
Е В Р О П Е Й С К И  О Б Р А З О В А Т Е Л Н И
С И С Т Е М И

ФРА НЦИЯ



• Не е задължителна. 

• Минимална възраст за прием: 10 седмици на бебето и се завършва на 3 години

• Няма ограничение за броя на децата в групите, но трябва да има на разположение

по една медицинска сестра на всеки 5 деца, които все още не ходят и по една медицинска сестра

на всеки 8 деца, които вече ходят.

•Децата са разделени на 3 групи според възрастта. 

Малка група - бебета от 10 седмици до 1 година 

Средна група - деца от 1 до 2 години

Голяма група - деца от 2 до 3 години



Предучилищното образование във Франция се нарича "maternelle", което в превод означава 

"майчинско училище". То е задължително. Започва на 3 години и завършва на 6 години. Тази е 

реформа въведена от Емануел Макрон през 2019 година. Преди 2019 предучилищното образование 

не е било задължително.

Децата са разделени на 3 групи според възрастта. Групите не трябва да надвишават 25 деца, но 

рядко се стига до толкова обикновено са до 20.



•Малка група - деца от три до четири години. Играят, наблюдават цветя и животни.

Учат се да се изразяват свободно, като учителката ги предразполага да разказват това,

което са правили и да изразяват впечатления от игрите. 

•Средна група - деца от четири до пет години. Имат обучение по рисуване, моделиране, 

подобряване на устната реч и междуличностната комуникация, пеене. 

Учат се да пишат името си и думи като мама и татко.

•Голяма група - деца от пет до шест години. Тук децата се подготвят за училище, 

учат се да броят, четат и пишат.



Задължителните занятия в детското заведение започват в 8.30 часа и завършват в 11.30 часа. 

Не е задължително децата да се хранят на обяд там. 

Между 11.30 часа и 13.30 часа децата могат да бъдат вземани от родителите си и да се хранят вкъщи. 

Задължително връщане в градината в 13.30 часа.

Следобедният сън е задължителен само за малка група от 14 часа до 15.30 часа. 

В средна и голяма група децата не спят, а имат следобедни дейности по рисуване, 

моделиране, четене, писане и смятане. Родителите могат да вземат децата си след 16.30 часа. 

Децата могат да се вземат най- късно до 18.30 часа. 

Учителката е една на една група и има една помощничка, която се занимава с храната, преобличане и т.н. 

Учителката работи от 8.30 до 16.30, задължителното време, в което децата трябва да са там. 

От 16.30 часа децата, чиито родители не могат да ги вземат минават в забавачница, 

която се плаща и предварително се заявява от родителите, които искат да я ползват, но е в същата сграда.

Там може да се събират деца от различни групи и възрасти. За забавачницата има аниматор. 

Не може днес да решиш, че не може да си вземеш детето в 16.30 часа и да се обадиш. 

Предварително се изготвя график за месеца, кои деца ще ползват забавачница.

Във Франция и в детските градини, и в училищата ваканциите са по едно и също време. 

На всеки 7 седмици има по 2 седмици ваканция и градината наистина не работи, както и училищата. 

Работи забавачницата, която се плаща и пак си записваш детето предварително, 

ако искаш да я посещава през ваканцията. Учебната година заопочва в началото на септември

и свършва в началото на юли. Юли и август децата също са във ваканция.



• Пет класа общо, от 6 до 11 години

• Наричат се подготвителен клас, първи начален клас, втори начален клас, първи среден 

клас и втори среден клас.



Средното образование продължава седем години .Дели се на колеж и lycée ( лицей се превежда буквално на бг, но 

може би по- подходящият му български еквивалент е гимназия) 

• Колеж - от 11 до 15 години. Има 4 класа, които се броят наобратно. Колежът започва в 6 клас и завършва в 3 

клас.

• Лицей (гимназия) - от 15 до 18 години.  Има 3 вида лицеи: с обща насоченост, технически или професионални. 

Лицеят има 3 класа: втори, първи и се завършва с терминал. Накрая на терминала има матура.




