
 
 
Привлекателност на професионалното образование и обучение и висшето образование  
 
� Почти 8 от всеки 10 (78%) анкетирани млади хора смятат, че професионалното образование и 
обучение е привлекателна възможност за младите хора в тяхната страна; подобен процентът е 
регистриран и по отношение на привлекателността на висшето образование (76%).  

� Най-висок процент млади хора, които смятат че професионалното образование и обучение е 
привлекателна възможност за младите хора в тяхната страна, е регистриран във Финландия, Австрия и 
Германия (93%-95%), докато най-ниският процент е регистриран в Италия (50%).  

� Приблизително 9 от всеки 10 анкетирани в Турция, Словакия, Норвегия, Исландия и Дания е заявил, 
че висшето образование е привлекателна възможност за младите хора в неговата страна (88%-91%). 
От друга страна, в Гърция, Франция, Литва и Италия приблизително 1 или повече от всеки 3 смята, че 
висшето образование не е привлекателна възможност (между 32% и 38%).  

� В почти всички страни “подобряване на възможностите за заетост” е най-често споменаваната 
причина за избор на професионалното образование и обучение; средно 59% от младите хора смятат, че 
това е най-важната или втората по важност причина за записване в професионално образование 
или обучение. Приблизително същият дял са заявили, че младите хора искат да получат по-висока 
заплата или да придобият практически умения (38%-39%).  

� Аналогично, незначително мнозинство (53%) от анкетираните смятат, че младите хора се записват 
във висшето образование основно, за да подобрят възможностите си за заетост. Приблизително 
същият дял смятат, че младите хора избират този вид обучение, за да получат по-висока квалификация 
или по-висока заплата (45%-46%).  

� “Подобряване на възможностите за заетост” е и най-често споменаваната причина за включването 
във висшето образование в около половината от анкетираните страни. Подобен е броят на страните, в 
които най-големият дял от участниците са посочили “получаване на по-висока заплата” като най-
важната или втората по важност причина за започване на обучение във висшето образование.  
 
Ориентиране и консултиране, получени по време на училищното образование 
 
� Приблизително равен дял млади хора отговарят, че образователното ориентиране, което са 
получили по време на образованието си, е било или “задоволително” (27%), или “добро” (26%), докато 
под една десета (7%) са заявили, че е “много добро”. Около една четвърт от анкетираните не са 
доволни от образователното ореинтиране, което са получили (описано е като “слабо” или “много 
слабо”), а 15% не са получили никаква консултация за възможностите за по-нататъшно образование и 
обучение или са сметнали този въпрос за “неуместен”.  

� Около една пета (22%) от младите хора са описали полученото в училище кариерно консултиране 
като “добро”, а една четвърт – като “задоволително”, докато малцинство от тях (5%) са заявили, че 
консултацията относно бъдещите възможности за заетост е била “много добра”. Приблизително 3 от 
всеки 10 (29%) анкетирани са отговорили, че кариерното ориентиране, което са получили по време на 
училищното си образование, е било “слабо” или “много слабо”, докато 17% не са получили никаква 
консултация по професионални въпроси или са сметнали въпроса за “неуместен”.  

� Младите хора във Финландия, Белгия и България са сред онези, които с най-голяма вероятност 
окачествяват ориентацията и консултацията относно бъдещите възможности за образование и заетост, 



получени по време на училищното им образование, като “добри” или “много добри”, докато тези от 
Франция, Гърция и Италия са по-склонни да окачествят тази ориентация като “слаба” или “много 
слаба”.  
 
Младежка мобилност  
 
� Един от всеки седем (14%) млади хора, участващи в това допитване, са заявили, че вече са били или 
в момента на допитването са се намирали в чужбина с цел образование. За отделните страни този дял 
варира от 3% в Турция, през 10% в България, Обединеното кралство и Румъния, до около 40% в Кипър 
и Люксембург.  
 
� От анкетираните, които са били в чужбина, 43% са заявили, че са били в чужбина като част от 
обучението си във висшето образование, а също толкова заявяват, че са направили това като част от 
обучението си в прогимназиалното или гимназиалното образование; една трета от анкетираните са 
били в чужбина като част от своето професионално образование и обучение.  

� Приблизително една четвърт (26%) от анкетираните са били в чужбина на практика в компания или 
подобна организация по време на обучението си във висшето образование, докато 21% са били на 
практика като част от професионалното си образование и обучение.  

� Периодите на мобилност за учене, представляваща част от обучението във висшето образование, са 
продължили по-дълго, отколкото тези в гимназиалното образование или в професионалното 
образование и обучение. Например, 21% от анкетираните, които са учили в чужбина по време на 
висшето си образование, са отговорили, че са прекарали там повече от една година, докато 35% са 
отговорили, че са били в чужбина за период между три месеца и една година.  

� Над една десета (13%) от анкетираните с висше образование са прекарали в чужбина с образователна 
цел най-малко три месеца, докато делът на анкетираните притежатели на професионално образование,  
които са прекарали в чужбина повече от три седмици с образователна цел, е под една десета (7%).  

� Около две трети (65%) от анкетираните са заявили, че са използвали частни средства или 
спестявания, за да финансират най-дългия си престой в чужбина. Всички останали видове 
финансови източници, посочени в допитването, са споменати от по-малко от една пета от 
анкетираните: например, 18% са получили национален или регионален заем или финансова помощ за 
обучение, а 15% са посочили стипендия по европейска програма за мобилност. 

� Анкетираните в Литва (35%) и Финландия (35%) са с най-голяма вероятност да са учили в чужбина в 
рамките на програма за мобилност, финансирана от ЕС, докато броят на онези, които дават подобен 
отговор в Турция, Норвегия и Хърватия е под 5%.  
 
Ползи от времето, прекарано в чужбина с образователна цел  
 
� Почти 6 от всеки 10 (57%) анкетирани са заявили, че подобряването на владеенето на чуждия език 
е най-важната или втората по важност полза от най-дългия им период на мобилност за учене в 
чужбина, а 4 от всеки 10 анкетирани са посочили като основна полза опознаването на чуждата 
култура. По-малък процент анкетирани са посочили по-добра способност за адаптиране към нови 
ситуации (22%), нови професионални умения (18%), по-добри междуличностни умения (17%), по-
добри възможности за последваща заетост (16%) или по-добри академични познания (12%).  

� В 18 от 31 страни, участвали в допитването, най-голям дял от анкетираните смятат, че 
подобряването на владеенето на чуждия език е най-важната или втората по важност полза от най-
дългия им период на мобилност за учене в чужбина. В 12 страни най-голям дял от анкетираните са 
посочили като важен резултат от най-дългия си престой в чужбина по-доброто опознаване на чуждата 
култура.  
 
Престой в чужбина с доброволна цел или във връзка с работата  
 
� Една пета от младите хора са заявили, че са прекарали в чужбина най-малко един месец по причини, 
различни от образование/обучение или ваканция/туризъм; тази цифра е малко по-висока от цифрата, 
установена за периодите на мобилност с цел учене в чужбина (14%).  



� Приблизително 4 от всеки 10 анкетирани в Исландия (38%) и Ирландия (39%) са заявили, че са 
работили в чужбина или са били в чужбина с доброволна цел или за други цели. И тук анкетираните от 
Турция са заявили с най-малка вероятност, че са били в чужбина (5%).  
 
Съображения на младите хора да не прекарат никакво време в чужбина  
 
� От анкетираните, които не са били в чужбина, почти 4 от всеки 10 (37%) са заявили, че не са 
имали интерес да отидат в чужбина. Една трета са заявили, че не са имали достъп до финансиране или 
че престоят в чужбина би бил твърде скъп, докато една четвърт са имали семейни ангажименти, които 
не са им позволили да отидат в чужбина.  
� Делът на анкетираните, които са заявили, че не са прекарали никакво време в чужбина основно 
поради това, че не са имали интерес да отидат в чужбина, варира от 25% за Турция до 56% за Кипър. 
В други три страни, анкетираните, които са заявили, че не са имали интерес да отидат в чужбина, имат 
незначително мнозинство: Гърция (52%), Полша и Люксембург (и двете по 51%).  

� Също с незначително мнозинство са анкетираните от Румъния (51%), Унгария, Хърватия и България 
(всички по 55%), които са заявили, че липсата на финансиране е най-важната или втората по 
важност причина за това да не са били в чужбина.  
 
Трудности на младите хора в намирането на работа  
 
� Незначително мнозинство (53%) от анкетираните са заявили, че младите безработни в тяхната страна 
се притесняват от липсата на работа в техния град или регион. Около 4 от всеки 10 (42%) 
анкетирани посочват липсата на възможности за добра работа в областта на обучение на младите 
хора, а същият брой (42%) посочват факта, че работните места са зле платени.  

� Фактът, че в града или региона на младите хора няма работни места, се посочва като едно от 
основните предизвикателства за намирането на работа от над 6 от всеки 10 анкетирани в Унгария 
(63%), Финландия (65%), Хърватия и Ирландия (и двете по 67%).  

� Приблизително две трети от анкетираните в Румъния (65%) и България (66%) са заявили, че едно от 
най-големите притеснения на младите безработни в тяхната страна е това, че наличните работни места 
са зле платени. Най-малко склонни да изразят такова мнение са анкетираните в Дания и Швеция (и 
двете по 14%).  
 
Желание на младите хора да работят в друга европейска страна  
 
� Незначително мнозинство от младите хора са заявили, че желаят или биха желали да работят в друга 
европейска страна. Приблизително еднакъв е делът на желаещите да работят в чужбина за ограничен 
период от време (28%) и за по-дълъг период от време (25%). И обратно, над 4 от всеки 10 (44%) млади 
хора не желаят или не биха желали да работят в друга европейска страна.  

� Процентът на желаещите да работят в чужбина е най-висок в Исландия (84%), през Швеция (76%), 
България (74%), Румъния (73%) и Финландия (71%) до 28% в Турция.  

� Незначително мнозинство (56%) млади хора са заявили, че желаят или биха желали да работят в 
друга европейска страна, в сравнение с 49% млади жени. Сред анкетираните, които са завършили 
образованието си, колкото по-високо е постигнатото ниво на образование, толкова по-голяма е 
вероятността те да желаят да работят в чужбина (55% от анкетираните с висше образование, в 
сравнение с 33% от тези с по-ниско гимназиално образование).  
 
Желание на младите хора да започнат собствен бизнес  
 
� Броят на младите хора, които желаят (43%) или не (42%) да започнат собствен бизнес в бъдеще е 
приблизително равен. Страните с висок процент на младите хора, желаещи да основат компания, са 
Румъния, Полша, Латвия, Литва и България (61%-74%).  

� Един от всеки седем млади хора е заявил, че започването на собствен бизнес е прекалено рисковано, 
а други 13% смятат, че това би било прекалено сложно. По-малко от една десета от анкетираните са 
посочили “липса на подходящи предприемачески умения” (7%) или “достъп до финансиране” (8%).  



� Докато 50% от 15-19-годишните нямат търпение да основат собствена компания, при 30-35-
годишните този процент спада до 34%. Сред анкетираните, които са завършили образованието си, се 
забелязва, че притежателите на общообразователно гимназиално образование (42%), професионално 
образование (40%) и висше образование (40%) са по-склонни от своите връстници с друг вид 
образование да заявят, че биха желали да започнат собствен бизнес в бъдеще.  
 
 


