
 
 
 
 
 

Какво е „Евридика” 

 

Мрежата „Евридика” осигурява 

информация и анализ на 

образователните системи и политики 

на европейските страни. Тя включва 

40 национални зена, базирани във 

всичките 36 страни, участващи в 

програма на ЕС „Учене през целия 

живот”, която се координира и 

управлява от Изпълнителната агенция 

за образование, аудиовизия и култура 

на ЕС, със седалище в Брюксел, 

изготвяща нейните публикации и бази 

данни. 

 
 

Акценти от „Евридика”  

 
 

Основни данни за учителите и 

директорите на училища в 

Европа

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Докладът „Основни данни за учителите и директорите на училища в Европа“ е 
нов продукт на „Евридика”, част от поредицата с ключови данни, който описва 
състоянието на учителската професия в 32 страни (страните-членки на ЕС, 

Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция). Докладът представя 
пълна картина на професионалното развитие и условията на работа на 
учителите и училищните директори в Европа, като по този начин илюстрира 
реалните им плюсове и минуси. По тази причина, докладът може да се използва 
за повишаване на качеството на преподаване, което е една от основните цели 
на Стратегическата рамка за образование и обучение (ET 2020) на Европейската 

комисия. 
 

Пълен текст на изследването 
Докладът „Основни данни за 
учителите и директорите на 
училища в Европа” ще откриете на 
английски език на уебсайта на 
„Евридика”. 
http://eacea.ec.europa.eu/educa 
tion/eurydice/key_data_en.php 

Печатни копия от доклада  

 
са налични при поискване на 
адрес:  eacea-eurydice@ec.europa.eu 
 
 
 

За контакти: 

Wim Vansteenkiste, 

Communication and Publications: 

+32 2 299 50 58 

 

По-конкретно, докладът представя информация за учителите в сферата на 
предучилищното, основното и средното образование в първи и втори 
гимназиален етап  (в общообразователните училища). Той разглежда 

различните етапи на учителската кариера: първоначалната подготовка, 

навлизането в професията, професионалното развитие – и така до 
пенсионирането. Относно училищното ръководство, докладът изследва 
условията за издигане до поста училищен директор, формите на разпределение 
на ръководните отговорности и основните дейности, изисквани от един 
ръководител. Разгледани са също особеностите и условията на труд на 
учителите и директорите на училища, включително възраст, пол, работно 

време, заплата; предоставя се информация за ежедневния им професионален 
живот, например съотношението между ученици/учители. 
 

Докладът „Основни данни за учителите и училищните ръководители в Европа” 
включва едновременно статистически данни и сравнителна информация, 
организирана по 62 показателя, извлечени от първичните данни, предоставени 
от мрежата „Евридика”, Евростат, както и факти от международните 

проучвания TALIS 2008, PISA 2009 и TIMSS 2011. 
 
Тази брошура илюстрира накратко някои от най-важните заключения на 
доклада.

Образование 

и обучение 

http://eacea.ec.europa.eu/educa
http://eacea.ec.europa.eu/educa
mailto:eacea-eurydice@ec.europa.eu
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Първоначалната учителска подготовка 
обикновено изисква бакалавърска степен с 4-
годишна продължителност  

Алтернативни начини за придобиване на учителска 
квалификация. Предучилищно образование, основно и 
средно общо образование (първи и втори гимназиален етап), 
2011/12 г.

 
В Европа студентите, които имат амбицията да станат  
учители, обикновено трябва да се обучават в 
продължение на четири или пет години. 
Преобладаващата квалификационна степен за учители 
в основното училище и в първи гимназиален етап е 
бакалавърската.  Същото важи и за тези, които желаят 
да преподават в предучилищното образование, с 
изключение на Чехия, Германия, Малта, Австрия и 
Словакия, където е достатъчно притежаването на 
допълнителна или следдипломна квалификация, 
придобита след завършено средно образование. В 
повечето страни магистърска степен се изисква само 
за онези, които искат да преподават във втори 
гимназиален етап. Алтернативните начини за 
придобиване на учителска квалификация, например 
кратки програми за обучение, включващи учителска 
практика, не са широко разпространени в Европа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алтернативни 
начини 

 

Предучилищно образование 
 
Първи и втори гимназиален етап

съществуват не съществуват Данни: „Евридика” 

 
 

Малко страни имат специфични изисквания за прием за първоначална учителска подготовка  
 
В Европа, приемът за първоначална учителска 
подготовка, изглежда че по-скоро се определя от 
общите изисквания за прием в средни или висши 
училища, а не от специални критерии за подбор или 
приемни изпити за подготовка на учители. Само една 
трета от всички европейски страни прилагат 
специфични методи за подбор, например тестове за 
пригодност или интервюта за оценяване на 
мотивацията на кандидата да стане учител. 
В много страни критериите за прием се определят на 

местно ниво. В други институциите могат да въвеждат 

допълнителни условия за прием към основните 

минимални изисквания. Единствено в Дания, 

Португалия, Румъния, Словакия и Финландия подборът 

се определя на институционално ниво. Във Финландия, 

например, приемният изпит за общообразователни 

учители (по всички предмети) включва писмен изпит и 

тест за пригодност. В последните години, 

сътрудничеството между отделните университети се 

засилва, за да се постигне сходство в изискванията за 

прием в програмите за подготовка на учители.  

 
Методи/критерии за подбор на достъпа до първоначална учителска подготовка.   

Предучилищно образование, основно и средно общо образование (първи и втори гимназиален етап), 2011/12 г. 

Удостоверение от краен изпит във втори гимназиален етап  

Резултати от втори гимназиален етап  

Общ изпит за прием във висше учебно заведение   

Резултати от бакалавърска степен   

 

 

Специален приемен изпит (писмен или устен) за 
образование за учител   

 

Специално приемно интервю за образование за учител   
 
Тестове за грамотност и математически умения   

  
 

Ляво Дясно 
Предучилищно и основно Средно 

 

 

Решава се на ниво образователна власт 
 

 

Решава се на институционално ниво  
Решава се на ниво образователна власт и 
институционално ниво   

Обучение в чужбина 

Данни: „Евридика” 
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Квалификацията на преподавателите, подготвящи учители, не се различава от тази на останалите 
академични преподаватели 

 
Макар и професионалните профили на 
преподавателите, подготвящи учители, да са 
разнообразни, изискванията за упражняване на 
професията им не се различават много от тези на 
останалите университетски преподаватели.  
Едва в половината европейски страни тези  

специалисти трябва да притежават учителска 
правоспособност. В някои случаи обаче, това 
условие зависи от образователното ниво, за което 
обучаващите подготвят бъдещите учители.   

 

 

Изисквания относно квалификацията на преподавателите, подготвящи учители за предучилищно 

образование, основно и средно общо образование (първи и втори гимназиален етап), 2011/12 г. 

 
 
Трябва да притежава учителска правоспособност 
 
Трябва да притежава учителска правоспособност за  
дадено образователно ниво 
 
Изисква се/препоръчва се специализирана подготовка 

 
Обща компетенция за преподаване във висши училища 

 
Институционална автономия за определяне на  
допълнителни критерии 

 
 
 
 

 
 
Данни: „Евридика” 

Ляво  

Предучилищно и 
основно 

Дясно 
Средно 

 

Обучение в чужбина

 

 
 
 
 

Национални програми за първоначално въвеждане на 
учители в предучилищно образование, основно и 
средно общо образование (първи и втори 
гимназиален етап), 2011/12 г.

Половината европейски страни все още нямат 
програми за въвеждане на нови учители 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Национална програма за въвеждане

 
Предуч
илищно  

 
Предучилищно 
и основно 

В първите години на кариерата си, новите учители 

неизменно са изправени пред предизвикателства, 
поради което често се нуждаят от първоначална 
подкрепа. В 17 страни или региона (Австрия, 
Великобритания, Германия, Естония, Ирландия, 
Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения, Турция, Франция, 
Хърватия и Швеция) вече действат задължителни  

структурни програми за въвеждане на новите 
учители. Макар тези програми да се различават по 
структура – някои осигуряват индивидуална 

подкрепа, други акцентират върху подготовката – 
всички те се стремят да помогнат на новите учители 
да свикнат с професията, както и да намалят риска 
учителите да се откажат рано от работата си.   

съществува не съществува Данни: „Евридика” 
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Видове статут на учителите в предучилищно образование, 
основно и средно общо образование (първи и втори 
гимназиален етап), 2011/12 г. 
 
 

Pre-primary 
education 

 
Upper secondary 

education 

 
 

 

Служител на договор 
 

Статут на държавен служител  от 
кариерата 
 
 

    Статут на държавен служител 

 
Данни: „Евридика” 

 

 
 
 

Учителите се назначават предимно на 

договори, а  не като държавни  

служители   

Понастоящем в Европа голям брой от учителите се 

назначават на договори. Макар че в много страни 

им се предлага и статут на държавен служител, в 

малка част от тях им се предоставя безсрочен 

статут на държавни служители от кариерата, като 

единствен вариант за наемане на работа. Такъв 

вариант съществува само в Германия, Гърция, 

Испания, Кипър, Малта и Франция. Макар че като 

цяло повечето учители в страните, участвали в 

проучването, се назначават на постоянни договори 

след определен брой години, в някои страни 

договорите все още са срочни. Има случаи, в които 

дори изключително опитни учители работят на 

срочни договори.   

Освен това, учителите все по-често биват наемани 

на работа чрез „открито” набиране на кадри 

директно от работодателя – училищата или 

местните образователни институции. Страните, в 

които учителите се набират единствено чрез 

конкурси, са малко.  

 
Колкото по-високо е образователното ниво, толкова по-малък е броят на учителите жени 
 

В ЕС, учителите представляват около 2.1 % от 

активното население, което възлиза на 

приблизително 5 милиона учители общо. В рамките 

на професията съществува забележителна 

диспропорцията между половете – учителите жени, 

преподаващи на по-ниските образователни нива, са 

значително повече от мъжете. В действителност, във 

всички европейски страни, учителите в основното 

образование са предимно жени. Съотношението 

варира от 52 % учители жени в Турция, до 68 % в 

Дания и над 95 % в Италия, Литва, Словения, 

Унгария и Чехия.  

 

Във втори гимназиален етап обаче, броят на 

учителите жени прогресивно намалява, особено рязко 

в Австрия, Германия, Норвегия, Швеция, Финландия и 

Чехия. Най-значителен спад се наблюдава в Малта, 

където от 85.2 % в основното училище, делът на 

жените намалява до 43 % във втори гимназиален 

етап. В страните, за които са налични данни, 

ръководните позиции и тези на гимназиални 

директори, също са заети предимно от мъже.   

 
 
 

Процент на УЧИТЕЛИТЕ ЖЕНИ в основните и средните училища, общо за  частни и държавни, 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Данни:Евростат 

 

Основно образование   Първи гимназиален етап Втори гимназиален

 

Предучилищно 
образование 
 
Втори 
гимназиален 
етап 
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Процент на УЧИТЕЛИТЕ ЖЕНИ в основните и средните училища, общо за  частни и държавни, 2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Данни: Евростат. 

Основно образование    Първи гимназиален етап Втори гимназиален етап

 

 
 Договореното работно време на учителите е сходно с това при другите професии  

 
Учителите в Европа на всички образователни нива са 
длъжни по договор да работят поне 35–40 часа на 
седмица. Въпреки това, часовете за преподаване силно 
се различават в отделните страни – от 12 часа на 
седмица в основните училища в България и Хърватия, 
до 36 часа в предучилищното образование в Исландия. 
Макар че в повечето страни има фиксиран брой общи 
работни часове или фиксирани часове, в които 
учителите задължително трябва да присъстват в 

училище, в много малко случаи работното време се 
определя единствено чрез фиксиран брой часове на 
преподаване (в Лихтенщайн и френско- и 
немскоговорящи общности в Белгия). 
Общото работно време на учителите включва 

определен минимален брой часове в клас, времето, 

посветено на събрания и срещи в училище, и броя на 

часовете за подготовка и оценяване на учениците.

 
 
 
 

Често училищата са задължени да 
осигурят програми за професионално 
развитие на своите учители 

 

Повечето страни считат продължаващото 

професионално развитие (ППР) за професионално 

задължение на учителя. Освен това, в някои от тях 

ППР е задължително изискване за повишение и 

увеличение на заплатата.  

 
Така е в България, Испания, Литва, Португалия, 

Румъния, Словакия и Словения. В много европейски 

страни училищата са длъжни да имат план за 

продължаващо професионално развитие за целия 

училищен персонал. Въпреки това, по-малко от 

една трета задължават отделните учители да имат 

индивидуален план.   
 

 
 
 

 

 

 
  Професионално   По избор 
   задължение 
  Условие за повишение     
    Данни: Евридика 

Предучилищно 

образование 
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Минималните основни заплати на учителите често са по-ниски от стойността на БВП на страната на глава 
от населението 

 
В повечето страни минималните основни брутни 

заплати на учителите в основното училище и първи 

гимназиален етап са по-ниски от стойността на 

брутния вътрешен продукт на страната на глава от 

населението. Законово установените минимални 

заплати на учителите във втори гимназиален етап 

също са по-ниски, но представляват почти 90 % БВП 

на глава от населението. Като обща тенденция, 

страните, в които минималните заплати в основното 

училище са сравнително ниски, предлагат и най-

ниските законово установени заплати във втори 

гимназиален етап. 
 

Допълнителните възнаграждения могат да увеличат 

значително основната заплата на учителя. В 

европейските страни, най-често се дават 

допълнителни възнаграждения за допълнителни 

отговорности като участие в училищното 

ръководство или извънредни работни часове. Само 

половината от проучените страни отпускат 

допълнителни възнаграждения на учителите на 

базата на доброто им представяне или добри 

резултати на учениците.   

 
Максималната брутна заплата на старшите учители в 

Европа обикновено е два пъти по-висока от тази на 

новите. В някои страни обаче, на учителите им отнема 

до 30 години, за да започнат да получават 

максималната заплата. 

 
 
 
 
 
 

В   много страни за заемане на длъжността 

директор се изисква допълнително специално 

обучение  

 
Обикновено основното изискване за един учител 

да се издигне до длъжността училищен директор 

е пет години преподавателски стаж. В повечето 

страни обаче съществуват едно или повече 

допълнителни условия: бъдещите директори 

трябва да имат или административен опит, или да 

са преминали през специално обучение за 

ръководна длъжност. Почти навсякъде 

съществуват специални програми за подготовка 

на директори, дори в страните, където такава не 

е необходимо условие за заемане на поста. В 

допълнение, училищните директори често са 

длъжни да участват през цялата си кариера в 

дейности, свързани с продължаващото 

професионално развитие.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Официално изискване към бъдещите директори за 

професионален опит и обучение за придобиване на 

ръководни умения – от предучилищното образование до 

втори гимназиален етап, 2011/12 г. 

 
           Основно 

       образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Само учителска правоспособност 
Професионален опит    
 като учител (ПО)     Само обучение за ръководна  
ПО + административен опит длъжност 
 
ПО + обучение за ръководна длъжност 
 
ПО + административен опит + обучение за ръководна длъжност 
 

Данни: „Евридика” 



7 

 

 
 
 
Форми на разпределение на училищно ръководство, въведени 
от най-висшата образователна власт, от предучилищното 
образование до втори гимназиален етап,  2011/12 г.  

 Училищното ръководство често се 
разпределя между формални ръководни екипи

 
Предучилищно и 
основно образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Преразпределение на задачите сред официални 
ръководни екипи  
Неформални импровизирани групи  

Училищата решават за разпределянето на ръководните 
задължения 
Няма делегиране на ръководните задължения 
  
 Данни: „Евридика” 

 

В повечето страни, училищното ръководство често се 

разпределя между официални ръководни екипи. 
Обикновено това означава, че един или няколко 
заместник-директори, а понякога и административен 
секретар или счетоводител, подпомагат работата на 

директора. Назначаването на заместник-директор по 
принцип зависи от големината на училището и 
сложността на неговата структура.  

 

Рядкост са новаторските подходи към ръководните 
задължения, като например разпределяне на 
ръководните задачи между учителите или създаване 

на неформални импровизирани ръководни групи. 

 
 
 
 
Забележка 

 

Делегирането на ръководните задължения е екипен подход 

към лидерството, при който лидерските пълномощия не са 

концентрирани в един човек, а се разпределят между 

няколко души от или извън училището. Ръководството може 

да включва хора, съвместяващи различни роли и функции, 

например директор, заместник-директори, ръководни екипи, 

училищни съвети и учители, заети с ръководни дейности.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Новаторските подходи към начина на осъществяване на училищното ръководство са все още рядкост в Европа
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Пълен текст на 

изследването  
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/ 
eurydice/key_data_en.php/151EN.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печатни копия от 

доклада 

са налични при поискване на адрес: 
 

eacea-eurydice@ec.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

  

 
 
 
 
 

Подобни доклади на „Евридика”: 
 

 
• „Основни данни за образованието в Европа”, издание 2012  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf 

 
• „Основни данни за езиковото обучение в европейските училища”, 2012  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf 
 

• „Заплати и допълнителни възнаграждения на учителите и училищните директори в 

Европа”, 2011/12 
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf 
 

• Препоръчани годишни часове в задължителното редовно образование в Европа 
 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/taught_time_EN.pdf 
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