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РЕЗЮМЕ 
 
Проучването на академичното образование и професионалната кариера на завършилите 
Европейските училища, осъществено през периода февруари — септември 2008 г., беше 
основано главно на отговорите на електронна анкета, предоставени от около 3 000 
завършили (за да бъдем по-точни — 2 987). Отбележете, че този брой представлява около 8,5 
% от (най-добрата преценка, която можахме да направим за) броя на завършилите, които са 
положили европейски зрелостен изпит от създаването на системата на Европейските 
училища преди около петдесет години до днес. Този процент може да изглежда нисък, но 
като се вземе предвид фактът, че Европейските училища не са събирали и актуализирали 
системно информация за местопребиваването на завършилите ги ученици и пазят данни 
единствено за адресите на родителите (като тези данни също не са актуализирани след 
излизането на децата от Европейските училища), този процент може да се разглежда като 
доста висок. Сред респондентите 53 % са на възраст над 26 години, поради което може да се 
смята, че са завършили академичното си образование и са започнали професионална кариера; 
3 от всеки 10 от тях е на възраст над 40 години и 1 на всеки 10 е на възраст над 50 години, 
което води до заключението, че отговори са дадени от значителен брой завършили, чиято 
професионална кариера може да се смята за достатъчно установена, въпреки че без 
съмнение, беше налице преобладаващ брой респонденти от най-младите възрастови групи. 
Представителността на отговорите беше потвърдена и от микса на респондентите в 
зависимост от размера на училището: 71 % от респондентите са завършили „голямо“ 
училище в Брюксел или Люксембург, а 29 % - едно от „по-малките“ училища. Това трябва да 
се съпостави със съществуващото в момента разпределение 60% на 40%; трябва обаче да се 
има предвид, че „по-малките“ училища са и по-нови, така че делът на завършилите ги 
ученици трябва да бъде по-малък от дела на обучаващите се в тях в момента. Също така 
двата пола са представени почти по равно: 55 % от отговорите бяха изпратени от жени и 45 
% — от мъже, като тези числа трябва да се съпоставят със съществуващото разпределение 51 
% момичета срещу 49 % момчета (така че има слабо, но допустимо отклонение към 
респондентите от женски пол). Като се изключат респондентите с двойна националност, 49 
% от респондентите са жители на първите държави-членки на ЕС6, 14% — на ЕС10\ЕС6 и 26 
% — на по-късните държави-членки. Що се отнася до родния език, за 65 % от респондентите 
това е един от трите т. нар. „работни езика“ на Европейските училища (английски, френски и 
немски), докато за останалите роден език е един от останалите официални езици или дори 
език извън ЕС27 (а 17 % твърдят, че имат повече от един роден език). И накрая, струва си да 
се спомене, че 54 % от респондентите са прекарали цялото си обучение в Европейско 
училище, а 81 % са преминали цялата гимназиална степен (7 години) там, така че може да се 
твърди, че познават системата достатъчно добре, за да участват в проучването. 
 
Преди да навлязат в детайли във връзка с анализа на получените отговори, консултантите 
биха искали да споделят резултатите от извършените от тях анализи на най-важните учебни 
програми в системата на Европейските училища, за да изведат на преден план силните и 
слабите страни на образователната система, които могат да бъдат изведени от официалните 
указания. Не би следвало да е изненадващо, че Европейските училища придават голямо 
значение на преподаването на езици или като отделен предмет, или в контекста на 
интегрираното езиково обучение (ИЕО), напр. по история и география. Както показа 
анализът на получените отговори (виж по-долу), вижда се, че това образование подготвя 
учениците много добре за академично образование и/или професионална кариера в една 
често международна (или може би по-точно, мултикултурна) среда, даже когато 
съдържанието на учебните програми за повечето чуждоезикови курсове не отговаря на това, 
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което напоследък се е превърнало в стандарт в това отношение, т.е. Общата европейска 
езикова рамка (ОЕЕР). 
 
Освен в областта на езиковото обучение, Европейските училища са също така над средното 
равнище (в сравнение с националните образователни системи в ЕС, съгласно анализа на 
„Евридика”) при преподаването на естествени науки (биология, химия и физика). Несъмнено 
в резултат на това забелязваме, че броят на завършилите, които избират да продължат 
образованието си в тези области, е над средното за Европа, особено при момичетата. 
 
Консултантите са анализирали също така мерките, предприемани в полза на учениците, 
които имат затруднения при ученето. Важността на тези мерки трябва да бъде разглеждана в 
светлината на факта, че Европейските училища предлагат един единствен тип обучение 
(въпреки че в рамките на този тип учениците могат да избират измежду голямо разнообразие 
от варианти), който подготвя за академично образование, но не предлагат професионално 
обучение или обучение по изкуства. С други думи, учениците, които изпитват затруднения с 
предлаганата програма, не могат просто да се прехвърлят, в рамките на системата, в 
по-подходящ за тях тип обучение; оттам и необходимостта от това да се направи опит да им 
се помогне доколкото е възможно да преодолеят затрудненията, особено когато те се 
основават на езикови проблеми (оттам и важността на мерките SWALS = мерки в помощ на 
учащите се без езиков раздел). Следва да се отбележи, че мерките за подпомагане не са 
ограничени до тези случаи, а включват и по-общи мерки за подпомагане на обучението при 
различни затруднения в учебния процес, както и мерки за интегриране на учениците със 
специални образователни потребности. Въпреки тези мерки равнището на „повтарянето“ на 
класове все още е малко по-високо от средното за Европа и засяга около едно от всеки 
четири момчета и едно от всеки седем момичета. Уместно е да се отбележи, че според 
респондентите причината за „повтарянето“ се крие в езиковото обучение приблизително в 
същата степен, както и в обучението по естествени науки (като отделен предмет или като 
ИЕО), тъй като и в двата случая става въпрос за един на всеки четирима ученици, които 
трябва да „повтарят“ класове. 
 
Консултантите също така се опитаха да формулират препоръки в отделно приложение. 
Препоръките са свързани не толкова с начина, по който да се усъвършенства 
съществуващата система, която, както се вижда и от отговорите (виж по-долу), може да се 
разглежда като доста успешна, колкото с това как някои от силните й страни могат да бъдат 
възприети и от националните образователни системи в ЕС. Но преди да навлезем в детайли, 
би било полезно да анализираме отговорите и да видим до каква степен те подкрепят 
заключенията от анализа на програмата на Европейските училища. 
 
Като цяло Европейските училища подготвят много добре своите ученици за академично 
образование, тъй като 94 % от респондентите са започнали да следват и 8 на всеки 9 от тях са 
придобили бакалавърска или еквивалентна на нея степен. Заслужава да се отбележи и 
фактът, че значителен брой от завършилите (38 %) са учили в повече от един колеж или 
университет и че само в малък дял от случаите (около 1 на 3) това се дължи на факта, че не 
са успели да получат диплома в първия посещаван колеж или университет. Нещо повече, в 
почти 30 % от случаите първият колеж или университет се намира в държава, която не е нито 
държавата на завършилия, нито държавата, в която той е посещавал Европейско училище (в 
почти същия брой случаи, т.е. 29 %, това предполага, че основният език, на който се 
преподава, не е родният — с други думи, географската мобилност се потвърждава от 
езиковата гъвкавост). Това е достатъчно доказателство за голямата мобилност на 
завършилите на равнище академично образование, която се потвърждава и на равнището на 
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тяхната професионална кариера (виж по-долу). Трябва също така да се отбележи, че тази 
мобилност не е предизвикана от факта, че респондентите са смятали, че равнището на 
обучението, провеждано на родния им език, е твърде ниско, за да започнат академичното си 
образование на него: всъщност, в зависимост от езика, само между 1% и 3% са установили, 
че равнището не е достатъчно високо. Тази оценка за начина, по който Европейските 
училища подготвят своите ученици за третата образователна степен, беше потвърдена от 
оценката, че в зависимост от родния език, между 80 % и 85 % се чувстват еднакво или дори 
по-добре подготвени от състудентите си в колежа или университета; впрочем няма реална 
разлика в оценката на завършилите „големи“ и „малки“ училища. От друга страна, 86 % от 
завършилите се нуждаят от до 4 години за придобиване на бакалавърска степен и 84 % се 
нуждаят от до 6 години за придобиване на магистърска степен, което говори за известно 
„повтаряне“ на равнището на третата образователна степен. 
 
Процентът на завършилите, които избират естествените науки за третата си образователна 
степен (20 %), е значително по-висок от средния за Европа (11%), като при момичетата е 
даже по-висок, отколкото при момчетата. Фактът, че системата на Европейските училища 
придава голямо значение на преподаването на естествени науки успоредно с „очевидното“ 
значение на езиковото обучение, без съмнение оказва влияние върху избора на специалност; 
статистическият анализ потвърждава, че определено съществува връзка между избора на 
научни предмети в гимназията като избираеми предмети и избора на научна специалност в 
третата образователна степен; като се има предвид важността на науката за нашето 
общество, този аспект на системата на Европейските училища може да се определи като 
благотворен. 
 
Анализът на обществено-икономическите сектори, в които завършилите започват своята 
професионална кариера, показва, че системата на Европейските училища, допълнена от 
третата степен на образование, отваря врати пред широка гама работни места. Заслужава да 
се отбележи, че 65 % от мъжете и 55 % от жените характеризират работната си среда при 
започването на кариерата си като международна, като тези числа са малко по-високи на по-
късните етапи на кариерата.  Може би също така заслужава да се отбележи фактът, че едва 7 
% започват работа в една от Европейските институции, въпреки че семействата на 68 % от 
завършилите принадлежат към така наречената категория I1. Когато се разгледа по-подробно 
използването на езици в началото на професионалната кариера, не е изненадващо, че 51 % от 
завършилите с роден език английски също така използват главно английския като език за 
комуникация в своята професионална среда; това е така само за 38 % от завършилите с 
всички други родни езици, взети заедно (т.е. 38 % от учениците с роден език, различен от 
английския, използват в своята професионална среда най-често родния си език). Тази средна 
стойност „замаскира” съществени разлики, за които консултантите нямат обяснение: за 
гръцкия това са само 24 % от завършилите, а за португалския са почти два пъти повече, 47 %, 
докато за немския, един от трите така наречени водещи езика в Европейските училища, 
процентът е 32 %, което е по-ниско от, например, холандския, при който делът е 36 %. Тези 
числа, между другото, съответстват на избора на език в третата образователна степен: отново 
не е изненадващо, че 86 % от студентите с роден език английски учат в колеж или 
университет на този език, но само 62 % от немскоговорящите завършили записват висше 
образование на немски, което е по-нисък процент например от холандския — 71 %. 
 
Социалният състав на семействата е доста уникален, тъй като 82 % от респондентите 
произлизат от семейство, в което поне един от родителите има бакалавърска или по-висока 

                                                 
1 Ученици, поне единият родител на които работи за европейска институция. 
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степен; това е четири до пет пъти средната стойност за Европа. Въпреки това само 47 % от 
респондентите смятат, че социалният им произход е оказал „определящо влияние“ върху 
академичното им образование, но ако прибавим и онези, които смятат, че той е оказал 
„някакво влияние“, процентът се повишава до 82 %. 
 
И въпреки че е трудно да се правят съпоставки между професионалното равнище на 
родителите, уместно е да се посочи, че в около 55 % от случаите единият от родителите е 
заемал длъжност на или съпоставима с равнище A(*) или B(*) в Европейските институции. 
 
Анализирани бяха и причините (посочени от респондентите), поради които родителите им е 
са ги записали в Европейско училище. Тъй като 68 % от учениците са от семейства с 
категория I, това очевидно беше най-често посочваната причина, следвана от 
мултикултурния характер на Европейските училища, факта, че те предлагат обучение по 
родния език, доброто цялостно качество на обучението, и на пето място, Европейският 
зрелостен изпит (който се споменава два пъти по-рядко от най-важната причина, т.е. 
категория I; другите причини се посочват дори още по-рядко). 
 
Анализът на причините за „отпадане“ показва, че недостатъчно равнище на предлаганото в 
Европейските училища образование почти никога не се споменава като причина; обратно, в 
повечето случаи равнището на образованието (и особено областите, в които системата 
изисква от учениците да бъдат силни, т.е. езиците и естествените науки) е твърде високо за 
някои ученици и тъй-като по-слабите ученици, дори когато могат да получат помощ, нямат 
реална алтернатива на „повтарянето“ на класове, крайният резултат може да бъде, че те 
трябва да напуснат системата и да продължат образованието си в по-подходяща система. 
Въпреки казаното е интересно да се отбележи, че най-често споменаваната причина е фактът, 
че родителите (на практика почти само британски граждани) са изпратили децата си в 
пансиони в родната си държава, но също така изглежда, че това няма нищо общо с 
качеството на системата на Европейските училища само по себе си. 
 
Като цяло качеството на образованието, получено в Европейско училище, се оценява високо 
от завършилите и само 3 % от респондентите заявяват, че не биха изпратили собствените си 
деца в Европейско училище или не биха го препоръчали на други. Процентът на 
завършилите, които са запазили положителното си мнение за престоя си в Европейско 
училище (и които несъмнено биха изпратили собствените си деца в такова училище, ако 
имат възможност, или биха препоръчали този избор за децата на приятелите и роднините си), 
варира между 68 и 74 % в зависимост от размера на училището (като „големите“ училища 
имат най-висок процент) и между 71 % и 74 % в зависимост от пола на респондентите (като 
момчетата имат най-висок процент), а средната стойност е 72 %. 
 
И накрая, последната анализирана тема беше свързана с връзките между завършилите; както 
вече казахме, самите Европейски училища не са полагали усилия в миналото да следят 
развитието на завършилите ги ученици, затова беше интересно да се види до каква степен 
завършилите са поддържали контакти по собствена инициатива. Професионалните връзки не 
изглеждат много важни: едва 11 % от респондентите потвърждават, че поддържат редовен 
контакт със съучениците си по професионални причини и това число трябва да се 
интерпретира, като се има предвид, че 7 % от респондентите работят за Европейска 
институция, където вероятността да срещнат стари съученици е по-висока, отколкото в друга 
професионална среда. Трябва да се отбележи, че този процент не се влияе значително от 
възрастта на отговарящите, която, от друга страна, е определящ фактор при връзките по 
социални причини: тук средният процент е много по-висок. 64 % от респондентите заявяват, 
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че поддържат редовни социални контакти със съучениците си, като този процент е 79 % 
непосредствено след завършването (до 20-годишна възраст) и 68 % до 25-годишна възраст, 
като по-късно спада до около 50 %. Във всеки случай се вижда, че основата за 
професионалните контакти се полага в ограничена степен на равнището на средното 
образование и може би в по-голяма степен в рамките на висшето образование и на самата 
професионална кариера. 
 
Консултантите смятат, че горепосочените елементи дават отговори на поставените въпроси 
или с други думи, на темите, които трябваше да бъдат проучени съгласно спецификацията на 
тръжната процедура за настоящото проучване. Разбира се, не е рядко срещано явление 
отговорите на конкретни въпроси да повдигнат, на свой ред, нови въпроси, които или могат 
да получат отговор въз основа на вече събраната информация, или се нуждаят от 
допълнително проучване, или водят до някакъв вид интелектуално обосновани 
предположения. 
 
Като се имат предвид положителният характер на заключенията за качеството на програмите 
на Европейските училища и възможностите, които те доказано предлагат на завършилите ги 
ученици от гледна точка на академичното им образование и професионалната им кариера, 
възникват два важни въпроса: първо, кои точно са аспектите или концепциите, които са 
специфични за системата на Европейските училища и които могат да бъдат посочени като 
нейни силни страни, и второ, препоръчително ли е — от педагогическа и организационна 
гледна точка2 – те да бъдат „изнесени“ в националните образователни системи. 
Консултантите познават обсъжданията, провеждани в този контекст, и смятат, че следните 
елементи биха могли да бъдат взети предвид в процеса на вземане на решения, в който 
заинтересованите лица и организации участват в момента: 

1) Очевидно европейският зрелостен изпит отваря пред завършилите вратите на колежи и 
университети в държава от ЕС по техен избор. Както е доказано от цифрите, 94% от 
завършилите действително използват зрелостния си изпит, за да започнат висшето си 
образование, като по-голямата част също така използва „международното“ измерение на 
зрелостния изпит, тъй като 62 % от завършилите посещават колеж или университет в 
страна, различна от страната, от която произхождат. 

Първият процент (94%) не трябва да се отдава единствено на достойнствата на 
европейския зрелостен изпит: както се вижда от проучването, 82% от завършилите 
произлизат от семейства, в които поне един от двамата родители има диплом за висше 
образование; същият, вероятно не поради съвпадение, е и процентът на завършилите, 
които смятат, че социалният им произход е оказал от „някакво влияние“ до „определящо 
влияние“ върху академичното им образование. 

Вторият процент (62 %), разбира се, зависи от съществуването на европейски зрелостен 
изпит. Този документ само улеснява достъпа до колеж или университет в която и да е 
държава от ЕС, но сам по себе си не гарантира, че притежателите ще успеят там, тъй като 
успехът зависи повече от доброто качество на предоставеното обучение и от владеенето 
на езика, на който ще се провежда обучението там, отколкото от европейския зрелостен 
изпит като такъв. Поради това „изнасянето“ на концепцията за европейски зрелостен 

                                                 
2 Следва да се отбележи, че някои, ако не и всички специфични елементи, които допринасят за силата на 
системата на Европейските училища, могат да означават значителни разходи поради допълнителните 
ресурси, които изискват. Тъй като финансовите аспекти не са анализирани в настоящото проучване, при 
формулирането на заключенията си консултантите не са вземали под внимание финансови елементи. 
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изпит в националните образователни системи в ЕС, без в същото време да се гарантира, 
че равнището на чуждоезиковото обучение ще бъде достатъчно високо, може и да не 
доведе до желания ефект.  

2) Както се вижда от 1), важността на висококачественото чуждоезиково обучение е повече 
от безспорна. Вече е повтаряно в много доклади, че една от причините, поради които 
Европейските училища  постигат толкова високи резултати в това отношение, наред с 
големия брой учебни часове в програмата на Европейските училища, посветени на чужди 
езици, и наред с факта, че обучението по втори език започва на ранна възраст, е и това, че 
системата разчита на учители, за които езикът е роден, не само за езиковите курсове в 
точния смисъл на думата, но и когато чуждите езици се използват в контекста на 
интегрираното езиково обучение (напр. по история или география). Тук отново трябва да 
се зададе въпросът дали „износът“ на концепцията за учители, за които езикът е роден, 
и/или интегрирано езиково обучение като такива в националните образователни системи 
в ЕС би довел до същите резултати. Всъщност не трябва да се забравя, че фактът, че 
учениците на едно Европейско училище са така да се каже принудени да използват на 
практика чуждия(-те) език(-ци) в ежедневието и за общуване със съучениците си, 
допринася значително за знанията и използването на езиците („непосредствена 
приложимост“ според Beatens Beardsmore). Тази многоезична и мултикултурна среда до 
края на гимназията продължава да бъде една от спецификите на Европейските училища, 
която може би ще бъде трудно да се възпроизведе на равнището на националните 
образователни системи. Последните, изправени пред реалността, че в училищата им се 
записват повече деца от други култури, различни от културата на страната, изглежда 
съсредоточават усилията си главно върху бързото научаване от тези деца на езика, на 
който се провежда обучението, като по този начин не се оценяват възможностите, които 
може да предложи това лингвистично разнообразие3. Очевидно препоръката за промяна в 
националните образователни системи, целяща пробуждане на интереса към чуждите 
езици на ранна възраст, ще се нуждае от много повече допълнителни анализи, отколкото 
може да се очаква от проучването, извършено от консултантите. 

 
3) Една от целите на системата на Европейските училища е не само да подготвя учениците 

за успешно академично образование (и професионална кариера), но и да ги превърне в 
добри граждани на Европа, като демонстрира, между другото, откритост и уважение към 
другите култури. Концепцията за „Часове за Европа“ (в началния курс) беше 
осъществена, за да се помогне за постигането на тази цел. Тук също може да се зададе 
въпросът, дали тази концепция може да се „изнесе“ към националните образователни 
системи. Разбира се, за да могат подобен тип курсове да са наистина успешни, училището 
трябва да има мултикултурен характер, който да е ежедневие за децата, за да се 
превърнат концепциите за откритост и уважение в практика, а не в теория. Въпреки това 
изглежда полезно да се предоставят на учителите в националните системи, които са в 
по-малка степен мултикултурни от системата на Европейските училища, дидактически 
средства, които да им помогнат да организират дейности, подобни на дейностите, 
предвидени по време на „Часовете за Европа“. 

 

                                                 
3  Съгласно неотдавнашно съобщение на Европейската комисия, „В нашето общество съществуват и 
неизползвани лингвистични ресурси: различните родни езици и другите езици, които се говорят в 
семейството и в местната и съседската общност, трябва да ценят повече“ (Европейска комисия, 2008, 
стр. 6). 
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4) И накрая, проучването показа, че съществуват статистически доказателства за връзката 
между важността, придавана от системата на Европейските училища на обучението по 
естествени науки (солидна основа за всички, последвана по-късно от специализация за 
учениците, проявяващи най-голям интерес), и избора на завършилите ги ученици да 
запишат висше образование в тези области. Тъй като това следва да се разглежда като 
благотворно за бъдещето на нашето общество, този аспект може да хвърли светлина 
върху размишленията на заинтересованите лица и организации от националните 
образователни системи във връзка със състава на учебните програми. 

 
 
 


