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УВОД 

 

„Системите за професионално 

образование и обучение (ПОО) трябва да осигурят 

правилната комбинация от умения както за 

задоволяване на нуждите на учениците, така и за 

удовлетворяване на изискванията на пазара на труда.”1 

Препоръките са окончателният продукт на проекта „Еразъм + КАРМА - Умения за управление 

на кариерата на ниво училища за професионално образование и обучение" и са направени в 

сътрудничество с международни стратегически партньори. Консорциумът представляваше 3 

държави - Унгария, Финландия и България и включваше университет, професионални 

училища, обучителна организация и издателска къща.  

Нашата препоръка а политиката е предназначена да информира вземащите решения и 

политиците за основните заключения на проекта и да предложи конкретни идеи и действия 

за разработване на политическа промяна. 

Основната цел на проекта бе да осигури на учители, други преподаватели, кариерни 

специалисти и непряко ученици на институции за начално професионално образование и 

обучение иновативно средство, което да подпомага развитието на умения за структурирано 

управление на кариерата в училище. Следователно продуктът на проекта,наръчникът, 

включва различни структурирани дейности в рамките на теоретичната рамка за развитие на 

умения за управление на кариерата, за да се получат очакваните резултати от обучението.   
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И МОТИВИ НА ПРОЕКТА „КАРМА“ 

Моделът за заетост  от типа  „работа до живот" очевидно е изчезнал поради глобални 

политически, икономически, социални и технологични промени. Съществуващият променлив 

характер на работата, работните места и кариерите предполага постоянна нужда от 

академично, личностно и професионално развитие.   

Статистическите данни показват, че за младите хора е трудно да намерят първа работа, а 

нивото на безработица сред младите хора е основен проблем в ЕС.2  

„Равнищата на безработица сред младите хора обикновено са много по-високи, дори два 

пъти по-високи или повече от два  пъти, в сравнение с равнищата на безработица за всички 

възрасти.”3  

Все по-голям брой ученици са изложени на риск от отпадане от училищата за професионално 

образование и обучение. Причините за това явление се дължат на различни аспекти на  

национално и местно ниво, но „преждевременното напускане на училище е пречка за 

икономическия растеж и заетостта навсякъде“. Това затруднява производителността и 

конкурентоспособността и допринася за бедността и социалното изключване. Младите хора, 

които напуснат преждевременно образованието и обучението, са ограничени откъм умения и 

квалификация. Те са изправени пред по-висок риск от безработица, социално изключване и 

бедност. Стратегията „Европа 2020"  си е поставя цел да се намали делът на  лицата на 

възраст от 18 до 24 години, които напускат образованието и обучението на по-ранен етап до 

под 10%. През 2016 г. все още има повече от 4 милиона преждевременно напускащи училище 

в цяла Европа. Само около 45% от тях  работят. “4 

 

Фиг. 2. Преждевременно напускащи училище в сферата на ПОО5 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Youth_unemployment_rate
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Тъй като причината за преждевременно напускане на училище не е една, не съществуват 

лесни отговори. Политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище 

трябва да обхващат редица причини и да комбинират образователната и социалната 

политика, работата с младежта и свързаните със здравеопазването аспекти, като употребата 

на наркотици или умствените и емоционалните затруднения.6 
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EU-28 10.7 4.5 6.2 4.0 2.2 12.2 5.9 6.3 4.8 1.6 9.2 3.1 6.1 3.2 2.8 

Белгия 8.8 3.7 5.2 3.2 2.0 10.2 4.6 5.6 3.9 1.7 7.4 2.7 4.7 2.5 2.2 

България 13.8 3.2 10.6 4.0 6.6 13.7 4.3 9.3 4.7 4.7 13.9 2.0 11.9 3.2 8.7 

Чешка Република 6.6 2.7 3.9 1.6 2.3 6.6 3.4 3.3 2.0 1.3 6.6 2.0 4.6 1.2 3.4 

Дания 7.2 3.5 3.8 2.7 1.1 8.5 4.2 4.2 3.1 1.1 5.9 2.6 3.3 2.3 1.0 

Германия 10.2 4.6 5.5 3.4 2.1 10.9 5.6 5.2 3.8 1.5 9.4 3.6 5.8 3.1 2.8 

Естония 10.9 6.8 4.1 2.4 1.7 14.3 10.7 3.6 2.8 : 7.4 2.9 4.5 : 2.6 

Ирландия 6.3 2.0 4.3 1.7 2.5 7.8 2.8 5.0 2.4 2.6 4.6 : 3.5 : 2.5 

Гърция 6.2 2.4 3.9 2.5 1.4 7.1 3.5 3.6 2.6 1.0 5.3 1.2 4.2 2.4 1.8 

Испания 19.0 7.6 11.4 9.1 2.3 22.7 10.1 12.6 10.9 1.8 15.1 4.9 10.1 7.3 2.8 

Франция 8.8 2.9 5.9 4.0 1.9 10.1 3.7 6.3 5.0 1.3 7.5 2.0 5.5 3.0 2.4 

Хърватия 2.8 0.7 2.0 1.3 0.7 3.5 1.2 2.3 1.6 0.7 2.0 : 1.7 0.9 0.8 

Италия 13.8 4.4 9.4 7.4 2.0 16.1 6.0 10.1 8.8 1.3 11.3 2.7 8.7 5.9 2.8 

Кипър 7.7 4.1 3.6 1.6 1.9 11.4 6.6 4.8 2.5 2.3 4.3 1.8 2.5 : 1.6 

Латвия 10.0 4.4 5.6 3.5 2.1 13.7 6.3 7.4 5.8 : 6.2 2.4 3.8 : 2.7 

Литва 4.8 : 3.1 : : 6.0 : 3.8 : : 3.6 : : : : 

Люксембург 5.5 2.6 2.8 2.2 : 6.8 : 4.3 3.2 : 4.2 2.8 : : : 

Унгария 12.4 5.2 7.2 3.9 3.3 12.9 7.3 5.7 4.3 1.4 11.8 3.0 8.8 3.4 5.4 

Малта 19.6 14.4 5.2 3.6 1.7 23.1 19.0 4.1 3.1 : 15.8 9.4 6.4 4.1 2.4 

Нидерландия 8.0 4.8 3.2 1.8 1.3 10.1 6.5 3.6 2.2 1.4 5.8 3.2 2.7 1.4 1.3 

Австрия 6.9 3.2 3.7 2.6 1.0 7.7 3.9 3.8 3.0 0.9 6.0 2.5 3.5 2.3 1.2 

Полша 5.2 1.9 3.2 1.6 1.6 6.4 3.0 3.3 2.0 1.3 3.9 0.8 3.1 1.2 2.0 

Португалия 14.0 7.4 6.5 5.2 1.4 17.4 10.0 7.4 6.1 1.3 10.5 4.8 5.7 4.2 1.5 

Румъния 18.5 8.7 9.8 4.3 5.5 18.4 11.4 7.0 4.9 2.1 18.7 5.9 12.8 3.7 9.1 

Словения 4.9 1.7 3.2 1.8 1.4 6.7 2.9 3.9 2.0 1.8 3.1 : 2.6 1.6 1.0 

Словакия 7.4 2.0 5.4 2.6 2.8 7.6 2.8 4.7 3.2 1.6 7.2 1.1 6.1 2.0 4.2 

Финландия 7.9 3.1 4.8 2.5 2.4 9.0 3.6 5.4 2.9 2.5 6.9 2.6 4.3 2.1 2.2 

Швеция 7.4 4.1 3.3 1.9 1.4 8.2 4.9 3.3 2.1 1.2 6.4 3.2 3.2 1.5 1.7 

Обединено кралство  11.2 5.9 5.3 3.0 2.3 12.8 7.3 5.5 3.5 2.0 9.5 4.4 5.2 2.5 2.7 

Исландия 19.8 16.8 2.9 2.3 : 23.6 20.3 3.2 : : 15.6 13.0 : : : 

Норвегия 10.9 7.2 3.7 2.0 1.6 12.9 8.7 4.2 2.7 1.5 8.9 5.7 3.2 1.4 1.8 
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Швейцария 4.8 2.6 2.2 1.8 0.3 4.6 2.6 2.0 1.7 0.4 4.9 2.6 2.3 2.0 0.3 

БЮР Македония 9.9 2.3 7.6 3.7 3.9 8.9 3.4 5.6 4.8 0.8 10.9 1.1 9.7 2.6 7.1 

Турция 34.3 16.0 18.3 5.0 13.3 32.7 23.1 9.6 6.1 3.5 35.8 8.8 27.0 3.9 23.1 

                
Забележка: Ниска степен на надеждност за много от стойностите.        
Източник:Eurostat (online data code: edat_lfse_14)          

 
Фиг. 3 Разпределение на преждевременно напускащите образованието и обучението на 

възраст 18-24 години по трудов статус за 2016 г.  
(% от населението на възраст 18-24 години)7 

 

Националните правителства прилагат дългосрочни стратегии за облекчаване на 

отрицателните последици от напускането на училище, като се съсредоточават върху по-

нататъшното използване на потенциала на обучението в процеса на работа в училищата за 

професионално образование и обучение и поддържането на качествени и ефективни услуги 

за ориентиране за учениците, така че те да правят свободен и информиран избор за своето  

кариерно развитие. Осигуряването на достъпни услуги за професионално ориентиране за 

учащите обаче изисква по-активно участие на учителите по ПОО в процеса. 

Понастоящем ПОО се съсредоточава основно върху развиване на компетентности за 

конкретна професия и не предлага достатъчно насоки за учащите, които да дават  като 

резултат т. нар. хоризонтални умения, които  повишават адаптивността към различните 

професионални направления. Услугите за професионално ориентиране в училищата за 

професионално образование и обучение се разглеждат като мост между сегашното 

предлагане на образование и търсенето на бизнеса, стимулирайки учениците да помислят 

върху универсалните компетенции за успешно професионално развитие, да определят 

дългосрочни цели и да предприемат структурирани и добре обмислени действия за 

постигането на тези цели. 

Ние идентифицирахме две ключови целеви групи с техните специфични характеристики и 

конкретни нужди, които да бъдат разгледани от нашия проект:  

• Обучаващи се в системата за ПОО (ученици): анализирайки текущото състояние на 
учениците в нашите партньорски училища, ние обобщихме общи модели, които са в 
съответствие с европейските тенденции8, което предполага, че често е подвеждащо 
да се приеме, че учениците, следващи курсове за ПОО, вече са взели информирани 
решения за това каква кариера биха искали да постигнат.  

Учениците в сектора на ПОО понякога следват професионална квалификация не чрез 
съзнателен избор, а защото са били насочени  натам от основната общообразователна 
система или защото не са били установени други възможности. Понякога учениците 
по ПОО са на прав път, но в погрешната програма. Учениците често не виждат почти 
никаква връзка между формалното обучение и  пазара на труда и често се нуждаят от 
кариерно ориентиране, за да управляват по-добре образованието и прехода си в 
живота.  



 

 

 

 

7 

• Учители по ПОО най-често се наричат неформални кариерни консултанти и 
обучители. В много държави обаче учителите по ПОО не са обучени да предоставят 
кариерно ориентиране и/или образование за управление на кариерата и 
единствената намеса, свързана с кариерата, е тяхната роля в подпомагането на в 
процеса на работа. В Унгария развитието на умения за управление на кариерата е 
включено в учебните планове за първоначалното и продължаващото обучение на 
учителите. До момента на 3000 такива учители е било предлагано такова обучение, но 
в момента няма официални доказателства за проверка на нивото на ефективност. Във 
Финландия е обичайна практика да се работи в тясно сътрудничество между учители, 
ръководители на групи и кариерни консултанти за предоставяне на насоки на 
учениците. Все пак акцентът е поставен повече върху  аспекта на „ориентирането", а 
не толкова върху развитието на уменията за управление на кариерата и мисленето на 
учениците. В България се правят частични усилия за преодоляване на това 
предизвикателство. 

„Ако приемем, че ролята на учителите е от най-голямо значение в процеса на 
ориентиране, тогава ще можем да посочим 

1. какво очакваме от учителите в тази област,  

2. по какъв начин образованието на учителите ги подготвя за тази задача,  

3. как това се адаптира към функционирането на училището като система. Тоест, как 
можем да преминем система, която има изисквания, но все пак осигурява методическа 
подготовка и инструменти за учителите."9  

Най-общо казано квалификацията на консултантите за учене през целия живот е много 
разнообразна. Това е свързано с факта, че няма нито общи стандарти за обучение, нито 
разпоредби относно практикуването на тази професия. 

Липсва адекватно, публично достъпно обучение за професията кариерно консултиране, не се 

изисква доказателство за квалификация, професията не е регламентирана. Дори в държави 

като Германия, където са предвидени подходящи квалификации, се предприемат 

инициативи, насочени към премахване на „трамплините“ на консултантските институции в 

полза на търсещите. 

Нашата цел с проекта е да дадем възможност на учителите от държавите партньори и извън 

тях да предоставят кариерно ориентиране и да насърчат развитието на умения за управление 

на кариерата сред учениците в ПОО с цел предотвратяване на преждевременното напускане 

на училище, повишаване на  нивата на мотивация и постижения, както и пригодност за 

заетост.  

Икономиките, основаващи се на знанието, изискват по-висококвалифицирана работна сила, 

поради което развитието на УУК в програмите за начално образование и обучение е от 

основно значение. Въпреки това, необходимостта през целия живот от умения за управление 

на кариерата за пригодност за заетост през целия живот изисква програми за обучение, 

основани на умения,  както и различни услуги, насочени към различни ненапускащи училище 

възрастови групи, за да им помогнат да се върнат отново на пазара на труда или да запазят 

своята заетост.  
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„Вместо просто да изберете кариера, по-добре е да се съсредоточите върху динамичния 

подход и непрекъснатото трансформиране на кариерата. Този подход в педагогическата 

работа повишава ролята на себепознанието  по отношение на професионалното 

развитие.“10 

„Нарастващата глобализация на търговията и удължаването на периода на активна 

заетост все повече изискват хората да адаптират своите умения, за да изпреварят 

предвидимите или необходими промени и да запазят кариерата си.“11  

Отправната точка на разработването на наръчника беше приемането на общо определение за 

умения за управление на кариерата (УУК) като уменията, атрибутите, нагласите и знанията, от 

които хората се нуждаят, за да могат да управляват своята кариера. „Само по себе си 

висшето образование не става ценно при увеличаването на времето, прекарано в 

обучения, а чрез придобиването на ключови компетенции / професионални компетенции, 

които могат да бъдат приложени в действие по всяко време на кариерата на дадено 

лице." 12 

След задълбочени проучвания на бюро за събиране на информация в печатна форма или 

такава публикувана в интернет относно съществуващите рамки на УУК и най-добрите 

практики бе установено, че държавите от ЕС са в различни етапи на развитие, но съществуват 

някои добри практики, които да се споделят и да се учат. Докато няколко държави вече са 

въвели рамка на УУК ─ точно като т.нар. критерии Гетсби (Gatsby Benchmarks) в Обединеното 

кралство ─ други са взели участие в различни проекти, финансирани от ЕС, за разработване на 

рамка и/или обучителни дейности, предназначени за учители, преподаватели, които да ги 

подготвят за разработване на УУК. Няма обаче доказателства, че тези инициативи биха 

довели до трайни резултати. Тези факти трябваше да бъдат взети предвид при 

разработването на препоръките.   

Разработването и въвеждането на рамка на УУК и осигуряване на систематично, 

структурирано и планирано развитие на уменията за управление на кариерата в институциите 

за професионално образование и обучение от всякакъв тип, въз основа на националната 

рамка, спомага за предотвратяване на преждевременното напускане на училище, позволява 

непрекъснато адаптиране на лицето към постоянно променящия се пазар, като по този начин 

ще се подобри пригодността за заетост и ще доведе до по-добри умения.  
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УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И 

ПРИМЕРИ ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ - ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕГЛЕД 

 “Кариерното образование е въведено в училищата в повечето страни от ЕС с цел 

повишаване на уменията за управление на кариерата.”13 

 „Независимо от постигнатия напредък в повечето държави, кариерното образование в 

училищата е в етап на развитие.”14 

В държавите, които проучихме, поради големите структурни промени в икономиката и пазара 

на труда през последните години, както правните, така и последващите институционални 

условия на професионалното обучение са се променили. В почти всяка страна се набляга все 

повече на предотвратяването на преждевременното напускане на училище и на укрепването 

на кариерното ориентиране, от една страна, със задължителното включване на кариерното 

консултиране в учебната програма, а от друга - мрежа от учебни заведения. 

РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАРИЕРАТА 

Уменията за управление на кариерата се преподават по различни начини в цяла Европа: 

1. преподавани като отделен предмет (например в Австрия и Малта),  
2. (напр. във Франция, където има различни инициативи извън или в рамките на редовната 

учебна програма); 
3. като избираем предмет по кариерно обучение (напр. във Франция и Словакия),  
4. предлагани като самостоятелен курс (напр. в Естония, Франция, Литва, Нидерландия и 

Обединеното кралство) 
5. използват се различни комбинации от различни подходи (напр. Австрия, Финландия, 

Франция и Малта) 
6. заинтересовани страни (напр. организации в общността, агенции) участват в 

предоставянето (напр. Португалия, Словакия, Словения и Швеция) 

Френският пример за използване на извънкласни дейности за развитие на УУК показва, че 
могат да бъдат създадени функционални учебни среди, когато извънкласните дейности за 
развитие на УУК са добре организирани. Освен това, този вид подход е полезен, когато 
трябва да бъде намерено индивидуално решение за конкретни целеви групи.15 

Уменията за управление на кариерата са  включени в учебната програма като резултат от 
учебната дейност като отделен предмет със специално разпределение на времето в следните 
държави: Австрия, Швейцария, Кипър, Гърция, Финландия, Унгария, Хърватия, Литва, Малта, 
Нидерландия, Норвегия, Румъния, Словакия.16 

Придобиването на УУК е включено в други училищни дисциплини или училищата получават 
автономия, за да разпределят определени часове за това в следните държави: Германия, 
Дания, Естония, Франция, Ирландия, Португалия, Швеция.17 

Във Финландия развитието на УУК е включено в основната учебна програма: 76 часа от 
планираните дейности се предоставят в разписанията на часовете на учениците от 7-9 клас.18 
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В някои държави програмите за развитие на УУК се организират и осигуряват по специално 
предвиден за целта начин, което може да означава, че липсата на релевантност на 
развитието на УУК да бъде включена в учебната програма.  

В няколко държави развитието на УУК се основава на националните рамки на УУК, за да се 
осигури структуриран подход. „Макар че много европейски държави са интегрирали - или са 
в процес на интегриране - УУК в секторите на образованието и на пазара на труда, в 
Европа не намираме формална рамка, която да организира обучение УУК по структуриран 
начин през целия живот, по същия начин и в същата степен като в САЩ, Канада и 
Австралия.“19 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАМКИ ЗА УУК В НЯКОИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ: 

Гърция – в момента се разработва 

Разработва се рамка от Националната организация за сертифициране на квалификациите и 

професионалното ориентиране (EOPPEP) (февруари 2016 г.).20 

Ирландия ─ да 

Рамката съдържа подробен списък на резултатите от обучението, съсредоточено върху УУК, 

включително и по-широк поглед върху уменията, необходими в обучението, както и 

социалните умения. Те са определени на четири нива (придобиване, прилагане, 

персонализиране на знания, действие).21 

Литва ─ да 

Опитала се е да приеме и адаптира Канадския план  (Canadian Blueprint) ( Рамка за УУК), но 

се е сблъскала с литовските образователни традиции.22 

Португалия ─ да 

Да ─ за да се избегнат неблагоприятни последици за заетостта в ситуация на 

преструктуриране, Португалия е разработила програма за развитие на умения за управление 

на кариерата на работниците в предприятия, които са в процес на преструктуриране.23 24 

Шотландия ─ да 

Шотландското правителство  е поискало от правителствената агенция „Развитие на уменията 

в Шотландия“ (SDS) да създаде рамка, която да помогне на хората в Шотландия да развият 

умения за управление на кариерата. Тази рамка определя подход за подпомагане на 

развитието и използването на умения, които най-добре дават възможност на хората да 

планират и реализират възможности в живота, ученето и възможностите за работа.25 

Обединеното кралство ─ да 

Въпреки че са „слабо прилагани" (февруари 2016 г.) - УУК са добре разбрани от служителите 

в областта на кариерното развитие и формират основата за дейности в рамките на 

Националната служба за професионално развитие (Англия) и правителствената агенция 

„Развитие на уменията в Шотландия“. В Англия и Шотландия съществуват рамки за УУК (но 

слабо се прилагат). Участниците признават, че разбирането на УУК би се различавало при 

различните заинтересовани страни.26 27 

Дания ─ да 

В Дания темата за образованието и професионалното ориентиране, както и ориентирането 

към пазара на труда (кариерно обучение), е задължителна за учениците в началното и 

средното училище.28 



 

 

 

 

12 

Практически примери 

Следните европейски практически примери са уместни от гледна точка на осигуряването на 
професионално ориентиране или развитие на умения за управление на кариерата: 

1. Разработване на унгарската система за професионално ориентиране през целия 
живот 

2. Право на гражданите за професионална ориентиране през целия живот във Франция 
3. Основни учебни планове на Финландия и популяризирането на УУК 
4. Berufswahlpass (Паспорт за избор на кариера): структурно-комплексен подход за 

подкрепа на УУК в общообразователните училища в Германия 
5. Програма "STOP & GO", Люксембург 
6. Рискът за работните места в Малта 
7. Да се направи по-прозрачно професионалното обучение в Италия  
8. Портфейл от опит и квалификации (ПОК) във Франция 
9. Модел на услуги за управление на кариерата за ученици в Литва 
10. Умения за управление на кариерата в университет в Португалия 
11. Акредитиране на предходно обучение в образованието за възрастни в Швеция 
12. Разработване на УУК в дружества в процес на преобразуване в Португалия 
13. IQ Roma Service - Центърът за консултиране и заетост, Чешка република  
14. Партньорски модел  за УУК за хора с увреждания в Хърватия 
15. eGuidance в Дания 
16. Разпоредба за ориентиране за младежи в риск в Германия 
17. Информация за професионално развитие за младите хора в Австрия 
18. От ориентиране за всички до персонализиран път за всяко лице във Франция 
19. Стимулиране на професионалното ориентиране и насоки в професионалното 

образование, Нидерландия 
20. Услуги за професионално ориентиране в университетите в Словашката република 
21. Гореща линия / уеб базирани услуги във Великобритания 
22. Потвърждение за обучение на възрастни, Полша 
23. Разпоредби за професионално ориентиране за застаряващото население над 50 

години, Германия 
24. Професионално ориентиране за по-възрастните хора в Словашката република 
25. Насоки и консултиране на работното място, Исландия 
26. Доброволният трудов корпус, Полша 
27. Услуги за професионално ориентиране за студенти с увреждания или специални 

нужди, Исландски университет 
28. Професионални училища за ученици със специални нужди в Турция 
29. Общи насоки, свързани с нормативни документи, подкрепени от инструменти за 

оценка, в Швеция 
30. Система с база данни за млади хора и проект за осигуряване на качеството в Дания 
31. Използване на качествени ръководства за развиване на култура на обучение в 

рамките на и при всички услуги за кариерно развитие в Естония 
32. Професионализиране на работната сила за кариерно развитие във Финландия 
33. Примерна система за осигуряване на качеството, съпоставена с рамка за осигуряване 

и оценка на качеството на ELGPN в Гърция 
34. Проучване на резултатите от  обучението в Унгария 
35. Развитие на професионализацията в Обединеното кралство 
36. Осигуряване на качеството чрез учебна програма за консултанти в сферата на висшето 

образование в Германия 
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37. Висше образование и осигуряване на качеството в Латвия  
38. Гласът на потребителите в популяризирането на качеството на ориентаирането за 

възрастни в скандинавските държави 
39. Стандартът за качество на матрицата във Великобритания 

40. Използване на развитие и обучение на персонала и система за проследяване на 
клиентски данни в Ирландия  

41. Разработване на национална система за осигуряване на качеството в Германия 
42. Трансгранично сътрудничество в региона на Бодензее 
43. Партньорски подход за ранна намеса в Хърватия 
44. Национални механизми за сътрудничество и координация в практиката на 

ориентиране и разработване на политики в Норвегия 
45. Дискусионна платформа за ориентиране през целия живот, Полша  

46. Варминско-Мазурски пакт за развитие на професионалното консултиране, Полша 
47. Национална мрежа от съветници и консултантски структури в Гърция – ИКТ форум 

(IRIDA) 
48. Регионални споразумения между службата по труда и социалните грижи (NAV) и 

държавната образователна администрация, насочени към потребителите на всички 
възрасти в Норвегия 

49. Изследване на потребностите от ориентиране в различните сектори в Италия 
50. Кариерно ориентиране в Словения - от политика до изпълнение 29 
51. Национална награда за кариерно ориентиране, Чешка република 30 
52. Дните на обучение на възрастни в Полша 31 
53. Служби за дейности по ориентиране на едно гише“ във Финландия32 
54. Услуги в сферата на обучението и образованието във Финландия за търсещи работа и 

работодатели 33  
55. Професионално ориентиране, основаващо се на определени критерии в Обединеното 

кралство34 
56. Рамка CREATE за развитие на уменията, използвана в училище студио във 

Великобритания 35  
57. Мултимедийното приложение на консултантите по професионално ориентиране, 

озаглавено "Doradca 2000" (Counselor 2000), предложи на клиентите на всички бюра 
по труда почти 540 компютърни работни станции в Полша36 

58. Инициативата за образователни вериги в Германия 37 
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ПО КАКЪВ НАЧИН ГО ПРАВЯТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ? ДОБРИ ПРАКТИКИ И 

ОБРАЗЦИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОО В НАШИ ДНИ 

АВСТРИЯ 

Най-добра практика: Hans Henzinger Schule Allgemeine Sonderschule Kufstein 

За тези, които навлизат в ПОО в Куфщайн, се предоставят насоки. По време на програмата 
трябва да бъдат изпълнени следните дейности: посещение на най-малко 1 консултантски 
център на семестър, познаване на поне една учебна институция, посещение на  събитие за 
кариерно ориентиране, панаир или фестивал. Има няколко задачи по личностно и 
себеопознаване. Учениците се учат да пишат автобиография, да попълват формуляри за 
кандидатстване, да съставят мотивационни писма. Експерти, идващи от различни области, 
посещават училището и има 3 посещения в завод, фабрика или институция.38 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

Награда за най-добра практика: Даване на предимство на силните страни 

Даването на предимство на силните страни е проект, който позволява на хората да открият 
своите силни страни и други предимства, като същевременно се научат да ги използват в 
живота си, особено по време на търсенето на работа. На този шестседмичен курс (6 х 3 часа) 
участниците в проекта първо проучиха себепознанието си и по този начин повишиха 
увереността в собствените си способности. По-късно, благодарение на благоприятния метод 
на проучване, те се научили да се концентрират върху това, което е добро и да работи добре 
при самите тях, в тяхната обкръжаваща обстановка. Те също така са се научили да 
идентифицират своите силни страни и области на работата си там, където те се прилагат най-
добре, както и да установяват друга практическа информация и съвети, които ще им помогнат 
при търсенето на работа (как да напишат автобиография,  така че да привлекат ръководителя 
на ЧР, да представят себе си, какви са параметрите на работата, която търсят и т.н.).39 

ФИНЛАНДИЯ 

Примерна политика: Услуги за кариерно ориентиране и консултиране  

Целта на всички насоки по ориентиране и консултации във Финландия е да подкрепят хората 
при правенето на избор за образование и планове за професионално развитие, основаващи 
се на принципа на учене през целия живот. Всеки във Финландия има право на услуги за 
ориентиране и консултиране, независимо дали учи, работи, дали е безработен или е извън 
пазара на труда. Обществените образователни органи и служби по заетост и доставчиците на 
образователни услуги, обикновено общини, са основните участници, отговорни за 
предоставянето на услуги за ориентиране и консултиране. Образователните и обучителните 
институции носят основната отговорност за ориентирането и консултирането на учениците. 
Програмите за професионално ориентиране и планиране на кариерата, както и 
образователните и професионални информационни услуги, достъпни в публичните служби по 
заетост и бизнеса, са предназначени предимно за лица извън образованието и обучението. В 
публичните служби по заетост и бизнеса обаче също са достъпни за ученици услуги за  
ориентиране и консултиране.40 
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Най-добра практика: Дейности на едно гише (Ohjaamot)  

Един от ключовите проекти на Правителствената програма е да се създаде мрежа от дейности 
на едно гише (Ohjaamot) в цяла Финландия. Обслужването на едно гише е лесна услуга за 
достъп за млади хора на възраст под 30 години. Целта му е да предоставя информация, 
съвети, насоки и подкрепа в редица сектори от основни услуги от различни административни 
структури и сред широка мрежа от сътрудници. Отвореният действащ модел насърчава 
младите хора да се свързват с тях, за да подредят собствената си положение. Обслужването 
на едно гише предлага специална подкрепа за младите хора, намиращи се в преход, и ги  
насърчава да останат в образованието и на трудовия пазар. Положението на младите хора, 
ползващи услугата, се взема предвид при ориентирането, предлагано от инициативата. През 
2016 г. започна цифровизацията на обслужването на едно гише и услугите за ориентиране, 
което бе подчертано и като един от ключовите проекти на правителствената програма; 
цифрови услуги за ориентиране се разработват за всички млади хора (уеб услуги, телефонни и 
видео услуги за ориентиране) и са интегрирани в електронни услуги за търсене като 
Studyinfo.fi.41 

РУМЪНИЯ  

Примерна политика 

В Румъния е изготвена политика, която да помогне на младите хора да подобрят своите 
умения и таланти, от които може да се нуждаят, за да управляват решения, свързани с 
образование и работа през целия им живот. Услугите за професионално ориентиране и 
консултиране в училищата се разработват, актуализират и прилагат с подкрепата на 
експертните партньори на пазара на труда и променящите се възможности за работа като 
Центровете за професионално консултиране. Министерството на труда и социалната 
политика е изготвило План за действие за укрепване на връзката между образованието и 
заетостта (ПДУВОЗ), който има за цел да разработи и приложи Националната 
квалификационна рамка (НКР), да преразгледа образователните програми в съответствие с 
националните професионални стандарти (НПС) и консултантски услуги, курсове за обучение 
на работната сила и осигуряване на акредитация на институциите за ПОО.42 

УНГАРИЯ 

Най-добра практика: Техническо професионално училище „Манфред Вайс“  

Има определени институции, които се занимават с кариерно консултиране, но те се 
концентрират главно върху ученици, които са все още в 8-ми клас в началните училища,  
имайки преимущество по този начин преди влизането в  училище за ПОО. Техническото 
професионално училище „Манфред Вайс“ участва в следните програми: организиране на 
посещения в училищни семинари и организиране на конкурси за занаяти. Има  ден „Светът на 
професията“, изложения за избор на курсове, като „Направете професия!". Подобно на Нощта 
на музеите, има Нощ на бизнеса „Szakmák Éjszakája" ─ ежегодно събитие за преподавателите 
по ПОО за представяне на преподаваните от тях професии. Учениците също така участват в 
Европейската седмица на професионалното обучение, организирана от Европейския съюз, 
както и има събитие, наречено „Какво става?" и „Дни на отворените врати“ а 8-ми клас, за да 
посетят институциите, да се запознаят с професиите, да погледат уроците, да се срещнат с 
учители и ученици. Учениците могат да използват "KOM-PASSZ" онлайн кариерно 
консултиране (пътуване в света на кариерите и самосъзнание; подпомагане упражненията и 
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задачите; главно за ученици от средните училища). Официалната служба за бъдещи 
проучвания помага на ученици от 8-ми клас, които не са били приети при записването в  
обикновените средни училища, да намерят институция,  в която да продължат обучението 
си.43 44 45 46 47  

ГЕРМАНИЯ  

Най-добри практики: Berufswahlpass и Profilpass  

В Германия професионалното ориентиране играе важна роля в учебните програми на 
средните училища с дълга традиция. Във всички провинции систематичната професионална 
подготовка и ориентиране се преподават в специален предмет, който може да бъде 
наименуван по различен начин (напр. уроци по трудова дейност, технология на работната 
икономика) или включени в други предмети. Тук кариерното ориентиране и УУК са ключово 
съдържание. За да улеснят, подкрепят и документират процесите на обучение в тази област, 
портфейлът Berufswahlpass (паспорт за избор на кариера) се използва в 12 от 16-те 
провинции, включени в уроците. Инструментът не само включва различни предложения, 
партньори и информация за професионално ориентиране, но също така помага да се оценят и 
оценят личните силни страни и интереси чрез самооценка и външна оценка. Въз основа на 
това, инструментът включва и въпросници по различни теми, като съгласуване на на 
кариерното ориентиране и личните силни страни. По този начин той се стреми да оцени 
кариерното обучение и насърчава критичното мислене и обмен с други обучаеми. Чрез 
ресурсно ориентирания подход на портфейла на Berufswahlpass се укрепва самосъзнанието, 
самоуважението и самоефективността. Процесът на кариерно ориентиране и планирането и 
придобиването на УУК се подпомагат и оценяват чрез кариерно ориентиране, включително 
чрез сътрудничество с услугите за професионално ориентиране на публичните служби по 
заетост. Освен това паспортът помага на учениците да документират стъпките в процеса на 
избор на кариера и да управляват и оценяват своите документи.48 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 

Най-добра практика 1. Модели за подражание – „Вдъхновение за бъдещето" 

Програмата представя нагледно интересни и вълнуващи бъдещи кариери за младите хора, 
като свързва училищата и колежите с модели за подражание доброволци, които имат 
интересни и удовлетворителни професии. Доброволците, разговарящи лично с младите хора 
в училище или колежа относно професионална реализация, се насърчават да разглеждат 
следните неща: те биха могли да говорят от гледна точна на „един обикновен ден". Те 
обясняват какъв образователен маршрут са предприели. Колеж за допълнително 
образование? Стаж?  Доброволците обмислят какъв съвет биха дали на младите хора, които 
се надяват да влязат в тази област сега.49 

Най-добра практика 2. Училища студия  

Съвременните училища студия в Обединеното кралство са създадени, за да съчетаят 
обучението с опит в работата. Ключовите академични и професионални предмети се 
преподават на 14 до 19-годишни. Предметите се преподават в малки класове и чрез проекти, 
имитиращи трудова дейност, както и работа по проекти в местни предприятия и в общността. 
Заедно с професионалната специализация, учебните програми и методите за обучение на 
училищата студия имат за цел да насърчат способностите за намиране на работа, 
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корпоративни умения и умения за творческо мислене, които са важни за днешния пазар на 
труда и за развитието на работна сила, която може да стимулира иновациите. Учебният план 
на CREATE (като абревиатурата CREATE означава „Комуникация, свързване с другите, 
предприемчивост, приложни умения, умения за мислене и емоционална интелигентност") е 
разработен специално за представяне училища студия. Докато учебната програма на 
училищата включва фокусиране върху професионална специализация, съчетана с  основни 
академични предмети, тя обхваща и умения за намиране на работа и мислене. Независимият 
тип обучение, основаващо се на провеждане на анкети и проекти,  има за цел да развие 
способностите на учениците за творчество и решаване на проблеми, в допълнение към 
комуникационните и социални умения.50 

 

Фиг. 4 Рамката „CREATE“51 

Рамката CREATE се основава на широк спектър от типологии на уменията и е разработена 
специално за училищата студия, за да подготви младите хора с основните умения за 
намиране на работа, от които се нуждаят, за да просперират в живота. 

ГЪРЦИЯ 

Примерна политика(и) 

Гърция е създала т.нар. Зони за образователен приоритет (ЗОП) за подобряване на достъпа 
до образование в социално-икономическите райони в неравностойно положение чрез 
осигуряване на допълнителни средства и човешки ресурси на участващите училища (Закон за 
развитие на ученето през целия живот, 2010 г.). Обучението и подготовка на учителите на 
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работното място (INSET, 2012) има за цел да осигури възможности за обучение на учителите 
при  прилагането на нови учебни програми в задължителното образование; методи за 
обучение на учители за организиране и осъществяване на експериментални дейности и 
проекти; обучение за учители със специалност по ИКТ, драма, музика, изкуство или 
междукултурно образование; въвеждане на новоназначени и заместващи учители; и общото 
използване на ИКТ. Законът за организацията и функционирането на Института за младежта и 
ученето през целия живот и на Националната организация за сертифициране на 
квалификациите и професионалното ориентиране и други разпоредби (2013 г.) установява 
правната рамка за акредитация на преподаватели и ученици в областта неформалното 
образование и неформалното обучение. Законът за структурата, експлоатацията, 
осигуряването на качеството на изследванията и интернационализацията на висшите учебни 
заведения (2011) въвежда ограничение във времето на продължителността на проучванията, 
за да се повиши процента на завършилите учащи. В Министерството на образованието 
(Министерско решение №10101 / H / 22-08-2013) бе създадена централна Дирекция по 
икономическите въпроси, която да проучи най-ефективното и ефикасно използване на 
бюджета, предназначен за образование.52 

БЪЛГАРИЯ 

Примерна политика(и) 

Новият закон за образованието утвърждава използването на корекционни коефициенти за 
подкрепа на училищата и учениците в неравностойно положение. Целта е да се добавят 
критерии за резултатите на училищата и качеството на образованието чрез система за външна 
оценка. Съществува национална система за кариерно ориентиране и консултиране в 
образователната система. Всеки ученик, родител и гражданин има достъп до безплатна 
услуга за професионално ориентиране, където специалистите помагат да развият умения за 
планиране на личностното развитие на кариерата. В системата на служба „Заетост“ има и 
безплатна услуга за професионално консултиране. Консултант по професионално 
ориентиране и и психолог помагат на учениците, а във всяко училище има образователен 
съветник. През 2017 г. България е въвела дуална форма на обучение в областта на ПОО, като в 
същото време правителството е направило промени в трудовото законодателство, за да могат 
учениците да подписват договори и да работят за търговски дружества.53 

ТУРЦИЯ 

Примерна политика(и) 

Турция е една от държавите в Югоизточна Европа, която е кандидатка за членство в 
Европейския съюз. Тази специфична особеност подлага на изпитание образователната 
система. Всички услуги по ориентиране и психологическо консултиране (ОПК) в рамките на 
Министерството се извършват чрез училищните услуги за ориентиране и центровете за 
ориентиране и изследвания, попадащи в обхвата на  Наредбата за ориентиране и 
психологически консултации към Министерството на националното образование. Тези услуги 
са групирани в три основни направления, а именно лично и социално ориентиране, 
образователно и професионално ориентиране.  

Основните документи за политиката, свързани с визията за развитие на ПОО в националните 
системи на Турция, са: Визия 2023, с конкретни цели за образование, обучение и учене, 
Десети план за развитие (2014-2018 г.), Стратегически план на Министерството на 
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националното образование (2015-2019 г. ), Стратегически документ и план за действие за 
професионалното образование и обучение (2014-2018 г.), Стратегия за учене през целия 
живот (2014-2018 г.), Национална стратегия по заетостта (2014-2023 г.), Национална стратегия 
за предприемачество и план за действие (2015-2018 г.).54 

ПОЛША 

Примерна политика(и) 

Осъществени реформи и инициативи: реформа на учебната програма (основна учебна 
програма за 2008 г. - преминаване към по-общи, универсални умения, също така увеличаване 
на автономността на училищата). Новата учебна програма за ПОО включва развиването на 
меки умения (т.е. междуличностни и социални компетенции), като планиране на бъдещето, 
отвореност към промяна, управление и справяне със стреса, както и способност за работа в 
екип. Модернизиране на националната квалификационна реформа. Насърчаване на по-тесни 
връзки с работодателите. Цифрова училищна програма (2012 г.). Стратегия за развитие на 
човешкия капитал 2020 (2013 г.): по-добро адаптиране на образователните предложения към 
нуждите на пазара на труда. Перспектива за учене през целия живот (2011 г.) (за повишаване 
на мобилността и гъвкавостта на пазара на труда). Реформи на системата за професионално 
образование и обучение (стартирала през 2012 г. - година ПОО професионалисти с 
инициативи за адаптиране на предоставянето на умения към нуждите на пазара на труда и 
подобряване на кариерното ориентиране и консултиране за ученици от системата на ПОО): в 
началните училища се изисква кариерно ориентиране и консултиране. Изменение на Закона 
за училищното образование (2015 г.) с по-голямо внимание върху уменията за тестване, като 
например разсъждения, решаване на проблеми и универсални знания. Въвежда се нова 
форма на дуално обучение, тъй като качеството на образованието и подходящата насоченост 
на обучението на пазара на труда все още са ограничени.55 

СЛОВАКИЯ 

Примерна политика(и)  

Има няколко политики в Словакия по отношение на ПОО. Приетата концепция за обучението 
през целия живот произтича от заключенията от оценката на ученето през целия живот в 
държавите от ЕС, от международните документи за образование и обучение (по-специално 
„Бялата книга на ЕК за обучение и преподаване - към общество на знанието (1995 г.)", от 
Меморандум на ЕК относно ученето през целия живот ), както и от намерения за концепции 
за развитие на ученето през целия живот, Национална програма за образование и обучение в 
СР (2002), Концепция за по-нататъшното развитие (2002). Въз основа на гореспоменатите 
документи Концепцията определя шест основни намерения и предположения за развитието 
на ученето през целия живо:т предоставяне на нови основни умения за всички, осигуряване 
на повече инвестиции в човешки ресурси, осъществяване на иновации в образованието, 
признаване на образователните резултати, осъществяване на нов подход към 
професионалното ориентиране и консултиране, особено кариерното ориентиране, за да се 
направи образованието по-близо до учащите.56 
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БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 

Примерна политика(и) 

Реформите и инициативите, осъществени в Бивша югославска република Македония, имат за 
цел да намалят високата безработица, да увеличат участието на пазара на труда, особено на 
младите хора и жените, да увеличат достъпа до качествено образование и обучение, да 
подобрят съчетаването на умения и работни места и да създадат модерна и гъвкава система 
за социална защита. От 2016 г. във всички професионални училища работят нови кариерни 
центрове. 

Основна политическа документация: Стратегия за професионалното образование и обучение 
(2013-2020 г.) и План за действие, Проект на всеобхватна стратегия за образование за 
периода 2016-2020 г. и Концепция на план за действие за неформално образование и 
неформално обучение за възрастни.57 
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ОПИТЪТ, ПРИДОБИТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ, ПРИ 

УЧАСТВАЩИТЕ УЧИЛИЩА  

Две професионални училища участваха в програмата и в пилотния проект.  

Общински консорциум за образование и обучение към град Раахе 
(Raahenkoulutuskuntayhtymä) редлага квалифицирано професионално обучение в средното 
образование в три различни училища в района на Раахе, Финландия. Трите училища - Raahe 
Vocational Institute, Lybecker Institute of Craftsand Design and Ruukki Agriculture Institute – 
заедно имат повече от 1000 ученика, повечето от тях получават начална степен в 
професионалното образование на възраст 16-19 години. Продължителността на обучителната 
програма е три години, които дават на учениците начална професионална квалификация и 
умения за работа и заетост по специалността. Тригодишното обучение включва теоретична 
подготовка, практически занимания към базата на училището, както и минимум 6 месечна 
практика в реална работна среда. Гордостта на организацията се изразява в това, че по-малко 
от 9 % от учениците в района на Раахе отпадат преждевременно от училището. 

Училището за ПОО „Манфред Вайс“ в Будапеща (Будапеща Комплекс Szakképzési Centrum 
Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma), Унгария е 67-годишна 
институция и включва средно училище, техническо училище и ученическо общежитие. 
Училището има около 50 класни стаи и работилница с площ от 4000 квадратни метра. До 80-
те години на миналия век то е била институция, в която са се обучавали основно 
квалифицирани металургични и инженерни специалисти за местната фабрика, наречена 
Манфред Вайс, по-късно Csepel Works. Междувременно в резултат на промени, настъпили в 
страната, обучението се трансформира, като днес доминиращите сфери са  електрониката и 
информационните технологии за. През учебната 2017/18 година в институцията е обучават 
640 ученика, 352 са в програми за професионално обучение. В момента училището има 92 
учители. 

Училищата стартираха дейностите от Наръчника за 2 месеца, общо за повече от 100 ученици. 
Техният опит и обратна връзка са обобщени по-долу.  

Обратна връзка от Училището за ПОО „Манфред Вайс“  

• По време на пилотната фаза става ясно, че е много важно да се признае 
необходимостта да има часове с преподаване на УУК в образованието за 
професионално образование и обучение в Унгария - точно това вече е част от 
финландската учебна програма.  

• В Унгария, както показва опитът, учениците имат много оскъдни знания за уменията, 
информацията и методите на работа, тъй като никой не започва с опит, а тези умения 
не се преподават правилно в уроците.  

• Въпреки че някои от аспектите са включени в Националната учебна програма (писане 
на автобиографии, разбиране на обявите за работа и т.н.), те не са достатъчно 
практични и в много случаи не са достатъчно гъвкави и се въвеждат по старомоден 
начин. Необходимо е да се приложи подход, подобен на такъв, използван в бизнеса 
или в сферата на човешките ресурси, за да стане по-подходящ, актуален и интересен 
за тийнейджърите.  

• Също така е важно да се наблегне на разликата между методите за УУК, прилагани 
при висок социален стандарт и методите за УУК, прилагани в „ежедневието“ или в 
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„реалния живот", тъй като - въз основа на опита на учениците - някои умения, 
способности и методи не са уместни в последния приемер. Например, интервютата за 
работа много пъти въобще не се провеждат, а вместо дигитални умения и методи за 
търсене се предпочитат неформални начини за намиране на работа (реклама в 
магазина, работа чрез приятел и т.н.).  

• Унгарските училища за професионално образование и обучение изпитват сериозна 
липса на  възможности за ИКТ и това прави практически невъзможно преподаването/ 
показването/използването на отлични цифрови умения. Повечето училища нямат 
безжична интернет връзка и достъп до компютри извън часовете по ИТ,  каквито не 
всеки ученик има или има, но малко на брой.  

• Унгарските педагози имат малко време и незначителни познания, за да работят 
правилно за себепознанието на учениците. Нашите училища имат социални 
работници или психолози, но те не могат да се присъединят към тази работа, тъй като 
тяхната компетентност и капацитет са изцяло оползотворени.  

• Учениците обикновено са дистанцират от училището и учителите (понякога дори от 
своите връстници), имат по-скоро отрицателен (или неутрален в най-добрия случай) 
подход към училищата и работата в училище, в резултат на което става много трудно 
да стават открити и да работят по по-лични теми. Упражненията помогнаха малко за 
това, но също така помогнаха да се определят областите, където е необходимо 
подобрение и намеса.  

• Такива области са, само да се дадат няколко примера, развитие на комуникативни 
умения, предоставяне на пространство и начини за изразяване на себе си, тяхното 
мнение и мисли по определени теми, като се дава възможност да мислят малко по-
задълбочено за себе си и избора си на кариера, себепознание, осигуряване на 
възможност за лично ангажиране, активна работа и работа по време на учебните 
часове. Когато е необходимо, трябва да има място за индивидуално ориентиране.  

• Ограничаването на възрастовата граница за задължително образование до 18 години 
би подпомогнало придобиването на тези умения, наред с с много други предимства.  

• Била е необходима допълнителна подготовка за уроците, описани в наръчника, както 
и е щяло да има нужда от последващи действия, които също показват необходимостта 
от формално обучение на учителите за това как да се изпълняват тези дейности по 
ефективен и професионален начин.  

• За да обобщим, учителите, участвали в проекта, смятат, че унгарските училища биха 
били по-добро място с редовно и задълбочено обучение по УУК, тъй като то би 
помогнало на учениците да станат по-гъвкави служители и възрастни, които да могат 
да се справят с промените и трудностите. То трябва да бъде включено в предметите 
или да бъде като отделен предмет, но да бъде редовно и целенасочено.  

• Тъй като броят на уроците за ученици в училища за ПОО вече е повече от 35, близо 40 
на седмица, предлагаме възможните промени в учебния план да не увеличават броя 
на учебните часове - затова предлагаме разумна реформа на учебната програма.  
 

Обратна връзка от Общинския консорциум за образование и обучение към град Раахе 

• Повечето от нашите ученици смятат, че тези часове по проекта „Carma“ са отчасти 
полезни. Поне това беше нещо различно в сравнение с ежедневното им обучение. 
Най-полезни бяха дискусиите по време на часовете по проекта „Carma“ и след това. 
Въпросниците обикновено се попълваха твърде бързо и учениците в действителност 
не се замисляха по въпросите. Най-добрата обратна връзка идва от учениците, които 
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часовете по проекта „Carma“ наистина са ги накарали да помислят за бъдещото си 
професионално развитие и времето след като завършат професионалното училище. 
Във Финландия всяко основно училище има часове за консултации в своето 
разписание. По време на тези часове те са имали почти същите дейности като 
часовете по проекта „Carma“. Това може да е отчасти причината, поради която всички 
наши ученици не бяха толкова доволни според отговорите във въпросниците. Според 
обратната връзка на нашите ученици (след обсъждания) тези дейности по проекта 
„Carma“ са били полезни и/или интересни. 

• Тук във Финландия най-важната полза от наръчника по проекта „Carma“ е, че имаме 
компактна брошура за кариерно консултиране за учителите по ПОО. Вече 
разполагахме с тази информация, но от няколко различни източника. Така че един 
учител трябва да е много активен и трябва да има много време за намеиране на 
материали за кариерно консултиране.  

• Във Финландия тъкмо се случи най-голямата промяна в историята на ПОО. Тази така 
наречена реформа на ПОО се проведе в началото на 2018 г. Тази реформа 
актуализира цялото професионално образование и обучение. В бъдеще трудовият 
живот изисква нов вид компетентност, въпреки че има по-малко средства, 
предоставени за образование.  

• ПОО трябва да реагира по-бързо на промените в професионалния живот и работната 
среда и да се адаптира към индивидуалните нужди от компетенции. Това означава, че 
кариерното консултиране ще бъде по-важно в бъдеще. По-голямата част от 
обучението ще се проведе извън училищните сгради: работата се извършва в 
различни учебни среди, а учителите отиват на работа, за да дадат насоки. В работата 
на учителите се поставя акцент върху предоставянето на насоки по кариерно 
ориентиране и консултиране са важна част,  а наръчникът по проекта „Carma“ ще даде 
на учителите по ПОО нови идеи и материали за техните нужди. 

ОЦЕНКА НА ВЪПРОСНИКА ПО ПРОЕКТА „CARMA“ ЗА ПИЛОТНИТЕ СЕСИИ 

Бяха регистрирани 10 отговора от преподаватели, участващи в пилотната сесия. Пилотните 

групи включваха от 4 на 22 ученици. Бяха извършени следните дейности: 

Управление на конфликти, Упражнение „месечен бюджет“, Развитие на социалната 

компетентност, Каква е моята професия?, Да се обличаш за повод – от значение ли е 

външният вид, Опознаване на езика на пазара на труда, Анализ на професиограми, Даване 

на важни съвети относно интервюта за работа, Изучаване на чужди езици с помощта на 

онлайн средства, Технология за самомотивация, Кариерно проучване, Устни 

комуникационни умения, Създаване на профил в LinkedIn и започване на развиването на 

мрежа от делови контакти и връзки, Останете в безопасност онлайн, Сътрудничество и 

работа в екип, Управление на конфликти, Техника за самомотивация, и моите слабости, 

Умеете ли да работите в екип?, Самооценка на моите умения, Каква е моята професия?, Да 

бъдем добре информирани: Как да разпознавам фалшиви обяви и фалшиви възможности 

за  получаване на работа 

В повечето от групите учениците са оказали „доста добро" съдействие, въпреки че една 

група е била склонна да участва в обучението само в умерена степен, а друга в 

действителност не е била особено склонна да участва. 
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От споменатите дейности се подчертава, че задачите, свързани с комуникацията, 

управлението на бюджета и създаването на профил на LinkedIn, ангажират 

преподавателите, но най-вече учениците. Същевременно е трудно справянето с 

дейностите, свързани с вербалната комуникация., е било трудно. Посочването на 

необходимото умение може да е предизвикателство. 

Получихме и предложения, които могат да бъдат обобщени, както следва: 

Би било изключително полезно в образованието за ПОО УУК и обучението през целия 

живот да се включат като редовно занятие, подобно на курс. Освен уроците, 

индивидуалните насоки са важни. 

  



 

 

 

 

25 

ПРЕПОРЪКИ 

1. Препоръчва се разработването на умения за управление на кариерата да се основава на 
два стълба във всяка държава:  

• развиване на умения за управление на кариерата, включени в учебните програми на 
институциите за ПОО, и  

• ориентиране през целия живот, в това число програми за обучение (умения за 
работните програми със съдействието на различни доставчици), основаващи се на 
установените нужди на специфичните целеви групи от специфична професионална и 
кариерна информация и ориентиране, услуги за назначаване на работа и услуги за 
подкрепа на обучението с участието на социални партньори. 

Това предполага интегрирането и изричното установяване на развитието на уменията в 
официалната учебна програма.  

2. Препоръчва се, като превенция за преждевременно напускане, да се даде възможност 
на учениците да следват индивидуални цели, като им се предоставя индивидуално 
ориентиране, насочено към техните индивидуални нужди.  
 

3. Препоръчва се всички заинтересовани страни - държавата, образователни институции и 
индустриални/професионални организации (основни икономически играчи като 
професионални служби по заетост, асоциации на работодатели и работници, търговски 
камари, научноизследователски институти за трудова заетост /  изследователски 
институти за ПОО) – следва да бъдат включени в развиването на умения за управление 
на кариерата, за да откликват по-добре на нуждите на пазара на труда.  

Това предполага непрекъснат мониторинг на световния и регионален пазар на труда и 
новите тенденции в заетостта, тъй като разбирането на тенденциите е от ключово 
значение за ефективната реакция в отговор на същите. Сътрудничеството и 
координацията на заинтересованите страни се разглеждат като приоритетна област, тъй 
като (промените в) работната среда трябва да има пряко и незабавно въздействие върху  
осигуряването на развитие на умения за управление на кариерата,  доколкото това засяга 
съдържанието и прилаганите стратегии. 

4. Препоръчително е лидерите на институциите за професионално образование и обучение 
да получат специална роля в управлението на развитието на УУК, за да разчитат на  
съответните най-добрите практики на други държави и на подходите „отдолу нагоре", 
като споделят ресурси и опит чрез ефективни мрежи и партньорства. 
 

5. Препоръчва се на учителите, участващи в програмите за развитие на УУК, тъй като те са 
ключови фигури, оказващи влияние за вземане на решения в кариерата, да им бъде 
осигурена всякаква необходима помощ, включително специално - първоначално и 
продължаващо обучение и професионално развитие, както и различни помощни 
средства  (като напр. прогнози за умения) да ги накарат да разберат  по какъв начин 
неподходящите решения биха могли да повлияят на бъдещите кариери и живот на 
техните ученици и че като цяло трябва да се повиши квалификацията на консултантите по 
УУК.  
 

6. Препоръчва се във всеки предмет да се включат лични умения (области за развитие: 
способност за самоанализ, способност за формулиране на цели, способност за 
придобиване на информация, способност за вземане на решения). Трябва да се 
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акцентира върху управлението на процесите и вземането на решения за насърчаване 
правенето на качествен избор. 
 

7. Препоръчва се да се въведе цялостна система за (само) оценка и инструменти на УУК, за 
да се гарантира, че оценката на УУК е за обучение, а не от обучение. Формативната 
оценка, предоставена по време на учебния процес, е в полза на учениците, тъй като 
може да увеличи тяхната мотивация и да способства за тяхното обучение. 
 

8. Препоръчва се да се разработи и въведе набор от критерии за качество, за да се 
гарантира качеството на програмите за развитие на УУК, включително професионалните 
квалификации и стандартите, необходими за консултиране относно кариерно развитие и 
обучение.  
Програмите за развитие на умения за управление на кариерата трябва да се прилагат 
ефективно на всяко ниво, тъй като неефективните и неадекватни програми за обучение 
могат да доведат до демотивиране и обезсърчаване на целевите групи. 
 

9. Препоръчваме да се вземе предвид моделът за реформа на ПОО на Финландия 
  

 
Фиг. 5. Ново професионално образование и обучение във Финландия58 
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Фиг. 6 Какво ще се промени за учениците в новата система за ПОО във Финландия 59  
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