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Проектът „DEAR Student: образование за устойчиво човешко развитие“  цели разработването  на 
темите на образованието за развитие, насочено към младите поколения, и особено включването 
им във формалното образование  за насърчаване на критичното съзнание на младите хора, така че 
те по-добре да разбират основните предизвикателства на бъдещето за процесите на устойчивото 
човешко развитие. 

Съзнанието по тези въпроси, както и необходимостта да се премине към ценности и принципи, 
съгласувани с този подход, трябва да се развива от ранна детска възраст и в рамките на формалните 
учебните програми, така че устойчивото развитие на човека може да се разглежда като базисно 
негово право, към което хората да се стремят както индивидуално, така и колективно. В този 
контекст, образователната система се явява подходяща рамка, в която може да предават не само 
знания и умения, но и ценности и принципи, с цел да се подпомагат трансверсалното образование 
за развитие и да се насърчат лични нагласи, стремежи и интереси за борба със социални, 
икономически и екологични дисбаланси . 

DEAR Student е европейски проект, реализиращ се в шест страни (България, Хърватия, Италия, 
Португалия, Румъния и Испания) и фокусиращ се по-специално върху дейности с ученици и учители 
от начални и средни училища. Ето защо, екипът на проекта реши, че е важно настоящият бюлетин 
да информира за особеностите на образователните системи в тези шест европейски страни. 

 

 

 

В Република България образователната система се управлява централизирано от МОН. Началното и 
прогимназиално образование са организирани като отделна структурна система, където учениците 
постъпват на 7 годишна възраст (или 6 по усмотрение на родителите) и имат 8 години 
задължително обучение. Гимназиалното образование е задължително за учениците до 16-тата им 
годишнина, но мнозинството от населението продължава образованието си до завършване на 12-ти 
клас. Висшето образование се предоставя от автономни университети. Продължаващото 
образование (за възрастни) е приоритет и има различни форми, вариращи от традиционно учене в 
клас до самоподготовка или електронно-базирано учене.  

Организация и управление 
Основните характеристики на администрацията на образованието са продължаващата 
демократизация и децентрализация, както и разширяване на автономията, дадена на 
образователните институции. Администрацията на училищното образование е организирана на 4 
нива: национално, регионално, общинско и училищно.  

Фундаментални принципи и Национални политики  
Българската образователна система се стреми да предоставя ключови фундаменти и принципи на 

човешкото знание; формиране на универсални човешки и национални ценности, умения и 
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култура; уважение към другите, емпатия и гражданска отговорност; развитие на личността и 
стимулиране на артистичните заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен 
начин на живот; предоставя възможности за развитие на нужди и интереси за учене през целия 
живот, водещо до лично развитие.  

Нито ограничения, нито привилегии на основание раса, националност, пол, етнически и социален 
произход, религия и социален статус биват толерирани. Образованието е светско и задължително 
до възраст 16 г. съгласно Конституцията на РБ. Образованието е безплатно във всички държавни и 
общински училища.  

Организация и структури на образователната система 

Структура на националната образователна система 2013/14  

 

източник: МОН, Eurydice  

Предучилищното образование в България обхваща деца на възраст от 3 до 6 или 7 години. Две 
години от това образование за задължителни (за възраст 5 и 6 г.).  
Училищното образование в РБ започва от 7-годишна възраст. По усмотрение на родителите и ако 
физическото и духовно развитие на детето го позволява, то може да постъпи в училище и на 6-
годишна възраст. 

Според научната степен училищното образование се дели на основно и гимназиално, а според 
съдържанието на общо и професионално. 

Горният етап на гимназиалното образование се осъществява в непрофилирани (3 или 4 г. курс на 
обучение) и профилирани училища (4 или 5 г. курс на обучение). Учениците могат да постъпят в 
профилирани и в професионални училища след завършване на 7-ми или 8-ми клас и преминаване 
на входни изпити, които кореспондират със специалността на съответното училище или да бъдат 
приети на база подадени документи.  

На местно ниво:  

Управлението на образованието на местно ниво се осъществява от общините. Общинските 
образователни структури са част от държавните териториални структури и участват в 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/4/42/Diagram_Bulgaria.png
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/d/db/Diagram_key_EN.png
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/d/db/Diagram_key_EN.png
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изпълнението на общинските образователни политики. Общините са териториални 
административни тела, които не са включени в управленската структура на образователната 
система, а съгласно Закона за просветата са упълномощени да извършват редица важни функции и 
да поемат отговорност за образованието в съответните села или градове.  

На институционално ниво: 
Общо образование и Професионално образование 
 
Отговорното лице за едно училище е неговият директор. Директорът е асистиран от помощник-
директор в организирането и съблюдаването на образователните, административни и обучително-
производствени дейности на училището.  

Директорът разполага също така с подкрепа от страна на Педагогически съвет, който е 
специализирано тяло за дискусия и налагане на ключови педагогически въпроси в училищата. 
Всички класове в българските училища се наблюдават от класен ръководител. Училищните 
настоятелства са публично тяло за подкрепа на училищните дейности. Традицията за учредяване на 
училищни настоятелства създава връзка между с родителите и местната общност. Членове на тези 
настоятелства са директорът, учители, родители, публични личности, бизнес предприемачи и др.  

 

 

 

Образователната система на Република Хърватска се състои от: 

o Предучилищно образование за деца на възраст от 6 месеца до училищна възраст 

Предучилищното образование е установено като подсистема на образователната такава в 
Хърватска от 1997 г. Освен това Конвенция №156 за работническите и семейни отговорности-Чл.5, 
Ал.Б посочва, че предоставянето на предучилищни грижи за децата е задължение и отговорност на 
държавата. Предучилищното образование включва образование и грижа за деца в предучилищна 
възраст, осъществявано чрез програми за обучение, здравна грижа, хранене и социални грижи. В 
годината преди постъпване в училище 99.6% от децата участват в програми за предучилищно 
образование – в традиционни детски градини (673 бр. в Хърватска) и предучилищни занимални.  

o Оснoвното образование (за всички деца на възраст от 6 до 15 г.) 

Осем години основно образование са задължителни в РХ и безплатни за деца на възраст от 6 до 15. 
Това се отнася за всички деца с постоянно местожителство в Хърватска, без оглед на тяхното 
гражданство.  

Има три сегмента на основното образование:  

- Задължително основно образование в редови основни училища и в специализирани 
институции за ученици с увреждания;  

- Образование по изкуства в основни музикални училища или училища по изящни 
изкуства.  

 
ХЪРВАТСКА 
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- И основно образование за възрастни, провеждано в редови училища или специализирани 
институции.  

Редовите училища са най-често основани от отдели на местното самоуправление и градовете (828), 
докато някои са основани от други физически или правни лица (10). В частните основни училища 
алтернативното основно образование е поднасяно съгласно специални педагогически принципи 
(като Waldorf, Montessori).  

Представителите на националните малцинства се обучават в 24 основни училища, където 
обучителните програми се провеждат на езика и писмеността на съответното национално 
малцинство. В същото време 61 основни училища имат класове с програми, провеждани на езика и 
писмеността на съответното национално малцинство.  

o Гимназиално образование 

След завършване на основната образователна степен гимназиалното образование предоставя на 
всички при равни условия и въз основа на личностния капацитет възможността да придобие знания 
и компетенции, необходими за встъпване на пазара на труда и за продължаване на обучението.  

Програмите за гимназиално образование са съответно: 

• Програми за придобиване на диплома за гимназиална образователна степен, предлагани 
от гимназии (общи или специализирани). Програми за минимум 4 години 

• Програми за придобиване на гимназиална диплома за професионална степен или Основна 
професионална степен, предлагани от 

- Професионални (индустриални, технически и др.) или търговски училища провеждат 
методики за 1 до 5 години, в края на които ученикът получава професионална 
образователна степен, и методики за 1 до 2 години, в края на които ученикът придобива 
основна професионална степен.  

- Училища по изкуствата провеждат методики за поне 4 години, в края на които ученикът 
получава професионална образователна степен.  

• Програми за обучение и квалификация 

Гимназиалното образование за възрастни включва специални програми за диплома за 
гимназиално образование, професионална гимназиална степен, основна професионална степен, 
програми за обучение и квалификация.  

Образованието за ученици с увреждания е организирано в средните училища с използването на 
индивидуализирани процедури в редовни или специални класове и образователни групи, докато 
учениците с по-сериозни затруднения в развитието се обучават в специализирани институции.  

o Висше образование 

От 2003 г. Хърватска започва интензивна реформа на своята система за висше образование в 
съответствие с националните си нужди и с европейските стандарти, както и съгласно принципите на 
Болонската декларация, която РХ подписва през май 2001 г. Заведенията за висше образование са 
университети, политехники и школи за висше професионално образование с всички техни 

подразделения. Понастоящем има близо 130 висши учебни заведения в РХ.  
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Възраст на учениците и продължителност на програмите в години 

 

 

 

 

 

Образователната система в Италия е организирана спрямо принципите на субсидиране и 
автономия на училищата. Държавата има изключителни права над общи проблеми на 
образованието, гарантиране на минимални стандарти в страната и фундаментални принципи, към 
които регионите следва да се придържат в рамките на собствените си компетенции. Регионите 
споделят своята компетенция над проблеми на образованието, а имат изключителна компетенция 
над професионалното образование и обучение. Училищата са автономни що се отнася до 
дидактика, организация и изследвания, както и развойна дейност.  

Италианската образователна система, намирайки се във фаза на реформа, която обхваща всички 
нива на училището и продължава дълъг период от време, понастоящем е организирана както 
следва: 

 
 

Образованието е задължително за период от 10 г. (от 6 до 16-годишна възраст), които включват 
първия 8-годишен цикъл на обучение (5 г. начално училище и 3 г. прогимназия) и първите две 
години на втория цикъл (DM 139/2007). След приключване на първия образователен цикъл, 
последните две години на задължително образование (от 14 до 16 г.) може да се вземат или в 
държавна гимназия (лицей, техническо училище или професионално училище) чрез 3-годишна 
програма за професионално образование и тренировъчни курсове (под юрисдикцията на регионите 
– закон 133/2008) или чрез 3-годишна професионална квалификация до 18-годишна възраст (закон 
53/2003).  

Университетите и висшите учебни заведения по изкуства са достъпни за ученици, които успешно са 
преминали държавните изпити в края на гимназиалната образователна степен. И все пак, 
специфични условия за прием попадат под отговорността на Министерството на образованието, 
университетите и изследванията или на отделните университети и висши учебни заведения по 
изкуства.  

3-годишната професионална квалификация, както и 4-годишната професионална диплома, и двете 
получавани след завършване на регионалните курсове за професионално обучение, предоставят 
достъп второ регионално ниво на професионално обучение, което пък е стъпка към сертификат за 

 
ИТАЛИЯ 
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завършване на гимназиално образование. Този краен сертификат също така предоставя достъп до 
висше техническо образование и обучителни курсове.  

_________ 

Източници: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR  http://www.istruzione.it/ 

 

 

 

 
Португалската образователна система е организирана в различни нива на образование, 

обучение и учене: предучилищно образование, основно образование, гимназиално образование и 
висше образование.  

 
Предучилищното образование е първата стъпка в образователната система. То е 

опционално за деца от 3 г. до задължителната училищна възраст.  
Основното образование продължава 9 г. – от 6 до 15 г. – и е организирано в три последователни 
цикъла.  
 В първия цикъл (Iви до IV клас/ 6 до 10 г.) образованието е общо/ всестранно и цели да 
развие основни умения по португалски език, математика, науки за околната среда и изразяване. 
Училищата също така поддържат дейности, обогатяващи курикулума, като задължителното 
преподаване на английски език, физическо възпитание и спорт, музика и др.  

Във втория цикъл (V до VI клас / 10 до 12 г.) преподаването е организирано по дисциплини 
и мултидисциплинарни области на преподаване.  

В третия цикъл (VII до IX клас / 12 до 15 г.) преподаването е организирано по предмети. 
Главната цел на този цикъл е развитието на знания и умения, необходими за достъп до пазара на 
труда или продължаващо следване.  

 
Гимназиалното образование представлява три години на обучение (X, XI и XII клас) и 

включва ученици от 15 до 18-годишна възраст. Организирано е по различен начин в зависимост от 
това дали цели включване в пазара на труда или със висшето образование. Има 4 вида курсове: 
Научно-хуманитарен, Технологичен, Артистичен и Специализирано-професионален. След 
завършване на гимназиална образователна степен учениците могат да кандидатстват за висш 
образование.  

 
 
 
 
 
Обща информация 
В Румъния образованието е услуга от публичен интерес и Министерството на националното 
образование - като специализиран орган на централната публична администрация, е отговорно и 
изпълнява националната политика в сферата на пред-университетското образование.  

 

 
РУМЪНИЯ 

 
ПОРТУГАЛИЯ 

http://www.istruzione.it/
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Държавата гарантира равни права на достъп до образование на всички румънски граждани във 
всички пред-университетски и университетски нива и форми, както и до учрежденията и 
програмите за учене през целия живот без дискриминация.  
 
В Румъния образованието е национален приоритет.  
Министерството на националното образование проектира, конкретизира и изпълнява 
националните стратегии в образователния сектор в консултации с учителски и родителски 
асоциации, Националния съвет на ректорите, асоциации на държавните, частни и религиозни (на 
изповеданията) училища и университети, Съвета на националните малцинства, търговски съюзи 
имащи роля в образованието, асоциации на студенти и ученици, публичната администрация, 
бизнес асоциации и неправителствени актьори, които подкрепят финансово образователните 
програми, федерации на доставчиците на социални услуги.  
 
Образованието е безплатно. Възможно е да се заплащат определени такси за специфични 
дейности, нива, курсове и/или учебни програми в съответствие с разпоредбите на Закона за 
националното образование.  
  
Минимум 6% от БВП годишно се дава за финансиране за образованието от публичните централен и 
местни бюджети. В допълнение, образователни учреждения и институции могат автономно да 
приемат и разходват собствените си финансови постъпления.  
 
Организация и регионални структури 
Окръжните училищни инспекторати (41) и училищният инспекторат на Букурещ (1) представляват 
децентрализираните публични услуги на Министерството на националното образование, имайки 
свой собствен правен статут. 
Пред-университетската национална образователна система се състои от всички акредитирани   
публични, частни и училища на вероизповеданията. Мрежата от частни и публични пред-
университетски училища е организирана от местните публични власти при одобрението на 
училищните инспекторати.  
 
 
Училищно управление  
Училищните учреждения, имайки собствен юридически статут, са под ръководството на 
Административен борд, директори и зам.-директори, които работят в тясно сътрудничество със 
Съвета на учителите, Родителски комитет и с публичните и местни власти.  
Местните публични власти осигуряват нормалното протичане на предучилищното образование в 
градовете и селата под тяхна юрисдикция. 
 
Образователната система 
Задължителното образование включва 10 нива/класа и е организирано като основен и гимназиален 
етап. Задължението да се посещава училище приключва с навършване на 18 г.   
 
Националната пред-университетска образователна система включва следните нива: 

a) Предучилищно образование:  
Ранно образование (0-6 г.), което включва най-ранната възраст (0-3 years) и детска градина 
(3-6 years);  

b) Основно образователно ниво, състоящо се от подготвителен клас и класовете I-IV. 
c) Гимназиално образователно ниво : 

1. Първо гимназиално ниво - класовете V-IX и  
2. Второ гимназиално ниво – класовете X – XIII, следвани от теоретично/академично, 

професионално или технологично поприще.   
d) Професионално образователно ниво – продължава от 6 месеца до 2 години.  
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e) Неуниверситетско продължаващо обучение (вкл. обучение след гимназия).  
 

Пред-университетската образователна система е под формата на регулярни посещения в училище 
или с намалено време на училищни посещения като вечерно училище, курсове през почивни дни и 
др..  
 
Националният курикулум за основното и гимназиалното образователни нива е фокусиран върху 8 
ключови области на компетенции и умения: 

a) Комуникационни езикови умения на румънски език и на майчин език за представители на 
националните малцинства;  

b) Комуникационни умения на чужд език;  
c) Основни умения по математика, точни науки и технологии;  
d) ИКТ умения – дигитална употреба на ИТ като инструмент за учене и придобиване на 

познания;  
e) Граждански и социални умения;  
f) Умения за предприемачество;  
g) Културна компетентност; 
h) Развитие на „умения за учене“.  

 
Специални образователни потребности 
Държавата гарантира правото на образование на всички лица със специални образователни 
потребности. Специалното и специално-интегрираното образование са съставни части на 
националната пред-университетска образователна система и и двете представляват 
диференцирани, адаптирани училищни обучения и форма на комплексна образователна, социална 
и медицинска помощ, насочена към нуждите на лица със специални образователни потребности.  
 
Клубовете и Клубните комплекси за деца представляват образователни учреждения, 
предназначени за извънкласни занимания. Клубните комплекси имат също така методологическа 
роля.  

 

 

 

Според испанската конституция има разпределение на отговорностите по отношение на 
образованието между държавната администрация и различни юридически лица. Като цяло, 
централното управление има изключителна юрисдикция за регулацията на структурите на 
различните образователни нива и системи и условия за придобиване, издаване и признаване на 
академични и професионални квалификации.  

В испанската образователна система има три категории училища: публични училища (colegios 
públicos), финансирани от държавата частни училища (colegios concertados) и частни училища 
(colegios privados). Тъй като някои частни училища се ползват с публични финансиране границата 
между публични и частни училища не е особено рязка.  

1. Предучилищно образование (от 0 до 5 г.), незадължително, с два цикъла на обучение: 
- Първи цикъл (0-3 г.); 

ИСПАНИЯ 
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- Втори цикъл (3-6 г.). 
Целта на предучилищното образование е насърчаване на физическото , интелектуално, социално и 
духовно развитие на децата. Първият цикъл е платен, макар че има програми за финансова 
подкрепа на семейства в нужда. Вторият цикъл на предучилищно образование в Испания е 
безплатен за всички деца. Този цикъл често се счита за неделима част от образователната система.  
 

2. Основно образование (между 6 и 16 г.) 

То е задължително (и поради тази причина безплатно в публичните институции, макар 
родителите да трябва да плащат за учебници, учебни пособия, а понякога и униформи на децата си) 
и се състои от последователни начално образование (6 курса) и задължителната част от 
гимназиалното образование (4 курса).  

2.A. Начално училище 

Началното училище в Испания, наричано още “colegio”, е началото на задължителното 
образование в тази страна. Началното училище се състои от 6 академични учебни години за 
възрастта от 6 до 12 г. Системата е разделена на три учебни цикъла от по 2 г. всеки. 

- ПЪРВИ ЦИКЪЛ (6–8 г.)  
- ВТОРИ ЦИКЪЛ (8–10 г.)  
- ТРЕТИ ЦИКЪЛ (10–12 г.)  

 
Целта е всички деца да имат общо и крепко базисно образование, което им позволява да 
придобият базисно знание за културата, умения за устно изразяване, четене, писане и 
аритметика, включително предмети като социални, културни и естествени науки, изкуство, 
физическо възпитание, испански език и ако се различава, официалния език на автономната 
общност, чужди езици (от 8-гоишна възраст) и математика, както и прогресираща 
автономия на действията в тяхната социална среда.  

2.B. Основно училище (задължително) 

След началното училище учениците продължават със задължителното прогимназиално 
образование във възрастта от 12 до 16 г.. То е разделено на два цикъла от по 2 г. всеки.  

- ПЪРВИ ЦИКЪЛ (12–14 г.)  
- ВТОРИ ЦИКЪЛ (14–16 г.)  

След като приключат тази образователна степен учениците имат три различни избора:  
- Втора степен на гимназиално обучение , наричана „Испански бакалауреат“ (Bachillerato)  
- Професионално обучение 
- Включване в пазара на труда 

 
3. Гимназиален етап – Испански бакалауреат 

Испанският бакалауреат е незадължително безплатно образование, което представлява един 
учебен цикъл от две академични учебни години за ученици от 16 до 18 г..  
 
Учениците, които успешно покрият изискванията на Испанския бакалауреат получават диплома. 

Тогава те могат да започнат професионално обучение или университетско образование, а 
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понякога и двете. За да продължат в университета те трябва да положат входни изпити (Prueba de 
Acceso a la Universidad - PAU). Резултатите от тези изпити заедно с академичните оценки и 
постижения от училище определят не само приема в университета, но и това, към какъв вид 
университетска степен студентът може да се стреми.  
 
 

НОВИНИ ОТ ПРОЕКТА 

КОНТАКТИ С УЧИЛИЩА 

Към настоящия момент няколко партньори са инициирали работа с училища. Между тях е и 
българският представител – фондация „Пайдея“. Училищата от две общини-участници в проекта 
бяха подбрани с открит конкурс.  

Португалската асоциация In Loco Association и общината São Brás de Alportel са провели 
няколко срещи за обсъждане на работните ателиета и уточняване на графици. Няколко неформални 
срещи (поради сериозни промени в училищните структури формалните срещи са били отложени) са 
се състояли с директорите на три училища. Там те са заявили интерес да участват в дейностите по 
проекта DEAR STUDENT, както и че ще осъществят контакт с още две училища, необходими за 
предвидените дейности.  

 

ПЪРВИ РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

На 3 юли 2013 г. Миланският провинциален фонд за международно сътрудничество организира 
първото работно ателие в рамките на проекта DEAR STUDENT. С цел да се привлекат възможно най-
много представители на местни власти, работното ателие се състоя по време на среща на Общото 
събрание на членовете. Бе представена презентация на всички компоненти от проекта: 
партньорската мрежа, цели, дейности и очаквани резултати. Особено внимание бе обърнато на 
ролята на местните власти, като фокусът бе върху средствата необходими за подпомагане 
ангажимента на местните власти за промоция на политиките за устойчиво човешко развитие на 
местно ниво (Образец на Резолюция на Общинския съвет за тяхното официално участие в проекта и 
работните ателиета в него). Също така, стартира дискусия на участниците върху концепцията за 
устойчиво човешко развитие. Най-горещата точка на разговорите бе как може да се материализира 
тази концепция в целевите територии на включените институционални представители и как да се 
създадат новаторски и ефективни средства за да се направи връзка между предлагания модел за УР 
и компетенциите на местните власти в съответните територии.  

По време на презентацията представител на неправителствената организация ACRA CCS, партньор 
по проекта, обясни подходът на работа, който те ще предприемат спрямо училища, семействата на 
учениците и регионалните административни структури, отговорни за образованието. Присъствието 
на ACRA CCS в срещата бе стратегическо за подобряване работата на Миланският провинциален 
фонд за международно сътрудничество с местни власти и местни общности съгласно обща 
методология и многостранни сътрудничества. 
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ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ  

В рамките на проекта са изработени и ще бъдат разпространявани информационни материали 
(брошури, бележници, папки, банери и пр.).  

 

 

ПАРТНЬОРИТЕ 
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