяло образователна-
та система и до ден днешен е възхвалявана заради големия 
є принос към развитието на науката в световен мащаб. 
Възпитаници на тази система са много изобретатели и уче-
ни в различни дисциплини. Двама от големите авторитети 
в областта на науката - Чарлз Дарвин (бащата на еволюцион-
ната теория) и Исак Нютон (създателят на теорията на 
гравитацията), са безпорно доказателство за това.

Такси и разходи
Таксите за обучение в английските училища 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 предла-
гат малко по-ниски такси – около 7572 за пансион и 4590 за 
дневна форма на обучение. 
Великобритания е страна на големи контрасти по отноше-
ние 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
Великобритания
+44 1920 824 301
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

о
т векове колежът подготвя ученици, за да влязат в най-добрите универ-
ситети. Повече от 20 години в него се посрещат и ученици от България, 
включително и в лятното училище.

Безопасният и зелен кампус, разположен на площ от 450 декара, е в близост до 
Лондон и Кеймбридж. Само на 1 час път от летище Хийтроу и само на 20 мину-
ти от местното летище Станстед, което го прави локация с удобни връзки 
до София. Без възможности за излизане през уикендите е причина колежът да 
бъде привлекателна опция за вашите деца. Над 630 ученици на възраст от 11 до 
18 години се обучават в училището, като около 500 от тях живеят в близките 
градове и села, а някои пътуват от Северен Лондон. Ние не сме международно 
училище, но активно приветстваме международни студенти, които се присъ-
единяват към нас всеки семестър. Около 13% от всички ученици пристигат 
от чужбина от над 20 различни националности. Това е гаранция, че те имат 
най-доброто от двата свята – британско качествено образование, подобрява-
що уменията им по английски език и най-добрата възможност за интеграция с 
британски ученици. Международните студенти при нас също могат да получат 
своята квалификация по английски от Кеймбридж. 
Всички ученици следват по британските учебни програми на GCSE и A Levels 
– водещи до прием в най-престижните университети – Лондон, Манчестър, Дъ-
ран, Единбург, Кембридж, Лийдс, Нотингам, Йорк и други. Сред най-популярните 
избирани специалности са Медицина, Бизнес, Право, Икономика, Инженерство, 
Архитектура и други. 
Колежът има голямо разнообразие от спортове и активности като затоплен 
плувен басейн, спортна зала, оборудване за тренировки за кардио и тежести, 
тенис кортове и футболни/ръгби игрища. Бординг учениците нощуват в стаи 
според възрастовата си група,  които се намират на територията на кампуса, 
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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
Академична справка                              да
Сертификати за извънкласни  
дейности и награди                              да

срокове за кандидаТсТване 
Ако има свободни места, може да се обсъжда кандидатстване по 
време на учебната година. 
Начало на учебната година                   септември

Край на учебната година                      юли

Такси  
Валута                                     Паунд
Такса за обучение           28 302 - 32 406
Настаняване (единични и двойни стаи)   включено в таксата 
Учебници                включено в таксата
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
5

извънкласни дейносТи 
Спорт 
Изкуство 
Музика
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а не в отделни общежития. По-мал-
ките се настаняват в спални с две 
единични легла, а учениците в 11-и и 
12-и клас – в единични стаи. Всички 
спални отделения са разположени в 
основните сгради на колежа и зато-
ва са много безопасни и удобни. Пъл-
ният пансион включва три хранения 
дневно в столовата с голям бюфет 
и огромен избор на храна. Има въз-
можност за допълнителни плодове и 
закуски на пунктове през целия ден. 
След като учениците завършат учеб-
ния ден имат  време за почивка, учас-
тие в планирани дейности, а през 
уикендите има планирани екскурзии 
до много дестинации като Лондон 
и Кеймбридж се посещават често, 
защото са близо. Ние предлагаме и 
нашето лятно училище през юли или 
август, което предствалява три-
седмичен курс с уроци по английски 
език, екскурзии и дейности, както 
и запознаване на потенциалните 
ученици с живота в пансионното учи-
лище. За децата, които вече владеят 
английски език, това е по-академично 
и интензивно лятно изживяване. Този 
курс е много популярен и е утвърден 
като едно от водещите младежки 
летни училища във Великобритания.
Ученици от България посещават лят-
ното и пансионното училище вече 
над 20 години, след което продължа-
ват в престижни университети и 
градят своите успешни кариери. 



БългарияВеликобритания

конТакТи
199 Westminster Bridge Road
Лондон
SE1 7FX
Великобритания
+44 (0) 20 7935 8411
lilla.somogyi@alphaplusgroup.co.uk 
www.dldcollege.co.uk

език на обучение
Английски

Програми
A-level

GSCE/IGCSE

International Foundation Programme

AbbEy DlD 

O
бучението в един от колежите на Abbey DLD може да ви оси-
гури несравнима възможност да получите достъп до някои от 
най-добрите университети във Великобритания, да подобрите 

английския си и да направите най-добрия старт в кариерата си. Все-
ки един от нашите три колежа в Кеймбридж, Манчестър и Лондон 
предлага образование според нуждите ви, предназначено да подгот-
ви учениците за успешно бъдеще, включително и прием в най-прес-
тижните университети в Обединеното кралство. Нашите курсове 
включват GCSE (от 14-годишна възраст), A-levels в над 30 специално-
сти и International Foundation Programmes (от 17-годишна възраст).
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изисквания за Прием
Изпит на училището   В зависимост от курса
За A-level     IELTS мин. 5.0
Апликационна форма   да
Интервю   да

срокове за кандидаТсТване 
Няма фиксиран краен срок, но местата за настаняване се 
изчерпват и насърчаваме учениците за ранен прием.

Такси  
Валута     Паунд

Такса за обучение   12 205 - 25 175  
    (В зависимост от колежа  
    и програмата)
Общежития   да
Настаняване в семейство   да
Храна   Осигурена
Такса кандидатстване   250
Депозит   750

Финансова ПодкреПа
Стипендии, в зависимост от резултатите в училище и теста за прием
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БългарияВеликобритания

конТакТи
Ceara Hayden
Pie Larosa
Saint Bees, Wood Ln
Cumbria
CA27
Великобритания
+44 (0) 1946 828000
+44 (0) 1946 828000
welcome@stbeesschool.co.uk
www.stbeesschool.co.uk/

език на обучение
Английски

Програми
Изучават се повече от 15 
предмета, от които английски 
литература, математика, 
биология, химия, физика, 
компютърни науки и други.

Pre-A-level
AS and A-level
IGCSE
EAL lessons

St bEES 
School 

St 
Bees School е училище и интернат, разположено на красивия западен 
бряг на Англия, приблизително на два часа и половина от Манчес-
тър.  В класациите е за „най-сигурното място в Англия“ за живеене. 

В близост до Национален парк „Heritage Lake District“, част от ЮНЕСКО, St 
Bees е истински рай за учене и игра.

С история, обхващаща над 430 години, St Bees приема ученици на възраст 
от 11 до 18 години. Това е единственото британско „Fusion School“, което 
предлага на всички ученици да учат мандарин от 11-годишна възраст. Има-
ме и уникална програма по математика, създадена специално за училището 
от университета Дърам, която дава възможност на учениците да се пред-
ставят 2 години по-напред от своите връстници в други училища.
По-голямата част от учениците в St Bees са британци, като около 20% са 
от чужбина - Китай, Хонконг, Германия, Казахстан, Турция и Румъния. Пред-
лагат се разнообразни курсове - от една година IGCSE курс (Pre-A-level), за 
самите IGCSE и A-levels.

С малки групи на класовете, които осигуряват индивидуално отношение и 
среда, учениците изпъкват, започват да обичат ученето и така ще ста-
нат лидери на утрешния ден. Преподаваме  IQ (академични способности) 
и EQ (развитие на характера), които развиват учениците допълнително. 
Училището вярва в „звездно качество“на всеки ученик и така го подготвя 
не само за бъдещо кандидатстване в университети като Оксфорд, Кейм-
бридж, Империал и Сейнт Андрюс, но и за бъдеща кариера.
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изисквания за Прием
Имаме за цел да улесним процеса на кандидатстване.
1. Свържете се с нас
2. Попълнете форма за кандидатстване
3. Чакайте нашия орговор - ние ще ви се обадим
4. Интервю
5. Одобрение
admissions@stbeesschool.co.uk

Такса за семесТър/година  
Валута     Паунд
7 - 8 години   9 880 / 29 640 
9 - 12 години   10 880 / 32 640                

Финансова ПодкреПа
Свържете се с нас за възможностите за стипендии. Може да се 
избира между 5 вида:
• Академични стипендии
• Стипендии за творчески изкуства
• Спортни стипендии
• Инженерни стипендии
• Стипендия за изключителни студенти
• Стипендия Наградата Кумбриан (The Cumbrian Award)

ученически живоТ
Възраст на учениците
11 - 18 години

Международни ученици
+50 
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средно образование

Германия

Германия

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 
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. 

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

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

Такси
Образованието в Германия е безплатно, 
когато говорим за държавно училище, 
а дори и в университет. И това е без 
значение дали си немец или чужденец. 
Процедурата при постъпване в гимна-
зия минава чрез събеседване и подаване 
на документи. При частните училища е 
малко по-различно. 
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 пла-
щане, при които родителите сами опре-
делят размера на вноските през 
различните месеци, стига 
да успеят да покрият 
общата сума. 
Значително по-
евтини са учили-
щата, свързани с 
църквата – ме-
сечните вноски 
там се движат по 
около 50 евро за 
обикновено школо и 
около 1000-1200 евро 
за пансионно училище.

живоТ в германия
Германците са работохолици и пият много бира. 
Педантично се придържат към всякакви правила и 
наредби и са много затворени към непознати. Със 
сигурност може да изброим още много предразсъ-
дъци, 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 европей-
ска култура в много отношения, и днес е един от 
двигателите на Европейския съюз. В страната се 
е оформило интернационално общество с големи 

общности от емигранти – най-вече от Турция 
и страните на бивша Югославия. В този 

смисъл и за българите не е трудно да се 
интегрират.
В големите градове почти всички 
млади хора говорят и английски език, 
но все пак би било крайно неразумно 
човек да учи в страната без никакви 
познания по немски език. 
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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 съ-
временните училища. Средно образование се получава 
в гимназии и лицеи. Гимназията обхваща 7-ми, 8-ми и 
9-и клас, а лицеят – 10-и, 11-и и 12-и клас и е втората, 
по-висша степен. Гимназията е задължителна в Гърция 
за всички ученици между единадесет и половина и че-
тиринадесет и половина години. Лицеят е по избор за 
учениците от четиринадесет и половина до седемна-
десет и половина годишна възраст. За да се запишат 
в лицеите, учениците държат приемен изпит след 
завършване на гимназия. Лицеите са общообразова-
телни, професионални и технически.
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 съжаление – и с гръц-
ката криза. За пансионни училища в южната ни съседка 
рядко се говори. Затова вероятно ще останете изнена-
дани, 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 на-
пълно 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 неща-
та 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 учи-
лище 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
• www.studyingreece.edu.gr

Гърция

Гърция
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средно образование
Програмата в средните училища е еднаква в цяла 
Италия. Често на родителите се предлага избор -  дали 
детето им да учи до обяд и да има домашни вкъщи или 
да отиде на занималня след уроците си и да си почива 
у дома. 
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. 

Много от родителите са недоволни, че децата им имат 
много домашни. Дори и през лятото. Не става дума само 
за задължитлена литература, ами и редица домашни, 
които трябва да решават всеки ден. 
Задачата обаче на тази образователна система е да 
подготви детето за най-важния избор в живота му - 
изборът на професия.

Пансионни училища
В Италия, както и в повечето южноевропейски държави, 
пансионните училища не са широко разпространени. 
Към момента в Италия работят 3 такива – Канадският 
колеж в Рим,  училището „Св. Стефан” в град
Ланчяно и международното училище във Флоренция. 

Такси
Таксите в частните училища на страната варират в дос-
та големи граници и е трудно да посочим ориентировъчна 
сума. Като начало се заплаща такса за записване от 330 
до 550 евро. В зависимост от училището и типа паралел-
ка, към която проявявате интерес, следват ежемесечни 
такси от по 175 до 350 евро. 
За обучение в пансионните училища родителите на бъ-
дещите 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, интер-
нет и т.н.

живоТ в иТалия
Италиaнците са хора с гореща кръв, които обичат да 
се отдават на забавления, танци и... малко по-малко на 
работата. Поне това гласят стереотипите за тях. На-
дали можем да вземем толкова насериозно всичко, което 
се говори, но че скука на Апенините няма е в общи линии 
сигурно. 
Италианският език не е труден за научаване и много 
от българите, които са се премествали в страната по 
работа, споделят, че няколко месеца са достатъчни за 
придобиването на добро говоримо ниво. 
Като заговорихме за наши сънародници в Италия няма 
как да не кажем, че там всъщност се намира една от най-
големите групи българи в чужбина. Според данните на бъл-
гарското 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
• www.studyinitaly.bg

италия

Италия
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испания

Испания
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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, вероуче-
ние и други. Разбира се, освен тези предмети всяка 
паралелка изучава и други неща, свързани с нейния 
профил (чуждозиков, хуманитарен, икономически, 
технически). 
Частните училища следват учебната програма, 
утвърдена от испанското правителство, като 
допълнително към нея могат да предлагат обучение 
и по други международно признати програми като 
IB. Съществуват два типа подобни училища - колежи 
с напълно частно финансиране (Colegios Privados) и 
частни колежи, които се дотират от държавата   
(Colegios Concertados).

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



средно образование
В Кипър образованието е безплатно и 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 – задъл-
жително до 15 годишна възраст. Учениците в Кипър 
получават висококачествено международно образо-
вание 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 учи-
те на този прекрасен средиземноморски остров.
Важно е да отбележим, че при частните гимна-
зии цените варират много, като в някои училища 
достигат и до 25 000 евро (напр. American Academy 
Limassol).

живоТ в киПър
Кипърците са приятелски настроени и приветливи. 
Въпреки че са предимно православни християни, 
религиозната свобода е гарантирана от Консти-
туцията. По-голямата част от кипърците говорят 
гръцки, но английският език е широко разпростра-
нен. Френски и немски език също се говорят, осо-
бено в туристическите райони, но не са толкова 
разпространени както английския език. 
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 състояние-
то 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 междуград-
ско пътуване е ползването на така наречените 
„маршрутни таксита”, които ви вземат от дома ви 
и ви откарват до определена 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
Средното образование в Малта се базира на британ-
ския модел, като в повечето пансионни училища в 
Малта обучението е на английски език. 
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 на-
стоящото училище и изпити по английски език, а в някои 
и изпит по математика (напр. St Edward’s College Malta).

59Справочник за средно образование и езиково обучение

малта

Малта

Такси
Пансионните училища в Малта са скъпи, защото и сама-
та държава има висок стандарт. Другото важно е, че 
ако искате по-ниска годишна такса – трябва да учите на 
малтийски. Тъй като се учи на английски в доста учили-
ща, то и таксите са по-високи. Годишните такси са от 
5000 евро и стигат до 20000 евро на година.

живоТ в малТа
Трудно може да се каже, че в Малта има бедни хора, 
по улиците няма просяци, а статистиката не отчи-
та население, живеещо на границата на бедността. 
Това можеше да мине в графата интересни факти. 
Минималната 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 
1000 евро.



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 1974 г. 
Образователната система за средно образование в 
Португалия следва определени стандарти и може да се 
похвали с високо академично ниво. Тя е напълно конкурен-
тоспособна със системите в  други западноевропейски 
страни.
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.
Въпреки че официалният език е португалски, в много от 
пансионните училища програмите са на английски, така 
че не се притеснявайте.

Такси
Държавното образование в Португалия е без-
платно. Частното образование обаче е доста 
скъпо и много зависи в какво училище би се запи-
сал. По-обикновените частни училища започват 
от 5 000 евро нагоре, 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 бълга-
ри живеят и работят на територията на Пор-
тугалия. Португалия, като цяло е държава на 
емигрантите. Португалското правителство 
залага на имиграцията, за да забави демограф-
ския спад.
Иначе, Португалия бихме я нарекли бавно вкус-
ване от живота, защото, ако питате даден 
португалец, той веднага би изброил най-добри-
те є качества, които са изключително обик-
новени по рода си – традиционни национални 
празници, чиста храна, потопена в зехтин; музи-
ка, докосваща най-тънките струни на сърцето, 
спомняща миналите времена на любов и слава, 
и пазари, преливащи от риба и цветя.

портуГалия

Португалия
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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
• www.institutfrancais.bg
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средно образование
Във Франция никой не очаква, че обучението в клас трябва да 
бъде забавно. Истинската мотивация, която движи френските 
ученици, е успехът. И тъй като добрите оценки и високите по-
стижения са ключът към желаната професионална реализация, 
основното правило в училище е „прави това, което трябва, а 
не това, което ти харесва“.
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 
района на пансионното училище и да представлява родителите 
при нужда. Освен това трябва да предоставят документи за 
направени ваксинации и за физическо здраве. При постъпването 
в училището и родителите, и детето трябва да подпишат 
декларации, че са запознати със строгия режим в училището. 

Такси
Образованието е задължително и безплатно за деца от 6 до 16 
години - говорим за държавното, разбира се. Повечето ученици 
(около 80%) посещават държавни училища. Платените частни 
училища са обвързани с религиозно обучение. Законът разреша-
ва и домашното образование.
Иначе размерът на таксите зависи от много фактори – вклю-
чително профила на паралелката, локацията на училището и 
допълнителните екстри като осигурен транспорт, храна и т.н. 
Можем да обобщим, че таксите в частни училища се движат 
в порядъка на 600 и 1 200 евро на годишна база, макар отделни 
програми на елитните училища да струват и до 4 000 евро.
Пансионните училища изискват такси в интервала от 4 000 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

средно образование

Швейцария

Швейцария

Швейцарската образователна система е децен-
трализирана и автономна и има славата на една 
от най-добрите в света. Официалният език в 
съответния кантон определя езика на преподава-
не в училище. Обикновено децата тук овладяват 
едновременно немски, английски и френски, които 
в зависимост от кантона имат статут на офи-
циални езици. 

По тази логика и началото на учебната година не 
е една и съща за всички ученици. Някои тръг-
ват края на август, други седмица след това и 
така нататък. Това означава и че ваканциите са 
различни и в различните кантони - дори и като 
времетраене. 
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 
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и професионални средни училища.
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.

63



64

България

Справочник за средно образование и езиково обучение

България

конТакТи
Karin Campbell
Barbara Camenzind
Mühlentalstrasse 280
Шафхаузен
8200
Швейцария
41 52 624 17 0700
41 52 624 17 56
info@issh.ch
www.issh.ch

език на обучение
Английски 

Програми
Pre - IB

IB

Лятна програма

IntErnAtIonAl 
School Оf 
SchAffhAUSEn

м
еждународното училище в Шафхаузен (ISSH) е основано през 1999 г. и е 
място, където учениците се чувстват като у дома. Намира се в север-
ната част на Швейцария, на 35 минути от летището в Цюрих. Шафхаузен 

е малък, безопасен и очарователен град с население от 36 000 души и има какво 
да предложи на учениците и техните семейства.

В училището ни се обучават 250 ученици и над 40 националности, работим как-
то с малки деца на 3 месеца, така и с по-големи ученици, завършили нашата ди-
пломна програма. Това разнообразие от култури, езици, религии и преживявания 
създава среда за учене и живот, която е изключително богата на перспективи. 
Тук грижите и уважението един към друг са от основно значение. В допълне-
ние към своите международни ученици, в ISSH се обучават и много ученици от 
Швейцария, които оценяват международния опит в училището.

обучение
Нашите учители са добре квалифицирани, опитни, силно ентусиазирани и 
страстни по отношение на предметите, по които преподават и училищния 
опит като цяло. Те подкрепят изцяло девиза на училището „Всеки ум има свой 
собствен метод“ (Ралф Уолдо Емерсън) и заедно разработиха основните цен-
ности на ISSH:
• БЪДЕТЕ УНИКАЛНИ
• ПОСТИГАЙТЕ ВАШИЯ ПОТЕНЦИАЛ
• ПОЕМЕТЕ ОТГОВОРНОСТ
 

International School of Schaffhausen
www.issh.ch

Швейцария
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изисквания за Прием
Езиков тест   да
Приемни изпити   да
Апликационна форма   да

срокове за кандидаТсТване 
Може да се кандидатства през цялата година. 
Начало на учебната година  август

Край на учебната година   юли

Такси  
Валута     швейцарски франк
Такса за обучение   от 28 670 до 30 610 
Други такси   3 500 
Бординг общежитие   23 480
Храна   включена в таксата
Такса регистрация   600

ученически живоТ
Възраст на учениците
0 - 19 години
Общ брой на учениците
250
Международни ученици
40 националности

извънкласни дейносТи 
Спорт - баскетбол, футбол, 
хокей на трева

Изкуства - Драма

Музика

Езикови обучения

Малките групи от класове, средно 12 
ученици, позволяват повече време за 
индивидуално внимание, което дава 
възможност на нашия персонал да 
изгради силни взаимоотношения с 
всеки ученик и да отговори на различ-
ните им нужди.
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БългарияБългария

конТакТи
Collège du Léman Sarl
Route de Sauverny, 74
1290
Версоа
Швейцария
admissions@cdl.ch

език на обучение
Английски

Програми
??

collègE DU 
léMAn

в 
Collège du Léman приветстваме семейства от целия свят, които 
искат най-доброто за децата си.  
Стремим се да бъдем дружелюбно и подкрепящо общество. Талант-

ливите ни учители са способни да извадят най-доброто от учениците, с 
оглед на техните интереси и способности. Кампусът ни е жизнерадост-
но, приятелски настроено място, изпълнено с уверени, вдъхновени деца.

Ако това звучи правилно и за Вашето дете, ви съветваме да подадете 
документи рано в избраната академична година, за да избегнете разо-
чарования. Приемаме ученици през цялата година, ако семействата се 
местят от друго място, но местата са, разбираемо, ограничени.
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изисквания за Прием
Езикови компетенции   мин. GPA
Удостоверение от предишно училище да
Приемни изпити   да
Апликационна форма   да
Препоръки   да

срокове за кандидаТсТване 
Подаване на документи- няма краен срок.
Начало на учебната година  септември

Край на учебната година   юни

Такси  
Валута     швейцарски франк
Дневно училище   21 800 - 35 250 
Бординг училище   87 500
Други такси
Дневно училище депозит „сигурност“ 6 000
Бординг училище   6 000
Храна   2 250 до 3 400
Такса регистрация    500

насТаняване
Общежития
Приемни семейства
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БългарияБългария

конТакТи
Chemin de la Source 3
Leysin
1854
Швейцария
0041 24 493 4888
admissions@las.ch
www.las.ch

език на обучение
Английски 

Програми
IB 
LAS Диплома
Допълнителни курсове

lEySIn AMErIcAn 
School In 
SwItzErlAnD

L
AS е швейцарско училище-интернат, предлагащо амери-
канска диплома, IB и ESL програми. Учениците се радват 
на извънкласни дейности като спорт, изкуства, театър и 

музика, и могат да  участва в ски обучения и културни пътува-
ния. Предоставя се университетско консултиране, с учени-
ците, посещавайки най-добрите университети в САЩ и по 
света. Нашата общност в интерната предоставя стабилна, 
грижовна и подкрепяща семейна среда.

68

Швейцария



69

изисквания за Прием
Езиков изпит 
Диплома
Училищен тест
Формуляр за кандидатстване 
3 препоръки (математика, английски език, друг предмет) 
Сертификат за извънкласни дейности 

срокове за кандидаТсТване 
Краен срок за приемане                            целогодишно
Начало на учебната година  август 

Край на учебната година   юни

Такси  
Валута     швейцарски франк
Годишна такса    99 000 
Други такси
 Security Deposit   8 000
 Personal Account   8 000
Общежитие, транспорт, храна, здравна застраховка,  
такса за регистрация и учебници са включени в цената.

ляТно училище
Период: Триседмични и двуседмични сесии 
  (юни 27, юли 11, юли 25)
Такса  5 100 / За две седмици
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ученически живоТ
Възраст на учениците
12-18 годишна възраст
Общ брой на учениците
280
Международни ученици
100%
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конТакТи
Aguêl 185
Зоуз
7524
0041 81 851 3000
info@lyceum-alpinum.ch
Швейцария
www.lyceum-alpinum.ch/en/

език на обучение
Английски

Програми
IB 

GSCE/IGCSE
 
Swiss matura 

lycEUM AlpInUM 
zUoz 

L
yceum Alpinum Zuoz e основан през 1904 г. като частен интернат. Учили-
щето се намира в малко селце в долината Енгадин, близо до Санкт Мориц. 
Учениците ни са международни – от 35 различни националности. В Lyceum 

Alpinum Zuoz има около 200 ученици, които живеят в интернатa и 100 уеници, 
които само посещават учебните занятия в класове от 7-ми до 12-ти. Филосо-
фията и целите на училището могат да се представят най-добре с пет ключо-
ви термина: „Учене за цял живот“, „Самодисциплина“, „Ангажираност“ , „Честна 
игра“ и „Космополитизъм“.

Учениците се обучават в следните програми: Swiss Matura, IB или Програмата 
за кариера IB (IBCP). Готовност за изпълнение, критичното мислене и креа-
тивността оформят обучението и преподаването в международен лицей 
Швейцария.

В допълнение към курсове, които предлагаме, нашите ученици се занимават 
с богато разнообразие от извънкласни дейности, които включват хокей на 
лед, ски, сноуборд, ски бягане, волейбол и планинско колоездене. През лятото 
учениците могат да играят крикет, петици, плажен волейбол, тенис, футбол 
и баскетбол. Театралните групи, отличните програми за визуални изкуства, 
училищната група, училищният хор и различни клубове и общества оживяват 
училището и са отворени за всички учащи.

Швейцария
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изисквания за Прием
Изпит на училището    
Езикова грамотност, в зависимост от програмата  
Апликационна форма   да

срокове за кандидаТсТване 
Начало на учебната година  23.08.2021
Край на учебната година   08.07.2022

Такси  
Валута     швейцарски франк
Такса за обучение   започваща от 73 600 
Учебници   900 
Застраховка   около 150 на месец
Храна   включена в цената
Такса регистрация   1 500
Такса лятно училище – 2 седмици  4 700
Такса лагер за юноши – 1 седмица 600

лагер за юноши 2021 
12 – 16 юли, 19 – 23 юли,
26 – 30 юли, 02 – 06 август

ученически живоТ
Възраст на учениците
12 - 18 години
Общ брой на учениците
300
Международни ученици
70%
100% продължават висшето си 
образование в топ университети

извънкласни дейносТи 
Спорт - хокей на лед, ски, 
сноуборд, ски бягане, волейбол и 
планинско колоездене

Изкуства - програми за визуални 
изкуства, театрални програми

Музика - училищнен хор
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безоПасносТ 
Зоуз е малко селце в швейцарските 
Алпи. С несъществуващата 
престъпност и девствената 
природа това е най-безопасната 
възможна среда за ученик. 
Училището има редица Ковид-19 
мерки и е успяло да продължи 
преподаването лице в лице и по 
време на пандемията.
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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. 

Учениците могат да избират между средно училище с 
хуманитарно-научен профил и средно техническо учили-
ще. Хуманитарно-научният дял е подготовка за висше-
то образование. Средното техническо-професионално 
училище предлага двугодишен курс на обучение и две 
години специализация в някое от следните направления: 
производствено, техническо, селскостопанско, търгов-
ско или морско обучение.

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. Специфика 
на образовванието е, че няма бележници. Оценките са 
в проценти, като крайната оценка се формира от  15% 
тест (всъщност, зависи от предмета и процентите 
варират), другите проценти са от проекти, участие в 
дискусиите, работа в екип и разни други неща. Работа-
та в екип е от изключително значение. 

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 са 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 паралелката и учебната програма (IB, канадско 
средно образование, А-level и т.н.)

Обучението в пансионна форма може да струва над 
30 000 канадски долара годишно. Не забравяйте, че 
в тази сума влизат настаняване и храната, която в 
противен случай ще заплащате отделно (към  
юни 2021 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
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средно образование
Гимназиите в Америка са различни от европейските. Те 
са комплексна система - целта е учениците да станат. 
лидери. В един средно нормален град всяко училище 
има между 2000 и 3000 ученика. 
Целта е учениците да бъдат отличници, затова и мно-
го често учениците с високи оценки имат привилегии, 
различни от останалите - достъп до специални зали 
или пък отделни места за почивка и релакс. 
Оценките в училищата също са различни - най-високата 
е  А+, а най-ниската - F. 
Учебните часове са с продължителност от 50 минути. 
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 учениците 
могат да добавят: визуални изкуства, дизайн, ИТ, жур-
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САЩ

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

налистика, чужд език (най-често испански, френски, латински 
и т.н.). Някои дори предлагат и шофьорски курсове. 
Частното образование е силно развито в Съединените 
щати и много от най-престижните училища са именно таки-
ва. 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 света. 
Първото подобно училище там отваря врати през далечна-
та 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
Ако говорим за държавно образование, таксата е от 100-200 
долара годишно. Децата нямат избор на училище - учат в 
близкото училище. Ако искате детето ви да учи в училище 
далече от вас - доплащате.
Ако говорим за частни училища, таксите в повечето прес-
тижни частни училища се движат около 10 000 долара. Учи-
лищата 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.



 

Повече от седемдесет години ученици от цял свят се радват на невероятно лято и международен 
опит в Leysin American School (LAS), изпълнен с приключения, смях, учене и много други! Раз-
берете защо ученици и семействата им са щастливи през летните месеци в Швейцария!  

LAS Summer програмата позво-
лява на учениците да избират 
сами учебните си занятия и те 
да са съобразени с техните ин-
тереси. Учениците избират су-
трешната си програма, както и 
клубове, в които да участват, 
следобедни и вечерни дейности.

Искате ли да прекарате лятото 
си в създаване на приятели от 
цял свят? Може би бихте искали 
да научите нов език? Или може 
би бихте искали да се забавлява-
те с нашата приключенска про-
грама, да пеете в мюзикъл или 
дори да си построите ракета? 
Нашата лятна програма ви 
предлага възможността да на-
правите всичко това и много по-
вече! Нашият кампус е скрит в 
красивия планински град Лейзин, 
Швейцария. Той осигурява идеал-
ната среда за ученици и къмпин-
гуващи да учат и да се забавля-
ват заедно в безопасна среда в 
швейцарските Алпи. Кампусът 
ни представлява въплъщение на 
швейцарската култура, а наши-
ят уютен роден град е междуна-
родно призната ски дестинация 
с гостоприемството, съоръже-
нията и начина на живот, които 
се харесват както на ученици, 
така и на международни посети-
тели и туристи. Редовните екс-
курзии и приключения позволя-
ват на учениците да изследват 
Швейцария докато учат.
Мисията на LAS е „развитие на 
иновативни, състрадателни и 
отговорни граждани на света“. 

Прекарайте незабравимо лято  
в Швейцария с програмата на 

Leysin American School!

Акцентите на лятната програ-
ма включват туризъм и колоез-
дене в швейцарските Алпи! На-
шите летни студенти се 
радват на разходка с лодка по 
Женевското езеро, както и 
екскурзии до Цермат, Монтрьо и 
Грюер!
„Любимата ми част от лагера 
бяха вечерните занимания заед-

но и правехме s'mores (лакомства 
за лагерен огън), разказвахме ис-
тории, пеехме песни и просто се 
забавлявахме заедно! Нямам 
търпение да се върна следваща-
та година."

Присъединете се към нас за 
следващата ни програма  
„Лято в Швейцария“!
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