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Настоящата Програма за кариерно ориентиране на учениците е създадена в изпълнение на 

проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

Тя е разработена на основата на задълбочен анализ на характеристиките на кариерното 

развитие на учениците, както и на специфичните им потребности от услуги по кариерно 

ориентиране. Програмата включва информационни, методически и диагностични ресурси, 

създадени по проектите BG051PO001-4.3.02-0001 и BG05М2ОР001-2.2015-001 „Система 

за кариерно ориентиране в училищното образование“ и е съобразена със спецификата на 

българското училищно образование с неговите етапи и степени, както и видове училища.  
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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Основания за създаването на Програмата 

 

Анализът на състоянието на услугите по кариерното ориентиране в училищното 

образование показва, че има създадени позитивни предпоставки и реални постижения, 

които позволяват да се изгради цялостна система за кариерно ориентиране на равнище 

училище. Тези предпоставки се отнасят до: 

 Ресурсно и методическо осигуряване – създадени са информационни и 

методически ресурси в подкрепа на кариерното ориентиране на учениците 

(интерактивни упражнения, филми, Наръчник за кариерни консултанти и др.), 

достъпни чрез Националния портал за кариерно ориентиране на учениците – 

http://orientirane.mon.bg/. 

 Благоприятен социален контекст – осъзната е обществената значимост на 

кариерното ориентиране на учениците от страна на всички ангажирани 

участници – учители, родители, работодатели, медии и широката общественост. 

 Доказана полезност на кариерните услуги – ясно заявена потребност от 

кариерни услуги, която се потвърждава от анкетно проучване сред ученици в цялата 

страна, участвали в проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование.1 

Според резултатите от това проучване 91% от анкетираните ученици намират, че 

кариерните консултанти са им били полезни – с информация за училища, профили, 

професии, ред и условия за прием; с възможности за себеопознаване; развиване на умения 

за вземане на решение за избор на образование, търсене на работа; осъзнаване на важността 

на самостоятелния и осъзнат избор на образование и развитие. Данните показват 

категорично, че има смисъл да продължат усилията по предоставяне на услуги, свързани с 

кариерното ориентиране – 86% от анкетираните ученици заявяват потребност от услугите 

на кариерните консултанти. 

 

 

                                                           
1 КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ - резултати от анкетно проучване сред 

ученици и директори, представени на заключителна национална конференция по проект „Система за 

кариерно ориентиране в училищното образование“  (26-27.11.2015) - 

http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/prezentatia_rezultati_anketa.pptx  

В анкетното проучване са обхванати  8138 ученици (15% от общо 533 000 ученици, участвали в проекта), 

както и 868 директори, учители, педагогически съветници във всички видове и степени училища в цялата 

страна. 
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2. Цел, подходи и принципи на Програмата за кариерно ориентиране  

 

Настоящата Програма за кариерно ориентиране на учениците има за цел да осигури 

научно-обоснована последователност, възрастова и образователна спецификация на 

подходите, съдържанието, методите, формите и инструментите за работа по кариерно 

ориентиране с учениците.  

Реализирането на Програмата включва следните подходи: 

1. Анализ и проучване на потребностите в областта на кариерното ориентиране на 

ученици и млади хора. 

2. Личностноориентиран подход: Програмата е съобразена с възрастови и 

специфични особености на учениците и целят подпомагане на информирания 

самостоятелен избор и инициатива при вземане на образователни и кариерни решения. 

3. Проактивен подход: Програмата обединява усилията на широк кръг 

заинтересовани лица, институции и организации и се залага на тяхното устойчиво участие 

и подкрепа.  

4. Взаимодействие личност – среда: Програмата има за цел да подкрепи младите 

хора да вземат отговорни решения, съгласувани с различни значими социални фактори 

(семейството, заобикалящата среда и други). 

5. Органичност и синергия: Програмата свързва и взаимно допълва създадените на 

национално ниво добри практики и опит, принципи, организационни структури, методики 

и съдържание в сферата на кариерното ориентиране в училще и ги подрежда в ясна, 

съгласувана и логична структура.  

  

 Програмата за кариерно ориентиране е изградена в съответствие със следните 

принципи: 

 Систематичност – последователно и цялостно се обхващат равнищата на кариерно 

израстване на младите хора.  

 Вариативност – съобразяване потребностите на учениците с вида подготовка и с 

автономната училищна институция – залагат се варианти за подбор и/или 

доразвиване на Програмата. 

 Вътрешна съгласуваност и свързаност /съдържателна, методическа, 

организационна, времева, субектна/ – чрез систематизиращите таблици и 

инструменти. 

 Надграждане и натрупване – чрез устойчивото приложение на дейностите по 

кариерно ориентиране като процес, съпътстващ учениците през всички етапи на 
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средното образование; по отношение на училищната институция същото натрупване 

се реализира чрез годишен календар на инициативи по кариерно ориентиране. 

 Доброволност и изборност – водещ принцип в този тип услуги е принципът на 

доброволно участие и на възможност за избор на дейностите, в които се участва.  

 Адаптивност – Програмата съдържа указания и инструменти за конкретно 

адаптиране на отделни практики и съдържания към специфични потребности и 

ситуации. 

 Мрежовидност – обхваща взаимодействието и сътрудничеството между различни 

специалисти.  

 Цялостност – изисква взаимното допълване на различните методи и форми на 

подкрепа – самостоятелна работа, групови задачи и обсъждания, индивидуално 

консултиране; разнообразие от извънкласни и извънучилищни дейности, които 

подпомагат прехода от училище към трудова реализация.  

 Компетентностна ориентация – съдържанието на програмата е насочено към 

изграждане на съвкупност от компетентности, опит, нагласи, кариерни умения, 

които отговарят на изискванията на съвременното общество.  

 Продуктовост – чрез този принцип се позволява младият човек да вижда в осезаема 

и остойностена форма резултатите от своите усилия и напредък. Основният 

инструмент за работа е Индивидуалното кариерно портфолио, чрез който 

учениците създават и съхраняват артефакти от своето развитие и събират 

необходимите материали и документи, които ще ги представят и легитимират на 

пазара на труда. 

 

Основните форми и начини за реализация на Програмата включват:  

 часа на класа;  

 извънкласни и училищни дейности (клуб Кариера; училищни форуми; създаване 

на учебно-тренировъчни фирми; ателиета и др.);  

 консултации и дейности по интереси в условия на целодневна организация на 

обучение;  

 работа по проекти и др.  

Системата от форми за кариерно ориентиране, както и образователната среда, в която те 

се реализират, е отворена и се допълва и развива от училището и неговата общност, 

така че да отразява спецификата на профила, натрупания опит, традициите и 

възможностите в конкретния образователен и социален контекст. 
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3.Инструменти за реализиране на Програмата  
Основните инструменти и ресурси за реализиране на на Програмата са разработени 

по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, и 

включват:  

 Национален портал за кариерно ориентиране на учениците 

(http://orientirane.mon.bg) с информационнотърсеща система; 

 Програма за обучение по кариерно ориентиране, МОН, 2012 г.;  

 Тематични филми за кариерно ориентиране на учениците; 

 Интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на учениците от V до XII 

клас; 

 Наръчник на кариерния консултант, МОН, 2014 г.2;  

 

  Освен посочените инструменти за предварителна подготовка по отделни теми от 

Програмата могат да бъдат ползвани: 

 Тематични насоки за организиране и провеждане на форуми по кариерно 

ориентиране3;  

 Насоки за провеждане на дискусии по темите от поредицата от 30 филма за 

кариерно ориентиране на учениците4. 

 

                                                           
2 Наръчник на кариерния консултант - http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/NARUCHNIK_KK.pdf  
3 Тематични насоки за организиране на училищни форуми - 

http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/Portal_Uchilishtni_forumi_Nasoki_EOUP.pdf  
4 Насоки за провеждане на дискусии - http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/diskusii_filmi_lenta_last.pdf  

http://orientirane.mon.bg/
http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/NARUCHNIK_KK.pdf
http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/Portal_Uchilishtni_forumi_Nasoki_EOUP.pdf
http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/diskusii_filmi_lenta_last.pdf
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

1. Основни характеристики  

Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище се базира на 

адаптиран вариант на разработения от С. Лоу и Т. Уотс (S. Low and T. Watts) модел на 

кариерно образование в средното училище. Съгласно тази рамка, съдържанието е 

структурирано в четири глобални области, които С. Лоу и Т. Уотс представят с 

абреавитурата DOTS, а именно: Decision (решение), Opportunity (възможност), Transition 

(преход) и Self-awareness (самоосъзнаване).  

Програмата обобщава основните компетентности, които дейностите по кариерно 

ориентиране в училище целят да изграждат. Те подпомагат активното участие на учениците 

в овладяването на знания и формирането на умения за вземане на информирани решения 

относно образование, професионална подготовка и възможности за професионална 

реализация и кариерно развитие след завършване на училище. 

Програмата е структурирана съобразно видовете и етапите училищно образование, 

съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно: общо 

образование, което обхваща начален (I – IV клас) и прогимназиален етап (V – VII клас), 

профилирано образование, осъществяващо се в два гимназиални етапа и професионално 

образование, отново в два етапа – първи гимназиален (VIII – X клас) и втори гимназиален 

(XI – XII клас). За всеки етап и степен са посочени теми и методи за работа с учениците, 

инструменти за работа по отделните теми, изпълнител/изпълнители на темата, място на 

провеждане и организационни форми за реализиране на конкретните теми.  

  Темите отчитат спецификата на различните етапи на образование, а също и 

различния характер на училищната подготовка. 

  Спецификата на темите, подходите и организационните форми са съобразени с 

възрастовите особености на учениците.  

  С нарастване на възрастта на учениците постепенно намалява относителният дял на 

темите, свързани с осъзнаване на възможностите за сметка на нарастване на относителния 

дял на темите, свързани с формиране на умения за вземане на решения и подготовка за 

преход към пазара на труда. 
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Таблица 1 – Разпределение на темите за кариерно ориентиране на учениците по етапи 

и класове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  За всеки клас са предложени 4 препоръчителни теми, както и допълнителни теми, 

които могат да бъдат съобразени с конкретно заявени интереси и предпочитания от 

учениците. По преценка на училището те могат да бъдат реализирани като дейности за 

връзка с пазара на труда (посещения на работни места, срещи с 

професионалисти/родители, състезания по професии и др.) и заключителни събития.  

  Разпределението на темите се отнася за една учебна година, като включва 

разнообразие от организационни форми за тяхното провеждане (обучение, групови 

дискусии, викторини, състезания, кръгли маси и др.), както и място на провеждане (час на 

класа, извънучебно време, извън училище, клуб Кариера и др.). Всяка от темите може да 

изисква различен брой учебни или астрономически часа за нейното реализиране, което се 

определя от задачите, които трябва да бъдат постигнати, организационната форма за 

нейното провеждане и възрастта на учениците.  

  В приложение към съдържателната част на Програмата са включени примерни идеи 

и подходи за запознаване на учениците с различни теми и дейности по кариерно 

ориентиране, илюстриращи специфични организационни форми за тяхното провеждане, 

Разпределение на темите по етапи и класове: 

 

Етап Клас Общо теми 

Начален 

 

 

I 4 + 2 

II 4 + 2 

III 4 + 2 

IV 4 + 2 

Прогимназиален 

 

V 4 + 2 

VI 4 + 2 

VII 4 + 4 

Първи гимназиален 

 

VIII 4 + 4 

IX 4 + 4 

X 4 + 4 

Втори гимназиален 

XI 4 + 4 

XII 4  
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специфични методи и средства за тяхното реализиране, обусловени от възрастовите 

особености на учениците, етапите на тяхното кариерно развитие и вида образование според 

подготовката. 

В реализирането на Програмата участват педагогически съветници, психолози, 

класни ръководители, учители и училищни ръководства, кариерни консултанти от 

Центровете за кариерно ориентиране, родители, представители на бизнеса и при 

необходимост – външни специалисти, особено в случаите, които се отнасят до ученици със 

специални образователни потребности и ученици, застрашени от отпадане.  

За целите на ефективното изпълнение на Програмата е необходимо да бъде 

сформиран екип, който включва директор, педагогически съветник/психолог, кариерни 

консултанти, класни ръководители/учители/ресурсни учители и технически сътрудник. 

Отговорностите на всеки член на екипа за реализиране на Програмата на ниво училище са 

подоробно описани. 

 



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------11 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

2. ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Начален етап 

 

  В начален етап (I – IV клас) дейностите по кариерно ориентиране имат за цел 

създаване на най-обща представа за професиите и видовете дейности, запознаването с тях 

на основата на видими белези и лесно разпознаваеми характеристики. На този етап от 

кариерното развитие на ученика във фокуса на вниманието е мечтаната професия, а не 

реалният избор. Чрез изграждането на представи и понятия за професиите и света на труда 

малките ученици формират базисни знания, въз основа на които, използвайки фантазия и 

творчество, те създават и своите първи проекти за кариерно развитие. Тези проекти се 

основават на най-общата информация за професиите, чрез наблюдение на труда на хората 

от семейството, училището, населеното място, в което живеят, и уменията, необходими за 

тяхното упражняване.  

На този ранен етап от развитието на учениците кариерното ориентиране е насочено 

към опознаване на професиите в близкото обкръжение на ученика /семейство, общност/, 

както и основни професии в обществото, професии, които поради своята популярност често 

се превръщат в мечтан избор. Във връзка с това се формира и положително отношение към 

труда, работи се по посока на това ученикът да осъзнае, че всяка професия е нужна на 

обществото. Важен аспект на кариерното ориентиране е и формирането на потребност, 

желание за бъдеща професионална реализация. 

Това е периодът, в който се създават представи и нагласи, затова е особено 

сензитивен за формиране на ценностно отношение към труда и уважение към всички 

професии. Това се съотнася към собствените интереси, способности и мечтите за сфера на 

реализация на пазара на труда. 

Характерна за начален етап е неустойчивостта и променливите интереси и 

предпочитания на учениците към различни професии и дейности. Това е напълно 

закономерно за възрастта и за процеса на кариерното развитие и отразява естественото 

любопитство, влечение към харизматични ролеви модели и желание за подражание и 

експериментиране на децата в началното училище. Дейностите по кариерно информиране и 

ориентиране на учениците от I до IV клас стимулират процеса на опознаване на 

максимално широк спектър от професии и насърчават учениците да изградят позитивни 

представи (мечти) за различни възможни начини, по които пълноценно могат да се 

реализират в бъдеще. На този етап е важно учениците да бъдат изслушвани с интерес и 
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внимание, а устойчиво заявените и проявени интереси, способности и предпочитания да 

бъдат подкрепяни в процеса на по-нататъшното ориентиране на ученика.  

Интересът на учениците от начален етап към теми от областта на кариерното 

ориентиране се отличава с това, че се появява рано, изявява се като спонтанна склонност, 

без предварителни обучения и насоки. Това изисква изпълнението на поставените задачи да 

се реализира по непринуден начин, поради тяхната вътрешна мотивация и присъщото за 

възрастта любопитство към заобикалящия свят и по-конкретно – към света на възрастните. 

От особено значение през този възрастов период за кариерното ориентиране е не само 

работата на учителя, кариерния консултант и педагогическия съветник, но по-скоро 

тясното сътрудничество и взаимодействие със семейството и с родителите. Включването на 

семейството е безспорно фактор от изключителна важност за успешното реализиране на 

целите на програмата и постигането на надеждни и трайни резултати.  

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците в начален етап: 

 Разбиране на мястото на работата в човешкия живот, на необходимостта от труда и 

на ползата от различните професии;  

 Формиране на умения за учене, на ефективно взаимодействие с околните и за 

организиране на времето.  

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране в начален етап: 
 

Цели:  

 Запознаване на учениците с широк кръг професии;  

 Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора;  

 Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, свързани с мечти и проекти, 

насочени към бъдещата реализация. 

Задачи, подчинени на целите: 

 Създаване на основни познания за характеристики на често срещани професии;  

 Насърчаване на естествената любознателност в опознаването на различни професии 

и на мечтите за бъдеща реализация;  

 Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище; окуражаване на 

успехите и талантите;  

 Установяване на възможни пречки за успешната социална интеграция, включително 

трудности в ученето, които могат да доведат до отпадане от училище.  
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Очаквани резултати: 
 

 Придобити знания за различните видове труд и професии, за основните 

характеристики, отговорности и изискваните знания и умения за тяхното 

упражняване; 

 Разбиране на връзката учене – умения – успех;  

 Изявени първи професионални интереси и мечти; 

 Изградено уважение към труда и професиите. 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране в начален етап 
 

 В периода от първи до четвърти клас дейностите за кариерно ориентиране са 

насочени към запознаването с професиите. 

 Най–често използван и резултатен метод в този възрастов период е играта. 

Подходящи за използване са както сюжетно-ролевите игри, които показват различни 

взаимоотношения и роли при пресъздаване на света на професиите, така и игрите, които 

имат състезателен характер и предполагат децата да откриват възможно повече признаци 

на професията, да комбинират елементи, които са характерни за труда на хората от 

определена професионална сфера и др.  

 Много харесвани от децата са подвижните игри, при които запознаването с 

професиите е свързано с занимания и участие на възможно повече сетива в хода на играта. 

Игровите методи се съчетават успешно с използването на техники, свързани с рисуване, 

оцветяване, изрязване и апликиране. Важна особеност при използването на тези техники и 

средства е да се спазва принципът на реалистичност на изображенията и същевременно да 

бъдат по детски занимателни и забавни, за да предизвикват интерес и провокират 

творческото мислене у децата. 

 Кариерното ориентиране в тази възраст задължително следва да бъде съобразено с 

жизнения опит на учениците. За тази цел следва да се използват кратки и ясни изречения, 

съдържанието трябва да бъде атрактивно и да включва разнообразни примери, активни 

методи на участие, форми на демонстрация и др. 

 Използването на вродената любознателност у малките ученици към заобикалящия 

свят помага за осмислянето на ролята на труда в живота на човека и за ползата от 

различните професии. А за изграждането на познания за различните професии помага вече 

придобитият опит, който е и добра начална точка за полезни и интересни дискусии относно 

професионални и ролеви стереотипи („татко работи, а мама се грижи за децата“, „шивач е 
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женска професия, а шофьор – мъжка“, „професията на адвоката е престижна, а тази на 

сервитьора е маловажна“ и др.).  

 В работата по кариерно ориентиране опознаването на професиите трябва да започне 

със семейството, да обхване постепенно хората в близкото ежедневно обкръжение на 

децата и да бъде разширено, обхващайки непознати хора или пък известни личности, които 

са направили впечатление на учениците. Могат да бъдат използвани дискусии, съчинения и 

конкурси за детско творчество на различни теми – „Най-необичайната професия, която съм 

чувал“, „Какво би се случило, ако някоя професия изчезне?“, „Има ли маловажни 

професии?“, „Защо родителите ходят на работа, а децата на училище?“, „Как си представям 

професиите на бъдещето?“ и др. 

 Тъй като концентрацията на вниманието на учениците в начален етап (I – IV клас) е 

още неустойчива, характерът на дейностите и заниманията трябва да бъде разнообразен – 

чрез редуване на обясненията и дискусиите с активни занимания като сюжетно-ролеви, 

състезателни и подвижни игри, в които децата са ангажирани емоционално, интелектуално 

и кинетично. Много по-ефективни са дейностите, в които учениците могат да участват – да 

посетят, да видят, да докоснат, да тестват, да задават въпроси, да правят, да описват, да 

обсъждат – отколкото единствено да слушат. Тъй като визуалното възприемане при децата 

е най-развито, отлични резултати дава комбинирането на различни нагледни средства като 

презентации, снимки, учебни филми, предмети и др. Много ефективни са и приложните 

техники и занимания (рисунки, постери, конкурси, карнавали). 

 Опознаването на професиите може да се реализира успешно чрез междупредметни 

връзки с учебното съдържание по учебните предмети – Околен свят и Технологии и 

предприемачество (I и II клас); Човекът и природата и Технологии и предприемачество (III 

и IV клас). Това ще помогне децата по-лесно да направят връзката между професията, 

особеностите на населеното място и спецификата на труда на хората в региона, в който 

живеят. 

 Популярни организационни форми са посещенията на различни работни места и 

гостуванията на родители, които упражняват определена професия. Тези събития са чакани 

и впечатляващи за учениците и ги карат да се чувстват горди и щастливи с труда на 

родителите си. При организиране на подобна среща родителите е добре да бъдат 

предварително запознати с изброените правила. 

 Особено силен ефект има възможността децата лично да се докоснат и да влязат в 

ролята на конкретен професионалист, преобличайки се в униформата и използвайки 

инструментите и атрибутите, характерни за работата му. (Приложение, добра практика Red 

Paper Plane – професионално ориентиране за деца под формата на мисии) 
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Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда 
 

Начален етап „Светът на труда“ 

Основни характеристики на етапа: запознаване със света на професиите; 

значението на труда, интереси към бъдещата професия.  

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 гостуване на родители в училище и представяне на професиите им пред учениците;  

 професиографски екскурзии – посещения на работни места в местни фирми, 

полиция, пожарна, библиотеки, музеи, културни институции, общини, медии и др.; 

 проектно-базирани задачи и конкурси: проучвания и подготовка на съчинения, 

постери, колажи, лексикони и др. форми на представяне на професии от ученици; 

 популяризиране на ученически проекти и резултати от конкурси, състезания, 

викторини, проучвания и др. 

 включване на професионалисти в училищните мероприятия като гости в часа на 

класа/заключителните събития, като членове на жури и др. 

 създаване на ученическо портфолио и др.  

 

Ученическо портфолио 

Портфолиото е важен инструмент за систематизиране на постиженията на учениците 

и признаване на напредъка им. Създаването му може да започне в начален етап и да е част 

от приемствеността в работата на екипите в следващите образователни етапи и степени. 

Развитието на ученика може да се документира чрез: 

 снимки от класната стая и дейностите по кариерно ориентиране, в които се 

включва; 

 кратки бележки за конкретни постижения; 

 продукти от труда;  

 мисли, споделени от ученика; 

 награди; 

 текущи качествени оценки на специалисти, които работят с ученика; 

 сертификати, удостоверения, дипломи; 

 друго. 

 Организирането на материалите позволява както на специалистите, така и на 

родителите да видят постиженията през учебната година и да планират следващата. 
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Заключително събитие в края на начален етап: Ден на професиите 

 В края на началния етап всяко училище може да организира Ден на професиите – 

финално събитие, което отразява напредъка на учениците в рамките на Програмата за 

кариерно ориентиране. 

 Денят на професиите е еднодневно събитие с празничен характер, в което могат да 

участват и да се изявят всички ученици от начален етап, които имат желание, и да се 

осъществи с активното участие на родители и гости – професионалисти. Инициативата 

може да включва разнообразни дейности и форми, които всяко училище да допълни и 

развие, например: 

 Изложба „Какъв искам да стана?“ с произведения на учениците – съчинения, 

снимки, рисунки, колажи, макети и др. проекти, изготвени от учениците. В 

изложбата могат да бъдат включени и създадените от децата материали, 

представящи различни професии (Приложение към настоящата Програма, добра 

практика „Рed Paper Plane – професионално ориентиране за деца под формата на 

мисии“ – дейността с  

   лекота може да се адаптира за ученици от началния курс);  

 Викторина „Светът на професиите“: Викторината може да протече в няколко 

кръга за различните класове, като въпросите и задачите са съобразени по трудност с 

нивото на познание и развитие. За да бъде събитието още по-интересно и забавно, 

може да бъде включен и отбор на преподаватели и родители. (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 54, описана добра практика „Познай моята професия“);  

 Гостуване на професионалисти/родители, които да разкажат за своята работа. 

Учениците предварително могат да подготвят „лексикон“ или анкета за всеки от 

гостите, като въпросите включват например: какво са искали да работят и дали 

мечтата им се е сбъднала; да споделят най-интересната и забавната част от работата 

си; кои са уменията, които най-много са им нужни в тяхната професия; какво биха 

посъветвали децата, които искат да имат такава професия; ако можеха да избират 

отново, към каква професия биха се насочили и защо и др.  

 Професиографски екскурзии (насоки в Наръчник на кариерния консултант, стр. 32 

и описание на добра практика – пак там, стр. 146). Посещенията на работните места 

на родителите могат да бъдат организирани и по модела на инициативата „Гордея се 

с труда на моите родители“, представена като добра практика в приложение към 

Програмата;  

 Карнавал на професиите – атрактивно събитие, което е подходящо за финал на 

Деня на професиите. В него могат да вземат участие учениците от всички класове, 

като целта е те сами да измислят и изработят своите костюми, изобразяващи 

различни професии и занаяти. 

 и др. 

 Описаните дейности са примерни. Всяко училище може да разработи и осъществи и 

други, иновативни форми и дейности, съобразно интересите, потребностите и 

предложенията на децата. Също така Денят на професиите може да се съчетае с 
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ученическите форуми, организирани от Центровете за кариерно ориентиране в начален 

етап: Проект „Интереси и хоби“, Моят проект, Първи работен опит, Интервю с родителите, 

Професиографска екскурзия, Заключителен форум „Знам и мога“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 21, описана добра практика „Регионален празник на професиите „Знам и 

мога“) 

 Възможно е Денят на професиите за начален етап да се съчетае със заключителното 

събитие за ученици от прогимназиален етап, като дейностите се адаптират, така че и по-

големите ученици да могат да се включат с интерес и желание (например във викторината, 

професиографските екскурзии и Карнавала на професиите – включително като помагат в 

организацията и подготовката на по-малките ученици).      
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Таблица 2 – Примерни теми за кариерно ориентиране на ученици в начален етап (I – IV клас) 

 

Посочените теми, инструменти, методи и организационни форми за изпълнение са препоръчителни. С препоръчителните теми е добре да 

бъдат запознати всички ученици. Изборът на теми е по преценка на всяко училище в зависимост от интересите и нуждите на учениците. 

Могат да бъдат използвани и теми от предложените допълнителни такива. 

 

Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми за 1. клас 

1.клас 

 

Кой 

произвежда 

хляба? 

обсъждане; 

беседа; 

карти на 

професиите; 

гатанки. 

Упражнение № 1 „Пътят на хляба до нашата 

трапеза“ – Ниво А (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 9) и др. 

класен 

ръководител  

 

класна стая;  

час на класа. 

групова работа; 

посещение в 

хлебопроизводствен

о предприятие/ 

ферма. 

Влакче на 

професиите 

мозъчна атака; 

обсъждане;  

ролева игра. 

Упражнение „Влакче на професиите“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 53); 

Упражнение №2 „Признаци за групиране на 

професиите“ – Ниво А (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 10). 

класен 

ръководител  

 

класна стая;  

час на класа. 

групова и 

самостоятелна 

работа; обсъждане. 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

1. клас 

 

Имената на 

професиите 

 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане; 

викторина;  

игрословици/ 

кръстослови 

ци. 

Упражнение № 3 „Имената на професиите“ – 

Ниво А (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 11) и др.; 

 

Упражнение „Познай моята професия“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 54) и 

др. 

класен 

ръководител 

 

учебен час урок;  

викторина 

„Професиите по 

буква“.  

Професиите в 

моето 

семейство 

беседа; 

обсъждане;  

изложение с 

участието на 

родители. 

Упражнение „Моето родословно 

професионално дърво“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 65) и др. 

 

педагогически 

съветник и 

класен 

ръководител  

клуб Кариера групова работа с 

участието на 

родители с 

различни 

професии/посещени

е на работно място 

на родители;  

изложение „Гордея 

се с труда на моите 

родители“. 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Допълнителни теми за 1. клас 

1. клас Професиите в 

моето 

населено 

място 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане. 

Упражнение „Познай моята професия“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 54) и 

др. 

класен 

ръководител 

библиотека; 

пожарна; 

фирми; 

организации, 

институции 

или др. 

посещение на 

работно място. 

 

Професиите, 

които 

обслужват 

хората 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане. 

Упражнение № 3 „Имената на професиите“ – 

Ниво А (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 11) и др. 

 

класен 

ръководител/ 

педагогически 

съветник  

библиотека; 

пожарна; 

фирми; 

организации, 

институции 

или др.; 

учебен час. 

 

 

 

 

 

 

 

посещение на 

работно място; 

урок. 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми за 2. клас 

2. клас Имената на 

професиите 

беседа; 

обсъждане. 

 

Упражнение № 3 „Имената на професиите“ – 

Ниво А, Приложение 3 (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 11); 

 

Филм „И професиите имат имена“ и др. 

класен 

ръководител 

 

класна стая; 

конферентна 

зала; 

час на класа. 

групова работа;  

викторина – 

състезание 

„Професиите по 

буква“;  

лексикон/именник 

на професиите. 

Познавам 

професията 

на… 

проучване; 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане. 

 

Упражнение „Познай моята професия“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 54) и 

др. 

 

педагогически 

съветник / 

кариерен 

консултант 

ЦКО; 

конферентна 

зала извън 

училище, 

читалище или 

др. 

междуучилищен 

карнавал на 

професиите;  

професиографска 

екскурзия;  

гостуване на 

родители/професио

налисти. 

Професиите, 

които НЕ 

познавам 

беседа; 

обсъждане.  

Упр. № 2 „Признаци за групиране на 

професии“ – Ниво А, Приложение 2 (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране, Раздел 1, 

стр. 10) и др. 

класен 

ръководител/ 

кариерен 

консултант 

фирми; 

организации; 

институции 

или ЦКО. 

професиографска 

екскурзия или 

посещение на ЦКО. 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Професиите в  

моя род 

наблюдение; 

беседа. 

Филм „Потомственият избор на професия“; 

 

Упражнение „Моето родословно 

професионално дърво“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 65). 

педагогически 

съветник, 

класен 

ръководител 

клуб Кариера. среща със 

специалисти. 

Допълнителни теми за 2. клас 

2. клас Светът на 

труда около 

нас  

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане; 

самостоятелни 

задачи. 

Упражнение „Влакче на 

професиите“(Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 53) и др. 

 

класен 

ръководител и 

кариерен 

консултант 

ЦКО; 

фирми 

организации; 

институции. 

посещение на 

работно място. 

Какъв да 

стана?  

обсъждане; 

беседа; 

ролева игра. 

Упражнение „Познай моята професия“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 54) и 

др. 

класен 

ръководител, 

кариерен 

консултант 

 

 

 

 

 

 

час на класа; 

учебен час; 

клуб Кариера. 

групова работа; 

изложба на 

рисунки; урок. 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми за 3. клас 

3. клас Опознавам 

професиите 

ролева игра; 

беседа; 

обсъждане. 

Упражнение „Познай моята професията“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 54); 

 

Филм „Познатите и непознати професии“ и др. 

класен 

ръководител 

 

класна стая;  

актова зала. 

групова и 

самостоятелна 

работа. 

 

Професията, 

която е най-... 

беседа; 

обсъждане. 

Упражнение „Слънцето на моята мечтана 

професия“ (Наръчник на кариерния консултант, 

стр. 65); 

 

педагогически 

съветник, 

кариерен 

консултант 

клуб Кариера 

 

среща с родители с 

различни професии. 

Професии по 

буква 

беседа, 

обсъждане. 

Упр. № 2 „Признаци за групиране на 

професиите“ – Ниво А, Приложение 2А 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 10) и др. 

класен 

ръководител/ 

педагогически 

съветник/карие

рен консултант 

фирми; 

организации. 

урок;  

викторина. 

Кой с какво 

работи? 

мозъчна атака; 

беседа; 

обсъждане. 

 

Филм „В семейството на професиите“; 

 

Упражнение № 3 „Имената на професиите“ – 

Ниво А, Приложение 3А(Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 11) и др. 

 

класен 

ръководител. 

педагогически 

съветник 

/кариерен 

консултант 

конферентна 

зала; извън 

училище; 

театър, 

читалище или 

др. 

карнавал на 

професиите. 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Допълнителни теми за 3. клас 

3. клас 

 

 

 

 

Моето 

любимо 

занимание 

мозъчна атака; 

беседа; 

обсъждане; 

самостоятелна 

задача. 

Упражнение „Какво обичам да правя?“; 

 

Упражнение „Влакче на професиите“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 53) и 

др. 

класен 

ръководител, 

кариерен 

консултант 

класна стая; 

клуб Кариера. 

групова работа;  

проектно-базирана 

задача – 

представяне на 

хоби. 

Професиите в  

моя край 

наблюдение; 

беседа. 

Филм „Потомственият избор на професия“; 

 

Упражнение „Моето родословно 

професионално дърво“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 65). 

педагогически 

съветник и 

класен 

ръководител 

клуб Кариера среща със 

специалисти. 

Препоръчителни теми за 4. клас 

4. клас 

 

Светът на 

професиите 

казуси; 

самостоятелни 

задачи; 

обсъждане. 

Упражнение № 2 „Признаци за групиране на 

професиите“ – Ниво А, Приложение 2А 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 10) и др. 

педагогически 

съветник и 

класен 

ръководител 

клуб Кариера 

 

викторина с 

участието на 

родители; среща с 

родители или 

професионалисти. 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Искам да 

стана ... 

обсъждане, 

казуси, 

самостоятелна/ 

групова задача;  

взаимно 

обучение. 

Упражнение „Слънцето на моята мечтана 

професия“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 65). 

 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

 

актова зала; 

конферентна 

зала. 

 

проектно-базирана 

задача /конкурс за 

ученически проекти 

(съчинение, 

рисунка, макет на 

работно място, 

постер,  

презентация,  

колаж и др.). 

Познавам 

професията 

на… 

проучване; 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане. 

 

Упражнение № 3 „Имената на професиите“ – 

Ниво А, Приложение 3А(Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 11); 

Упражнение „Моето родословно 

професионално дърво“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 65) и др. 

 

 

 

педагогически 

съветник / 

кариерен 

консултант 

ЦКО; 

конферентна 

зала извън 

училище, 

читалище или 

др. 

междуучилищен 

карнавал на 

професиите;  

професиографска 

екскурзия;  

гостуване на 

родители/професио

налисти. 

Интервю с 

професионали

сти 

самостоятелна/ 

групова задача; 

проучване; 

обсъждане. 

Упражнение „Познай моята професия“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 54). 

 

класен 

ръководител/ 

кариерен 

консултант/пед

клуб Кариера създаване на 

лексикон на 

професиите; среща 

с интервюираните – 
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Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

 агогически 

съветник 

родители, 

професионалисти. 

Допълнителни теми за 4. клас 

4. клас Професии на 

миналото, 

професии на 

бъдещето 

самостоятелна/ 

групова задача; 

проучване; 

обсъждане. 

 

Упражнение № 2 „Признаци за групиране на 

професиите“  – Ниво А, Приложение 2 и 

Приложение 2А (Програма за обучение по ка-

риерно ориентиране, Раздел 1, стр. 10) и др. 

 

класен 

ръководител/ка

риерен 

консултант 

час на класа; 

клуб Кариера. 

проектно-базирана 

задача; 

представяне/изложб

а на ученически 

проекти (есета, 

колажи, рисунки). 

Професии, 

които правят 

хората 

известни 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане. 

Упражнение № 3 „Имената на професиите“ – 

Ниво А, Приложение 3 и Приложение 

3А(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 11); 

Филм „Изборът на професия – между 

реалността и фантазията“ и др. 

 

класен 

ръководител/ 

кариерен 

консултант 

час на класа; 

клуб Кариера. 

групова работа; 

тренинг. 
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2.2. Прогимназиален етап  
 

В прогимназиалния етап на образование (V – VII клас) кариерното ориентиране на 

учениците използва различни подходи за изследване на професиите и търсене на 

съответствие между изискванията на професиите и индивидуалните особености на ученика. 

Опознаването на професиите върви паралелно с дейности за опознаване на себе си – на 

своите силни и слаби страни, интереси, способности и предпочитания, и др., свързани с 

бъдеща професионална реализация. 

 В този етап са ясно разграничени задачите на кариерно ориентиране при учениците 

от V – VI клас и учениците от VII клас. Докато при учениците от V – VI клас все още са 

доминиращи темите, свързани с опознаване на света на професиите, при учениците от VII 

клас значение започват да придобиват темите, свързани с опознаване на собственото Аз, а 

във връзка с подготовката за избор на образование и/или професия се включват и теми, 

свързани с вземането на решение и подготовката за прехода от една към друга 

образователна степен. 

 В този период се натрупва все повече информация за света на труда. Налице е 

интерес към определени професии и задълбочаване на тяхното проучване. Учениците 

стават все по-активни и можещи в установяването на социални контакти. Развиват основни 

междуличностни умения, търсейки място в групата те минават през процес на вписване в 

средата на връстниците. Паралелно с това се разгръщат процесите на опознаване на себе си 

и изграждане на адекватен Аз-образ и самооценка. На тази база се формират и представи за 

съответствието на личностните качества, подготовката, знанията и уменията и успеха в 

избраната професия. Важно място в този етап заемат родителската обич и подкрепа, 

моделите на поведение, създадени в семейството – те са базисната позиция, от която 

ученикът тръгва към пълноценна реализация и успех в живота.  

 Прогимназиалният етап е времето на първите стъпки процеса на вземане на 

информирано решение, към правенето на осъзнат самостоятелен избор по отношение на по-

нататъшното образование.  

 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците в прогимназиален 

етап: 
 

 Разбиране на необходимостта от учене за постигане на житейски успех и 

пълноценна професионална реализация;  

 Осъзнаване на собствени силните страни и областите за развитие;  
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 Развитие на социални умения и личностни качества;  

 Апробиране на модели и стратегии за вземане на решение. 

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране в прогимназиален етап: 

 

Цели: 

 Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите;  

 Да улесни процеса на себепознание (силни страни, интереси, потребности); 

 Да подпомогне информирания и осъзнат образователен избор след VII клас. 

 

Задачи: 

 Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии;  

 Запознаване с възможностите за образование и кариера; 

 Подпомагане формирането на адекватната самооценка;  

 Формиране на ключови преносими умения: за учене и организация на времето, 

ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, 

вземане на решение. 

 

Очаквани резултати: 

 Разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията 

за овладяването;  

 Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; 

 Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания;  

 Умения за избор между различни алтернативи, съобразени със собствените 

предпочитания;  

 

Методически насоки за кариерно ориентиране в прогимназиален етап 

 

Важна част от личностното израстване на ученика в прогимназиалния етап е 

взаимодействието му с групата на връстниците. Тя е естествена среда за развитие на 

уменията за общуване, за професионално самоосъзнаване и вземане на адекватно решение. 

Това определя основните форми за работа по кариерно ориентиране в прогимназиален 

етап: колективните дейности, работата в малки групи за насърчаване на сътрудничеството 

и активното общуване, тренингите, проектите.  

 Водещи методи са ролевите игри, дискусиите, обсъждането на казуси. Могат да 

бъдат създавани нестандартни форми за трениране на преносими умения в защитена и 

подкрепяща среда – работилница за развитие на преносими умения – общуване, 

разрешаване на конфликти, сътрудничество и лидерство, представяне пред публика и др. В 
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тази възраст с аморефлексията на учениците се стимулира чрез самостоятелни занимания: 

интерактивни упражнения за наблюдение и обратна връзка, въпросници за самооценка, 

упражнения за самонаблюдение и др.  

Извънкласните посещения на работни места, дни на отворени врати в училища и 

образователни форуми предоставят богати възможности за ориентиране на учениците и 

могат да се провеждат в мащаб и форма, подходящи за спецификата на съответния регион и 

населено място. 

От гледна точка на организацията на дейностите по кариерно ориентиране за 

учениите от VII клас е важно да се предвиди: 

 Повече възможности за индивидуални консултации с цел подпомагане процеса на 

вземане на решение и информиран избор за продължаване на образование;  

 Посещения на Панорама на образованието;  

 Информационна кампания за ученици и родители (в Клуб Кариера или от кариерните 

консултанти в ЦКО) за представяне на възможностите за образование след VII клас;  

 Организиране на кариерно училище (семинари) за родители на седмокласници, в което 

те да бъдат запознати с тенденциите на пазара на труда, образователните възможности и 

с принципите за оказване на подкрепа при насочване на учениците към училище след 

VII клас (Приложение – описана добра практика „Кариерно училище за родители“). 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда: 

 

Прогимназиален етап „Себепознание и избор на образование / кариера“  

Основни характеристики на етапа: избор на образователна /професионална пътека; 

професии; съответствие между индивидуалните и професионалните характеристики 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Професиографски екскурзии; 

 Гостуване на родители/професионалисти в училище; 

 Ученически проекти и проучвания, свързани с различни професии; 

 Дни на отворени врати в профилирани и професионални гимназии; 

 Панорама на професиите и училищата ; 

 Форум „Гордея се с труда на моите родители“; 

 Регионален празник на професиите „Знам и мога“; 

 Междуучилищни състезания и форуми „Мечтая да стана“...; 

 Информационни семинари за седмокласници и техните родители; 

 Информационнотърсеща система в Националния портал за кариерно ориентиране;  

 Допълване на ученическото портфолио и др. 
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Ученическо портфолио 

 

Портфолиото е важен инструмент за систематизиране на постиженията на учениците 

и признаване на напредъка им. Създаването му може да започне в начален етап и да е част 

от приемствеността в работата на екипите в следващите образователни етапи и степени. 

Развитието на ученика може да се документира чрез: 

 снимки от класната стая и дейностите по кариерно ориентиране, в които се 

включва; 

 кратки бележки за конкретни постижения; 

 продукти от труда;  

 мисли, споделени от ученика; 

 награди; 

 текущи качествени оценки на специалисти, които работата с ученика; 

 сертификати, удостоверения, дипломи; 

 друго. 

 Организирането на материалите позволява както на специалистите, така и на 

родителите да видят постиженията през учебната година и да планират следващата. 

 

Заключително събитие в края на прогимназиален етап: Форум „Моето бъдеще“ 

  Заключителното събитие може да бъде организирано като празник на училището, 

в който ученици от различните класове сами подготвят програма и водят учебните занятия 

по дисциплини по свое желание и интереси. Програмата е предварително анонсирана на 

сайта на училището, сред ученици, родители и партньори. Могат да се поканят и външни 

гости – представители на обществеността, на бизнеса, науката, културата и спорта, на 

различни институции (Наръчник на кариерния консултант, стр. 137 – описана добра 

практика „Ден на ученическото самоуправление“). 

Специфичните дейности, които включва форумът, са: 

 Ден на професиите и талантите – концерт, на който учениците да изявят 

своите таланти, изложба с ученически проекти и постижения, създадени по 

време на заниманията по кариерно ориентиране в училище, в клубове по 

интереси, ателиета по изкуства, спортни отбори, училищни медии и по различни 

проекти . 

 Представяне на професии от ученици – чрез презентации, есета, постери и др. 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 21 – добра практика „Регионален 

празник на професиите „Знам и мога“).  
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 В зависимост от своите предпочитания и интереси, учениците могат да 

организират 6 различни къта, в които да демонстрират шестте основни типа 

професионална среда – реалистична, изследователска, артистична, социална, 

предприемаческа и конвенционална. В тях те ще демонстрират чрез постери, 

рисунки, презентации и специфични предмети, пособия и инструменти видовете 

професии, които са специфични за съответния тип. (Игра „Парти“ – Наръчник 

на кариерния консултант, стр. 114). 

 Гостуване на професионалисти/родители, които да разкажат за своята работа 

– както за успехи, така и за трудности и кризи. За да бъде максимално 

атрактивно представянето, всеки от гостите може да се подготви по 

предварително зададени въпроси – например какво са искали да работят и дали 

мечтата им се е сбъднала; да споделят най-интересната и забавната част от 

работата си; кои са уменията, които най-много са им нужни в тяхната професия; 

какво биха посъветвали децата, които искат да имат такава професия; ако 

можеха да избират отново, към каква професия биха се насочили и защо и др.  

 Професиографски екскурзии (насоки в Наръчник на кариерния консултант, 

стр. 32 и описание на добра практика пак там, на стр. 146). Посещенията на 

работните места на родителите могат да бъдат организирани и по модела на 

инициативата „Гордея се с труда на моите родители“, представена като добра 

практика в приложение към Програмата. 

 Информационен семинар за седмокласници и техните родители – 

разяснителни кампании за ученици и родители за възможностите след 7. клас 

(Приложение, описана добра практика „Кариерно училище за родители“). 

 Групови семинари по ориентиране и вземане на решение и индивидуални 

консултации, извън вече проведените, организирани с участието на кариерните 

консултанти от Центровете за кариерно ориентиране.  

  Други подходящи дейности, които могат да бъдат включени в заключителното 

събитие на този етап, са: 

 Капсула на времето с послания до учениците след 20 или 50 години. – Капсулата 

може да съдържа рисунки и есета на ученици на тема „Професиите на бъдещето“, 

„Изчезващи професии“, „Как си представям света след 20/ 50 години“ и т.н.  

 Писмо до себе си в бъдещето – учениците могат да напишат и заровят в бутилка 

послание до своето бъдещо „аз“. Чрез писмото учениците имат възможност да 

споделят своите най-съкровени мисли, мечти, надежди и преживявания. 

Заниманието има силно емоционално въздействие. То помага на учениците да 
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осъзнаят, че когато след време четат това писмо, ще бъдат вече възрастни; да си 

представят себе си в този бъдещ момент и от тази бъдеща перспектива да 

осъзнаят етапа, на който се намират в живота си и значението на избора, който 

правят в момента. 

 Лексикон на випуска – учениците, завършващи 7. клас, могат да бъдат поканени 

да попълнят на лист А4 няколко еднакви въпроса – как биха описали себе си с 

няколко думи (или да съставят акроним с името си), кои са техните най-хубави 

качества, с какво биха искали да се занимават в бъдеще, за какво мечтаят и какво 

си пожелават, да залепят своя снимка и да запишат контактите си. Лексиконът 

може да бъде дигитализиран (качен на сайта на училището или онлайн група). 

 

  Всички изброени дейности са примерни и могат да бъдат развити и адаптирани на 

място във всяко училище. Инициативата може да се съчетае също с училищните форуми, 

организирани от Центровете за кариерно ориентиране в прогимназиален етап: Обсъждане 

между връстници; Професиографско изследване; Проект „Знания и умения“; Проект 

„Креативно мислене“; Ден на отворени врати в училищата (общинско / регионално ниво); 

Ученическа борса (панорама на училищата) с щандове на различните училища. 
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Таблица 3 – Примерни теми за кариерно ориентиране на ученици в прогимназиален етап (V – VII клас) 
 
Посочените теми, инструменти, методи и организационни форми за изпълнение са препоръчителни. С препоръчителните теми е добре да 

бъдат запознати всички ученици. Изборът на теми е по преценка на всяко училище в зависимост от интересите и нуждите на учениците. 

Могат да бъдат използвани и теми от предложените допълнителни такива. 

 

 

Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 4 5 6 7 9 

Препоръчителни теми за 5. клас 

5. клас Пътешествам в 

света на 

професиите 

наблюдение; 

беседа. 

 

Филм 3. „Познатите и непознатите професии“. 

Анкетата от филма „За коя професия 

мечтаете“; 

 

Упражнения № 4 „Как изглежда мечтаната 

професия в реалния живот“ – Ниво Б 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 13). 

педагогически 

съветник ; 

класен 

ръководител 

извън 

училище; 

работно 

място. 

професио- 

графска екскурзия и 

проектно- базирана 

задача. 
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Светът на 

професиите. Кои 

професии са „най-

……“  

 

обсъждане; 

казуси; 

мозъчна атака. 

Интерактивни упражнения за V клас „Имената 

на професиите“, „Професията, която е „най-

...“ и „Професии по буква“; 

 

Филм 9 „И професиите имат имена“. 

 

 

педагогически 

съветник и 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант 

клуб Кариера. 

 

викторина „Светът 

на професиите“; 

състезание; среща с 

родители 

/професионалисти. 

Професиите имат 

история 

взаимно 

обучение; 

обсъждане. 

 

Филм 8. „Потомственият избор на професия“; 

 

Упр. № 4 „Родословното дърво на 

професиите“ – Ниво Б (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 31); 

 

Упражнение „Дървото на професиите“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 55) и 

др. 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант/пе

дагогически 

съветник 

извънучебно 

време; клуб 

Кариера. 

групова работа. 

Професиите около 

мен 

обсъждане; 

наблюдение; 

казуси; 

конкретна 

ситуация; 

взаимно 

обучение. 

Интерактивни упражнения за V клас „Професии 

вълшебници“, и „Опознавам професиите“; 

Филм 3 „Познатите и непознатите професии“, 

анкетата от филма „За коя професия 

мечтаете“; 

Упр. № 4 „Как изглежда мечтаната професия 

в реалния живот“– Ниво Б (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 1, 

стр.13). 

 

 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант 

 

час на класа; 

клуб Кариера. 

групова и 

самостоятелна 

работа, проектно-

базирана задача. 
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Допълнителни теми за 5. клас 

 

Опознавам себе си обсъждане; 

конкретна 

ситуация; 

мозъчна атака. 

Интерактивни упражнения за V клас „Искам да 

науча повече за себе си“ и „Какви качества 

притежавам“; 

 

Филм 11 „Професията отблизо“; 

 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси и 

потребности“ и „Дарби и таланти“ (Наръчник 

на кариерния консултант, стр.69 – 70); 

Прил. 2 в Програмата) и др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

 час на класа; 

клуб Кариера. 

 

 

 

 

групова и 

самостоятелна 

работа, тренинг. 

Аз искам да 

стана… 

обсъждане; 

дискусия; 

взаимно 

обучение. 

Интерактивно упражнение за V клас „Моята 

мечта“; 

 

Филм 6 „Изборът на професия между 

реалността и фантазията“; 

 

Упр. № 4 „Как изглежда мечтаната професия 

в реалния живот?“ – Ниво Б (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 2, 

стр. 13) и др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант. 

извън 

училище – 

ЦКО, 

конферентна 

зала; клуб 

Кариера. 

състезание; среща с 

професионалисти/р

одители. 

Препоръчителни теми за 6. клас 

6. клас Професията – 

случайност или 

избор 

обсъждане; 

мозъчна атака; 

казуси; 

ролева игра.  

Интерактивни упражнения за VI клас 

„Случайният избор на професия“ и 

„Непознати професии“; 

 

класен 

ръководител/п

е 

дагогически 

в училище, 

класна стая; 

клуб Кариера. 

групова и 

самостоятелна 

работа, проектно- 

базирана задача. 
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Филм 3 „Познатите и непознатите професии“ 

и др. 

съветник/кари

ерен 

консултант 

И професиите 

имат семейство 

обсъждане; 

взаимно 

обучение; 

дискусия. 

Интерактивни упражнения за VI клас „И 

професиите си помагат“ и „Родството на 

професиите“; 

 

Филм 8 „Потомственият избор на професия“; 

 

Упр. № 4 „Родословното дърво на 

професиите“ – Ниво Б (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 2, стр. 31) и 

др. 

учител; класен 

ръководител/п

е 

дагогически 

съветник/кари

ерен 

консултант 

в училище, 

класна стая; 

клуб Кариера. 

групова и 

самостоятелна 

работа; среща с 

родители. 

Изследвам света 

на труда 

наблюдение; 

беседа; 

проектно-

базирана 

задача. 

Интерактивно упражнение за VI клас „Познай 

коя е професията“; 

 

Филм 3 „Познатите и непознатите професии“. 

 

 

 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

извън 

училище, 

работно 

място; 

клуб Кариера; 

ЦКО. 

 

професиографска 

екскурзия; 

проект;среща с 

родители/професио

налисти. 
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Искам да стана… обсъждане; 

дискусия; 

взаимно 

обучение. 

Интерактивни упражнения за VI клас – 

„Професии и специалности“; „Откривам 

сходства в групи професии“; 

 

Филм 4 „В семейството на професиите“ и др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

извън 

училище– 

ЦКО, 

конферентна 

зала, клуб 

Кариера. 

семинар; 

състезание „Искам 

да стана“; 

среща с 

професионалисти 

от сходни 

професии. 

 

 

 

Допълнителни теми за 6. клас 

6. клас Искам. Мога. 

Трябва. 

обсъждане; 

конкретна 

ситуация; 

дискусия; 

мозъчна атака. 

Интерактивни упражнения за VI клас – „Какво 

трябва да зная за себе си, за да избера 

професия“; 

 

Филм 12 „Какво трябва да зная за себе си, за 

да избера професия“; 

Карта за бързо търсене на работа 

„Партито“(Наръчник за кариерни консултанти, 

стр.114); 

 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси и 

потребности“, „Дарби и таланти“(Наръчник на 

кариерния консултант, стр.69 – 70); 

 

Информационна самостоятелна карта 

(Наръчник на кариерния консултант, с.112) и др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

клуб Кариера; 

ЦКО. 

тренинг; 

състезание; 

викторина. 
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Организиран съм 

и интересите ми 

ме водят 

обсъждане; 

казуси; 

мозъчна атака. 

Интерактивни упражнения за VI клас– „Какво 

ми казват моите интереси, добре ли съм 

организиран“; 

Филм 17 „Накъде ме водят моите интереси“; 

 

Упр. № 2 „Планиране на свободното време“ – 

Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 4, стр.49) и др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

клуб 

Кариера; 

ЦКО. 

тренинг; 

състезание; 

викторина. 

 

Препоръчителни теми за 7. клас 

7. клас Уравнението на 

успеха 

обсъждане; 

дискусия; 

мозъчна атака. 

Филм 1 „Кариерата и житейската реализация 

на човека“; 

 

Упр. № 5 „Как да постигна професионалната 

си цел“ – Ниво Б стр. 53 (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 4, стр. 53); 

 

Упр. „Ресурси и потребности“ и упр. „Дарби и 

таланти“ (Наръчник на кариерния консултант – 

стр. 69 – 70) и др. 

класен 

ръководител/п

едагогически 

съветник/кари

ерен 

консултант 

в училище, 

час на класа, 

клуб Кариера. 

групова работа, 

самостоятелни 

задачи. 
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За да съм 

ориентиран, 

трябва да съм 

информиран 

обсъждане; 

дискусия; 

беседа. 

Интерактивни упражнения за VII клас – „Какво 

зная за училищното образование“; 

 

Филм 2. „Физическо здраве и образователни 

възможности“; 

 

Упр. № 7 „Какво зная за образователната 

система“ – Ниво Б (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 19) и др. 

класен 

ръководител/п

е 

дагогически 

съветнки/кари

ерен 

консултант 

час на класа; 

клуб Кариера, 

ЦКО. 

групова работа; 

среща с 

образователни 

експерти от 

РУО/община. 

Моите интереси и 

способности ме 

водят към избора 

обсъждане; 

беседа; 

взаимно 

обучение. 

Интерактивни упражнения за VII клас – 

„Интереси и склонности“; 

 

Филм 17 „Накъде ме водят моите интереси“; 

 

Упр. „Какви са моите предпочитания“ – Ниво 

Б (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 2, стр. 28); 

Упр. „Аз през очите на другите“(Наръчник на 

кариерния консултант, стр.68); 

 

Упр. „Информационна самостоятелна карта„ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 112 – 

113) и др. 

 

Въпросник за кариерно ориентиране на МОН: 

http://orientirane.mon.bg/?m=111 

педагогически 

съветник/кари

е 

рен 

консултант 

клуб Кариера. тренинг и 

самостоятелна 

работа. 

http://orientirane.mon.bg/?m=111
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Всеки има силни 

страни 

наблюдение; 

конкретна 

ситуация; 

обсъждане. 

Интерактивни упражнения за VII клас – „Моите 

силни и слаби страни“; 

 

Упр. „Какви качества притежавам“ – Ниво Б 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 2, стр. 30); 

 

Упр. „Дърво на професиите“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 55) и др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант  

извън 

училище, 

работно 

място; ЦКО. 

професиографска 

екскурзия; среща с 

професионалисти. 

Допълнителни теми за 7. клас 

7. клас Изследвам моите 

професионални 

интереси, 

способности и 

предпочитания 

наблюдение, 

обсъждане. 

Психологически въпросници от Националния 

портал за кариерно ориентиране 

http://orientirane.mon.bg 

 

класен 

ръководител 

в училище, 

класна стая. 

самостоятелна 

работа. 

Как взимам 

решения 

обсъждане, 

мозъчна атака, 

ролева игра. 

Интерактивни упражнения за VII клас – 

„Запознавам се с правилата за вземане на 

решение“; 

 

Филм 13 „Цената на лесните решения“; 

 

Филм 14 „Трудните решения“; 

 

Упр. „Взимам решение стъпка по стъпка“ – 

Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 3, стр. 43); 

Упр. „Много алтернативи – едно решение“ – 

Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 

класен 

ръководител/п

едагогически 

съветник/кари

ерен 

консултант 

в училище, 

класна стая; 

клуб Кариера. 

групова и 

самостоятелна 

работа, тренинг, 

обсъждане. 

http://orientirane.mon.bg/
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ориентиране, Раздел 3, стр. 44) и др. 

На кръстопът обсъждане, 

дискусия, 

взаимно 

обучение, 

проектно 

базирани 

задачи. 

Филм 30 „Среща с моята професия“; 

 

Интерактивни упражнения за VII клас – „Моите 

алтернативи за образование и обучение“; 

 

Упр. №1 „Откъде мога да намеря 

необходимата информация“ – Ниво Б 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 4, стр. 48) и др. 

 

Въпросник за кариерно ориентиране на МОН: 

http://orientirane.mon.bg/?m=111 

педагогически 

съветник/кари

ерен 

консултант 

извън 

училище – 

ЦКО, 

конферентна 

зала; клуб 

Кариера. 

среща с участието 

на училища за 

продължаване на 

образованието; с 

родители и бивши 

възпитаници -

техният успешен 

кариерен път след 

7. клас; конкурси – 

есе, рисунка и др. 

Посоката е ясна обсъждане, 

дискусия, 

взаимно 

обучение. 

Филм 30 „Среща с моята професия“; 

 

Интерактивни упражнения за VII клас – „Моите 

алтернативи за образование и обучение“; 

 

Упр. № 3 „Какво не трябва да греша при 

избора на професия“ – Ниво Б (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 4, 

стр.51); 

 

Упр. № 4 „Кои образователни алтернативи са 

подходящи за мен“ (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 4, стр. 52) и др. 

педагогически 

съветник, 

класен 

ръководител ; 

кариерен 

консултант 

клуб Кариера. тренинг и 

самостоятелна 

работа. 

 

 

http://orientirane.mon.bg/?m=111
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1. ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Профилираната подготовка в рамките на гимназиалната степен осигурява добър старт 

в кариерата чрез изграждане на компетентности в избрания профил. Тя е основа за 

продължаване на образованието във висше училище, като спецификата на всеки профил 

задава възможна посока за кариерно планиране и развитие. По тази причина през 

последните десетилетия успоредно с интереса към висше образование е налице и 

тенденция за насочване на учениците към профилирано образование и особено към 

чуждоезиковия, технологичния и природоматематическия профил. Това отговаря и на 

нарастващите нужди на националната икономика от специалисти, които притежават високо 

ниво на междукултурни, дигитални, предприемачески и научно-технически 

компетентности.  

Кариерното ориентиране в профилираното образование се отличава с активна 

познавателна насоченост към света на професиите, към конкретна професия и/или 

професионална област, съответна на целите, интересите и мечтите – езикова формула на 

интереса: „Интересувам се от… и искам да зная повече за него, защото имам намерение 

да…“. Профилираната подготовка сама по себе си съдържа т. нар. „актуален интерес“5.  

 

3.1. Кариерно ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас) – 

профилирано образование 
 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците от първи 

гимназиален етап (VIII – X клас): 

 

 Идентифициране и конкретизиране на интересите в определени професионални области и 

по-нататъшни образователни и трудови предпочитания; 

 Информация за възможностите, които избраният профил (чрез общообразователната 

и разширената подготовка) предоставя за продължаване на обучението в следващия 

гимназиален етап; 

 Развиване на ключови умения за управление на кариерното развитие: себепознание, 

планиране, определяне на цели и вземане на решения. 

 Изграждане на умения и готовност за вземане на решение. 

                                                           
5 Рашева-Мерджанова, Я., С. Цветанска: Наръчник на кариерния консултант. Проект BG051PO001-4.3.02-

0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, МОН, София, 2014  
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Цели и задачи на кариерното ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас): 

 

Цел:  

 Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на 

информирано решение и развитието на кариерни умения. 

 

Задачи, подчинени на целта: 

 Изграждане на умения за кариерно планиране у учениците, на способността да 

правят ценностни избори и да съобразяват планирането си с актуалната ситуация на 

пазара на труда; 

 Формиране на разбиране за тясна взаимовръзка между професиите и необходимост 

от преносими, широко приложими умения.  

 

Очаквани резултати: 

 Повишена инициатива и отговорност за осъществяване на информирания избор;  

 Подобрени умения за кариерно планиране и себереализация;  

 Адекватна самооценка на съответствие интереси-способности (професионално 

самоопределение). 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране на учениците в първи гимназиален етап 

(VIII – X клас)  
 

Първи гимназиален етап е определящ по отношение на формиране на нагласи за 

бъдещето – желание за продължаване на образованието или насочване след училище към 

пазара на труда, както и за формулиране на основни алтернативи (какъв 

профил/професионални направления представляват интерес за ученика или към каква 

професионална реализация ще се насочи).  

 Важно за учениците е разбирането, че изборът на кариера е непрекъснат процес, 

свързан с развитието на личността и смяната на роли и приоритети; преосмислянето и 

промяната са нормални и важна е пълноценната реализация. За тази цел е необходимо е да 

бъдат предвидени максимално широк диапазон от дейности с фокус върху ученето чрез 

преживяване; занимания, чрез които ученикът може да изпробва себе си в практиката / 

научни конференции, работа по проекти; участие в мероприятия, инициирани от 
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учениците/. По отоншение на методите в този етап предпочитани са ролевите игри и 

обсъждането на казуси, състезанията и конкурсите.  

Важен момент при работа с ученици в профилираното образование са 

ориентирането за мобилност и насърчаването на доброволчеството, които дават шанс 

на младите хора за личностно усъвършенстване, за изясняване на кариерните цели чрез 

обмен на опит, опознаване на различни култури и овладяване на умения в нова среда.  

Мобилността с учебна цел се реализира чрез периоди на обучение в чужбина, 

учебна практика в друга държава, участие във форуми на младежки лидери, доброволчески 

инициативи, стажантски програми, тренинги и други форми на неформално учене и др. 

Участието в мобилност развива специфични важни умения каквито са: умението за 

междукултурна комуникация; толерантност към различията; чуждоезикови умения; умения 

за общуване и работа в екип. 

Доброволчеството също носи контакти с връстници и представители на различни 

организации; практически опит, придобит в изпълнение на разнообразни задачи; практика в 

реална работна среда, където младежите могат да се докоснат до професията, която ги 

вълнува, и да разбират дали тя отговаря на очакванията им; развитие на алтруизъм, 

социална ангажираност и множество социални умения. Всичко това осигурява повече 

възможности за трудова реализация, дава увереност в себе си и прави кариерния избор 

много по-реалистичен.  

 Преходът след средно образование се подпомага, ако училищата си сътрудничат със 

заинтересовани лица и партньори извън тях самите, за да обогатят ресурсите за 

ориентиране и образователния опит, които могат да предложат на учениците си. От 

ключово значение тук са: 

 придобиването на умения за заетост и управление на кариерата – включително 

вземането на решение и изграждането на план за развитие след завършване на 

средно образование;  

 възможностите за придобиване на първи трудов опит под формата на стаж, 

практика, доброволчество и лятна работа, при което учениците да се ориентират 

в изискванията на бизнеса и реалностите на работната среда и да преценят дали 

представите им отговарят на действителността;  

 осмислянето на този опит и представи – чрез саморефлексия, разговори, 

дискусии, проучвания, създаване на лично портфолио. 

 За учениците, които се колебаят в своя избор, ефективни инструменти за подкрепа 

са индивидуалните консултации с кариерен консултант от ЦКО (или с обучен 

педагогически съветник/ психолог в училището) и попълването на въпросник за 

професионално ориентиране на портала orientirane.mon.bg. 
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Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда 

 

Първи гимназиален етап: „Управление на кариерата“ 

Основни характеристики на етапа: взимане на решения за кариерно развитие. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Срещи с представители на различни професии;  

 Посещения на работни места; участие в учебни фирми, проекти, доброволчество, 

лятна работа, Мениджър за един ден, работна сянка и др. форми на запознаване с 

работното място отблизо;  

 Образователна мобилност;  

 Проектно-базирана задача „Каталог на професиите в моя град“ – учениците 

проучват и обобщават информацията за най-важните сектори и отрасл; организарт 

се срещи с представители на браншови камари, работодатели и др. социални 

партньори и експерти, които ги запознават с тенденциите на пазара на труда и 

търсенето на специалисти с определена квалификация.  

 Проектно-базирана задача „Заетост, реализация и заплащане в различните 

професионални направления“. Учениците в малки групи могат да подготвят 

презентации за популярни професии от всяко професионално направление, като 

съберат информация от различни официални източници и лични контакти за 

процента на безработица сред завършилите и средните нива на заплащане, 

тенденциите по области и по университети; проучат обявите за работа и разберат 

изискванията и стартовите заплати; интервюират „от първа ръка“ някого, който 

упражнява съответната професия и споделят трудности и интересни моменти.  

 Междуучилищни конкурси „ История на професиите в моя род“; „Какво ще работя“;  

 Форуми с родители: „Професиите в моя род“; „Запознаване с професиите“;  

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  

 Обучение с Агенцията по зетостта и работодатели: „Моята първа работа“;  

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / Работна сянка;  

 Проектно-базирано учене; симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите“; 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и 

обучения;  

 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво; 
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 Създаване и допълване на ученическо портфолио и др. 

 

Ученическо портфолио 

 

Портфолиото е важен инструмент за систематизиране на постиженията на учениците 

и признаване на напредъка им, което може да започне и в предходните образователни 

етапи и да продължи през двата гимназиални етап. Развитието на ученика може да се 

документира чрез: 

 Материали, изготвени по време на дейностите по кариерно ориентиране (есета, 

колажи, постери, попълнени упражнения и въпросници за самооценка, проучвания 

на професии, дневници от проведен стаж и др.);  

 Снимки и удостоверения за участие в проекти, презентации, обучения, мобилност, 

обществени събития, доброволчески акции и др.;  

 Придобити сертификати, дипломи и свидетелства (за чуждоезикови, компютърни, 

технически компетентности, шофьорска книжка и др.) 

 Създадени от ученика материали, продукти и проекти – например: публикации, 

фотографии, онлайн страници/блогове, есета, изследователски проекти, изобретения 

и др.  

 Медали, грамоти и отличия от участие в научни, спортни, технически, 

математически и др. състезания, олимпиади и конкурси, характеристики, 

благодарствени писма и др. 

 

3.2. Кариерно ориентиране във втори гимназиален етап (X – XII клас)  
 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците от Втори 

гимназиален етап (XI – XII клас)  
 

Управлението на кариерата в този етап придобива първостепенно значение за 

учениците. Младите хора са изправени пред необходимостта да се справят с различни 

предизвикателства, включително и по-чести кариерни промени в условията на динамичен 

пазар на труда. 

 Преход от гимназиалната степен към реализация на пазара на труда или 

продължаване на образованието във висше училище; 
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 Опознаване, конкретизиране и задълбочаване на информацията за актуалното 

състояние на пазара на труда, което ще осигури проучен, анализиран и осъзнат 

избор на висше училище, базиран на спецификите на профилите; 

 Опознаване на собствените интереси и способността за вземане на решение и 

осъществяване на преход в ситуации на избор и противоречия;  

 Способност на учениците да групират и съотнасят уменията си (клъстъри на 

умения) с цел преносимост към различни работни места, в различни ситуации и към 

способността да управляват кариерата си в условията на бързи промени;6  

 Умения за управление на кариерата: осъзнаване на личните нужди и предпочитания, 

отзивчивост към възможностите, вземане на решения, личен мениджмънт, 

изследване на възможностите за учене и работа;  

 Насочено внимание към ориентирането за мобилност като шанс за личностно 

израстване на младите хора и усъвършенстване на кариерните им цели. 

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране във Втори гимназиален етап (XI – XII клас) 

 

Цел: 

 Подготовка на учениците за реализация на пазара на труда и/или за продължаване на 

образованието във висше училище. 

 

Задачи, подчинени на целта: 

 Изграждане на умения за кариерно планиране, разгърнато в овладяване и прилагане 

на способности от една страна за самопознание и от друга като активност – 

себереализация; 

 Развитие на способности за осъзнат и информиран ценностен избор в съответствие с 

личните приоритети, ценности и интереси, и тенденциите на динамично 

променящия се пазар на труда. 

 

Очаквани резултати: 

 Придобити умения за перспективно кариерно планиране;  

 Придобити умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели;  

                                                           
6 Рашева-Мерджанова, Я., С. Цветанска: Наръчник на кариерния консултант. Проект BG051PO001-4.3.02-0001 
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, МОН, София, 2014  
 



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------48 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

 Придобити умения за себереализация на пазара на труда – успешно презентиране, 

професионално адаптиране и интегриране;  

 Придобити умения за справяне с предизвикателства и кризисни професионални 

ситуации. 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране във втори гимназиален етап  
 

На този етап дейностите по кариерно ориентиране се характеризират със силен 

практически фокус, засилваща се динамика и комплексност в съответствие с възрастовия 

етап от развитието на учениците:  

 Подготовка за преход към пазара на труда чрез придобиване на умения за заетост и 

трудов опит;  

 Усъвършенстване на уменията за планиране и управление на кариерата;  

 Финализиране на индивидуалния план за развитие, изясняване на целите и стъпките;  

 Изготвяне на индивидуално портфолио, което да представя придобитите умения и 

постижения.  

 

През втория гимназиален етап дейностите по кариерно ориентиране имат 

подчертано практично-приложен характер и са ориентирани към изграждане на умения за 

преход и връзка с пазара на труда – чрез посещения на работни места, срещи с 

професионалисти, учебна практика, стажове и доброволчество, тренинги за изграждане на 

умения за заетост и управление на кариерата, решаване на практически казуси и др.  

През този период се засилва интересът към срещи с представители на бизнеса и 

посещения на работни места като формите на връзка с пазара на труда се интензифицират. 

За осъществяване на плавен преход към пазара на труда могат да бъдат организирани 

посещения на работни места, където учениците да се запознаят с ежедневието на работното 

място (работна сянка), да участват в стажове, лятна работа и доброволчество. 

Друга много ефективна форма на кариерно ориентиране са срещите с 

професионалисти и гост-лектори, специалисти по пазара на труда; особено, ако те са 

съчетани с майсторски класове / работилници или състезания по умения или конкретни 

практически казуси и дават възможност на учениците да получат възможност за стаж или 

работа.  

За учениците, на които предстои завършване, е важно да бъдат запознати с 

актуалните тенденции на пазара на труда в България и по света и перспективите за 

реализация, както и с за правата и отговорностите им при започване на работа. Такива 

информационни семинари могат да бъдат организирани от Бюрото по труда. 
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За учениците, които планират да продължат своето образование, от най-голяма 

полза са дейности като: представяне на рейтинговата система на висшите училища у нас, 

информиране на възможностите за продължаване на образованието в България и в 

чужбина, споделяне на опит от бивши и настоящи студенти и посещения в университети.  

Учениците в този етап проявяват изявен интерес към груповите упражнения, 

обсъждане на казуси и дискусионни методи като мозъчна атака, Техника на отвореното 

пространство, Световно кафене, Мисловни карти и др. Чрез тях те обогатяват своята гледна 

точка, научават се да аргументират мнението си и да си сътрудничат.  

Проектно-базираното учене също дава възможност за развитие на редица преносими 

умения – комуникация, сътрудничество, планиране, организиране, управление на ресурси, 

проучване, създаване, лидерство, презентиране, работа с външни лица (работодатели, 

експерти и др.). Подобни задачи могат да бъдат съобразени с интересите на учениците, като 

например: проучване на възможностите за обучение в чужбина (Моят проект за 

образователна мобилност), съставяне на личен списък със специалности (Моята класация), 

професионална карта на региона; задача „Личен бюджет“, в която учениците калкулират 

каква е цената на живота у нас (в същия или друг град) или в избрана от тях държава, в 

която биха искали да продължат образованието/ кариерата си, като проучат цени на наеми, 

средни разходи за храна, транспорт, режийни, здравни и социални нужди и др. 

За учениците от XII клас са подходящи индивидуални консултации и извънкласни 

дейности – срещи с работодатели, посещения на кариерни форуми (трудови борси), 

изложения за образование у нас и в чужбина, както и във висши училища. 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Втори гимназиален етап: „Подготовка за заетост“ 

Основни характеристики на етапа: проучване на пазара на труда, умения за търсене и 

кандидатстване за работа. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Посещения на работни места; 

 Среща с работодатели – запознаване с изискванията на пазара на труда, същността 

на професиите от различни професионални направления, възможностите за 

реализация в избраната сфера; 
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 Практически тренинги в стратегии за търсене на работа и стаж; подготовка на 

автобиография и мотивационно писмо; представяне пред работодател (ролеви игри 

„Интервю за работа“); 

 Информационни семинари „Моята първа работа“ (Бюро по труда) – подготовка за 

започване на работа – изисквания на работодателя, адаптиране към работното място, 

права и задължения на служителя и др.  

 Проектно-базирано учене по практически казуси, зададени от бизнеса или свързани 

с управление на кариерата; симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Посещения на Дни на кариерата, трудови борси, професионални изложения, 

предприемачески (startup) форуми и обучения;  

 Запознаване с Рейтинговата система на висшите училища в Бъгария и други 

рейтингови системи на университети по света;  

 Посещение на информационни дни за образование / кандидатстудентски борси; дни 

на отворени врати, организирани от висши училища; срещи с настоящи и бивши 

студенти;  

 Създаване на ученическо портфолио и др. 

 

Заключително събитие в края на гимназиалната степен: Ден на кариерата  

 Събитието има за цел да подпомогне учениците при прехода към висше образование 

и пазара на труда и да създаде възможности за контакт с бъдещи работодатели и 

университети, както и да получат предложения за стаж, лятна работа, доброволчество или 

практическо обучение. В зависимост от профила на учениците и техните интереси могат да 

бъдат поканени представители на различни организации от публичния, неправителствения 

и частния сектор, включително и самонаети лица/ млади предприемачи, за да се покаже 

разнообразието от възможности, което съществува на пазара на труда. Денят на кариерата 

може да включва следните събития и дейности: 

 Отборно ученическо състезание „Еврика!“ за новаторски решения по 

наболели проблеми на общността или по практически казуси и теми, зададени от 

работодатели и институции – отбори от ученици (могат да бъдат от различни 

класове, училища или дори градове) в рамките на ограничено време (например за 

един час) трябва да предложат решение по определен казус. След изтичане на 

определеното време всеки отбор презентира своето решение, а жури, съставено 

от представителите на партньорските организации – работодатели, родители, 

институции и др. – оценява представянето им според предварително оповестени 

критерии. Най-добре представилите се ученици могат да получат грамоти, 
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награди или предложения за стаж. Състезанието може да се проведе по различни 

начини – включително на открито, ако времето позволява, и в него могат да 

бъдат приложени разнообразни методи за обсъждане и търсене на решения – 

анализиране на казуси, мозъчна атака, Техника на отвореното пространство, 

Световно кафене, Мисловни карти и др.  

 Майсторски класове и работилници за умения, организирани от 

работодатели – практически обучения, в които учениците да имат възможност 

лично да се срещнат с представители на бизнеса и да получат от тях ценни 

съвети например за кандидатстването за работа, ползата от стажовете, насоки за 

търсенето и предлагането на различни професии и тенденциите в уменията, 

които са необходими за успешна реализация.  

 Конкурс за най-оригинално мотивационно писмо – Интересът на учениците 

към работилниците, организирани от работодателите или възможностите за 

заетост може да бъде предизвикан например чрез конкурс за най-нестандартно 

мотивационно писмо, като победителите бъдат отличени с интервю за работа, а 

работодателите дадат на всички участници практически съвети и коментари.  

 Семинар и изложба на ученически проекти (есета , постери, презентации , 

макети, рисунки и др.) на теми, свързани с професионалното развитие и 

бъдещето – например: „Как бих променил света, ако имах 1 милион?“, 

„Професии на бъдещето“ , „Моят проект за света“, „Как си представям идеалната 

работа“ и др. За да бъде атрактивно за публиката, представянето може да следва 

формата „Pecha Kucha“ (20 слайда, всеки по 20 секунди) или просто да бъде 

ограничено до 2 или 3 минути.  

 Гостуване на бивши възпитаници на училището, които са успели 

професионалисти. Изключително въздействащо е и споделянето на опит между 

връстници, затова могат да бъдат поканени бивши ученици и настоящи студенти 

– първокурсници, или които учат в чужбина, както и такива, които са избрали да 

започнат работа или да се занимават с предприемачество. 

 Срещи с неправителствени / младежки организации, които да представят 

информация за възможностите и ползите от участие в доброволчество и 

мобилност. В Деня на кариерата могат да се включат и външни партньори като 

неправителствени, младежки и обучителни организации, които предлагат 

различни възможности за личностно и кариерно развитие на учениците – 

например: интерактивни обучения, инструменти за кариерно ориентиране, 

възможности за доброволчество и младежка мобилност и др., които да 
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организират безплатно представяне или обучение на учениците. (Приложение – 

описаните добри практики „Международна наградата на Херцога на Единбург“ и 

„Кариера с кауза“; както и Наръчник на кариерния консултант, стр. 56 – добра 

практика „Пътешествие из индианските земи“). 

 Денят на кариерата може да се съчетае с различни други извънучилищни дейности и 

инициативи като: 

 Ден на ученическото самоуправление (описан в прогимназиален етап) и да 

завършва с празничен концерт, който ще даде възможност на учениците да се 

включат по различни начини и да проявят своя талант и способности – 

например: организация, музикално оформление, фото и видеозаснемане, 

кетъринг, реклама и връзки с обществеността, привличане на спонсори, 

музикално-артистична и спортна програма и др. Дейностите, инициирани от 

самите ученици, могат да донесат много ползи, ако са подкрепени от училището, 

работодателите и местната общност. Те могат да бъдат канализирани в полза не 

само за учениците, но и за гражданите и общността. По желание на учениците 

инициативата може да се осъществи като празник, фестивал или друг по-

мащабен проект, например благотворително събитие, в което учениците сами да 

предложат, организират и проведат различни дейности – флашмоб, информиране 

на обществеността, набиране на средства, оказване на подкрепа, практическо 

решаване на проблем и др. в полза на своя град, общност и училище. 

 Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти; 

 Форумите на междуучилищно и регионално ниво, организирани от центровете за 

кариерно ориентиране – Форум „Трудова борса“ (общинско / регионално ниво) и 

Кандидатстудентска борса;  

 Посещения на Дни на отворени врати, организирани от висши училища.  

Изброените идеи за реализация на Ден на кариерата са примерни, те са подходящи 

за всички гимназии и могат да бъдат адаптирани и допълвани в зависимост от профила на 

училището и наличните възможности и капацитет за реализация на инициативата.  

Ученическо портфолио 
 

 Всеки ученик завършва гимназиалната степен с индивидуално портфолио, което 

включва:  

 Изготвена автобиография, план за развитие (с индивидуални дългосрочни и 

краткосрочни цели) и мотивационно писмо за кандидатстване за работа в 

избрана фирма/организация;  
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 Придобити сертификати, дипломи и свидетелства (за чуждоезикови, 

компютърни, технически компетености, шофьорска книжка и др.) 

 Създадени от ученика материали, продукти и проекти – например: публикации, 

фотографии, онлайн страници/блогове, есета, изследователски проекти, 

изобретения и др.  

 Материали, изготвени по време на дейностите по кариерно ориентиране (есета, 

колажи, постери, попълнени упражнения и въпросници за самооценка, 

проучвания на професии, дневници от проведен стаж и др.);  

 Снимки и удостоверения за участие в проекти, презентации, обучения, 

мобилност, обществени събития, доброволчески акции и др.;  

 Медали, грамоти и отличия от участие в научни, спортни, технически, 

математически и др. състезания, олимпиади и конкурси, характеристики, 

благодарствени писма и др. 
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Таблица 4 – Примерни теми за кариерно ориентиране на ученици в Първи гимназиален етап (VIII – X клас)  

и Втори гимназиален етап (XI– XII клас) – профилирано образование 
 
Посочените теми, инструменти, методи и организационни форми за изпълнение са препоръчителни. С препоръчителните теми е добре да 

бъдат запознати всички ученици. Изборът на теми е по преценка на всяко училище в зависимост от интересите и нуждите на учениците. 

Могат да бъдат използвани и теми от предложените допълнителни такива. 

 

Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми за 8. клас 

8. клас Групиране на 

професиите 

обсъждане;  

проектно- базирана 

задача. 

 

Интерактивни упражнения за 8 клас – 

„История на професиите в моя род“;  

 

Филм 4 „В семейството на професиите“;  

 

Филм 8 „Потомственият избор на 

професия“. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

самостоятелна и 

групова работа;  

презентации; 

самостоятелни 

проучвания. 

Моите мечти обсъждане;  

оценъчни техники.  

 

Интерактивни упражнения за 8 клас: 

„Опознавам се с помощта на другите“; 

 

Филм 12 „Какво трябва да зная за себе 

си, за да избера професия“ и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна и 

групова работа, 

методи за 

рефлексия. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

 Моята бъдеща 

професия 

обсъждане;  

беседа.  

 

Интерактивни упражнения за 8. клас: 

„Какво очаквам от бъдещата си 

професия“; 

 

Филм № 3 „Познатите и непознатите 

професии“; 

 

Филм № 5 „Познавам ли професията, 

която избирам“ и др. 

класен 

ръководител, 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

 

час на класа; 

клуб Кариера; 

ЦКО. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

професиограма. 

Стъпка по 

стъпка – 

кариерно 

планиране 

наблюдение; 

проектно-базирана 

задача; обсъждане. 

Филм № 10 „Професия и кариера“; 

 

Интерактивно упражнениен 

„Затвърждавам правилата за вземане 

на решение“; 

 

Филм № 24 „Вземам решение стъпка по 

стъпка“ и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

извън училище, 

фирми; Бюро по 

труда; ЦКО. 

професиографска 

екскурзия; срещи с 

професионалисти. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

 Допълнителни теми за 8. клас 

8. клас Връзка между 

учебните 

предмети и 

избора на 

професия 

обсъждане; проектно- 

базирана задача. 

Упр. № 9 „Има ли връзка между 

учебните предмети, които харесвам и 

избора на професия“ – Ниво В (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране, 

Раздел 1, стр.22); 

 

Интерактивни упражнения за 8. клас 

„Групиране на професии“; 

 

Филм 9 „И професиите имат биография“ 

и др. 

кариерен 

консултант; 

педагогически 

съветник 

 

час на класа; 

клуб Кариера. 

 

 

групова работа; 

тренинг. 

 

Професионална 

карта на 

региона 

проектно-базирани 

задачи;  

презентация; 

самостоятелни 

проучвания. 

Интерактивни упражнения за 8. клас: 

„Професии и кариерни пътеки“; 

 

Упр. „Дърво на професиите“ (Наръчник 

на кариерния консултант, стр.55); 

 

Филм 11 „Професията отблизо“. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

извън училище; 

фирми, 

производствени 

предпирятия; 

Бюро по труда. 

професиографска 

екскурзия с 

проектно- базирана 

задача -“Професиите 

в моя град“. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Личностни 

характеристики 

и 

характеристики 

на професии 

беседа; 

обсъждане. 

Интерактивни упражнения за 8. клас 

„Някои типични грешки при избора на 

образование и професия“; 

 

Филм № 12 „Какво трябва да зная за 

себе си, за да избера професия“. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

клуб Кариера. самостоятелна и 

групова работа; 

тренинг. 

 

 Моето 

портфолио 

обсъждане; 

дискусия. 

Филм № 18 „Желание за независима 

работа и финансов успех“; 

 

Упр. „Ученическо портфолио за 

кариерно планиране“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 62 – 63). 

кариерен 

консултант; 

класен 

ръководител 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна и 

групова работа. 

Препоръчителни теми за 9. клас 

9. клас Ценности и 

ценностна 

система 

мозъчна атака;  

работа по портфолио; 

обсъждане на казуси. 

 

Упр. № 6 „Кои ценности са важни за 

мен“ – Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 2, стр. 34); 

 

Интерактивно упражнение за 9. клас 

„Ценности и ценностна ориентация“; 

 

Упр. „Професионален ценностен профил“ 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера.  

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

практическа 

работилница;  

оценъчни техники;  

методи за 

рефлексия. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

(Наръчник на кариерния консултант, 

стр.70); 

 

Филм № 16 „Наградата за труда“. 

Моите интереси 

и работата 

беседа;  

обсъждане на казуси. 

Интерактивни упражнения за 9. клас 

„Какво и къде искам да работя“; 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси 

и потребности“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 69); 

 

Филм № 17 „Накъде ме водят моите 

интереси“. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

час на класа; 

клуб Кариера; 

цко. 

самостоятелна и 

групова работа; 

тренинг. 

 Индивидуални 

особености и 

професия 

беседа;  

работа по портфолио; 

обсъждане. 

Упр. „Аз през очите на другите“; „Аз 

през собствените си очи“; „Моята 

снимка – нещо по средата“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр.68); 

 

Упр. „Определяне на лични дарби и 

таланти“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 69) и др. 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

час на класа; 

клуб Кариера. 

практическа 

работилница;  

споделяне на опит;  

ролеви игри. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Оценка на 

възможности и 

поставяне на 

цели 

обсъждане на казуси;  

 работа  

по портфолио. 

Упр. „Умения за вземане на решения“ 

(Наръчник на кариерни консултант, 

стр.77) и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

ателие 

практически 

работилници; 

ролеви игри;  

оценъчни техники; 

самостоятелно 

проучване;  

методи за 

рефлексия. 

 

 Допълнителни теми за 9. клас 

9. клас Статусът на 

професиите 

наблюдение;  

проектно-базирана 

задача;  

обсъждане. 

Интерактивни упражнения за 9. клас: „От 

какво зависи успешния професионален 

избор“. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

извън училище, 

фирми/Бюро по 

труда. 

професиографска 

екскурзия;  

споделяне на опит;  

самостоятелно 

проучване. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Професия „по 

мярка“ – моята 

професия- 

мечта 

фокус-обсъждане;  

проектно-базирана 

задача. 

Филм 11 „Професията отблизо“. 

 

 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант 

 

час на класа; 

клуб Кариера. 

форум/семинар. 

 

Необходими 

професии 

наблюдение; 

проектно-базирана 

задача; обсъждане. 

Интерактивни упражнения за 9. клас: 

„Статусът на професиите“ и „Типове 

кариера“; 

Филми № 1 „Кариерата и житейската 

реализация на човек“ и № 10 

„Професия и кариера“ и др. 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант 

извън училище, 

фирми/Бюро по 

труда. 

професиографска 

екскурзия;  

споделяне на опит. 

Индивидуална 

инициатива и 

мотивация 

фокус-обсъждане. Интерактивни упражнения за 9. клас 

„Моите мотиви“; 

 

Упр. „Лични приоритети“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр.72); 

 

Филм № 6 „Изборът на професия – 

между реалността и фантазията“. 

 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера; 

ЦКО. 

училищен/междуучи

лищен 

конкурс/състезание/

викторина/форум. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми за 10. клас 

10.клас Стълба на 

кариерата 

Дискусия. Интерактивни упражнения за 10. клас: 

„Различните кариерни пътеки“; 

„Области на кариерно развитие“; 

 

Филм № 29: „Правилата на успеха“. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време; извън 

училище; 

ЦКО; 

клуб Кариера. 

групова работа;  

фокус-обсъждане; 

посещение в 

Агенция по 

заетостта; Бюро по 

труда. 

Да работиш за 

себе си или да 

работиш за друг 

фокус-обсъждане. Интерактивни упражнения за 10. клас: 

„Изследвам наследяването на 

професиите в моя род“; 

 

Филм № 8 „Потомственият избор на 

професия“;  

 

Филм № 18 „Желание за независима 

работа и финансов успех“ и др. 

 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник; 

 

извън 

училище; 

фирми, 

предприятия, 

конкретни 

работни места. 

ученици 

представят 

професии; 

форум с родители 

и представители 

на институции и 

предприятия. 

 

 Какво искам – 

какво мога? 

обсъждане;  

фокус-дискусии. 

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Оценявам избраната професия“ и др. 

 

Попълване на въпросници от 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Национален портал за кариерно 

ориентиране на учениците; 

 

Упр. „Клъстъри от умения“( Наръчник 

на кариерния консултант, стр.147); 

 

Упр. № 7 „Как да разпозная моите 

умения“ – Ниво В (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 2, стр. 

35) и др. 

съветник; 

класен 

ръководител 

споделяне на опит;  

професионално 

портфолио;  

тренинг. 

Групи умения обсъждане;  

мозъчна атака;  

методи за рефлексия. 

Упр. 7 „Как да разпозная моите умения“ 

– Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 35); 

 

Интерактивни упражнения за10. клас: 

„Опознавам уменията си“; 

 

Филм № 12: „Какво трябва да зная за 

себе си, за да избера професия“ и др. 

 

 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

ателие;  

тренинг. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

 Допълнителни теми за 10. клас 

10.клас Компетентности 

и способности 

обсъждане на казуси;  

работа по портфолио. 

Упр. № 8 „Моите силни и слаби страни“ 

– Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 37); 

Интерактивни упражнения за 10. клас: 

„Какви са моите способности“; 

 

Упр. „Въпросник за стил на 

познавателна дейност“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр.73) и др. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

ателие;  

практическа 

работилница;  

самостоятелно 

проучване;  

методи за 

рефлексия. 

Личностно 

значими 

качества, 

ценности и 

интереси 

наблюдение; 

проектно-базирана 

задача; работа по 

портфолио. 

Упр. № 5 „Моите мечти“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр.33); 

 

Упр.6 „Кои ценности са важни за мен“ – 

Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр.34); 

 

Упр. „Професионален ценностен 

профил“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 70) и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

час на класа, 

клуб Кариера, 

ЦКО. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

оценъчни техники;  

методи за 

рефлексия. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Самостоятелна 

инициатива; 

аргументи и 

стратегии 

обсъждане на казуси;  

работа по портфолио. 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Аз 

и моите избори“; 

 

Упр. „Определяне на лични 

приоритети“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.72). 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън училище,  

ЦКО. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

практическа 

работилница;  

оценъчни техники. 

 Моите 

предпочитания 

обсъждане на казуси. Интерактивни упражнения за 10. клас: 

„Как да избера подходящата 

алтернатива“; 

 

Филм № 25 „Всяко решение е правилно“ 

и др. 

 класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

в училище; 

клуб Кариера. 

групова и 

самостоятелна 

работа; оценъчни 

техники. 

11.клас Препоръчителни теми за 11. клас 

Типове 

личности и 

професии 

мозъчна атака;  

казуси, дискусия. 

Упр. № 9 „Типове личности и 

професии“ – Ниво В (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, стр. 

38); 

 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Типове личности“; 

 

Филм № 12 „Какво трябва да зная за 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа; тренинг. 



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------65 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  

Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

себе си, за да избера професия“. 

 

Упр. „Упражнение за мотивирани 

умения и способности“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 117) и др. 

 Инструменти за 

вземане на 

решение 

проектно-базирани 

задачи;  

обсъждане. 

Упр. № 4 „Алгоритъм за вземане на 

решение“ – Ниво В (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, стр. 

45); 

 

Упр. № 5 „Кой избор е по-добър“ – Ниво 

В, (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 46); 

 

Филм № 24: „Вземам решение – стъпка 

по стъпка“. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

 

час на класа; 

клуб Кариера; 

ЦКО. 

 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

професионално 

портфолио; 

тренинг. 

 

Образователен 

и/или 

професионален 

маршрут 

обсъждане; конкретна 

ситуация;  

фокус-дискусии. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Моите алтернативи след завършване 

на средно образование“; 

 

Работа с рейтинговата система на 

висите училища в България - 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън училище; 

клуб Кариера; 

ЦКО; Бюро по 

труда. 

семинар;  

дни на кариерата;  

срещи с 

представители на 

Бюро по труда. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

(http://rsvu.mon.bg) 

 

 

Филм 26: „Обяви за работа и документи 

за кандидатстване“; 

 

Упр. „Договор за самоуправление на 

промяната“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 96) и др. 

 

 Създаване на 

личен план за 

преход 

обсъждане;  

конкретна ситуация;  

фокус-дискусии. 

Филм 29: „Правилата на успеха“; 

 

Упр. Изработване на личен кариерен 

план – „5 основни стъпки за 

професионален успех“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр.79) . 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън училище, 

ЦКО. 

 

практически 

работилници и 

семинари; споделяне 

на опит; среща с 

представители на 

бизнеса и 

предприемачи. 

Допълнителни теми за 11. клас 

11.клас Възможности за 

избор на висше 

образование в 

България и 

чужбина 

обсъждане;  

фокус-дискусии. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Моят избор на висше образование“; 

„Критерии за избор на висше училище“ 

и др. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън училище, 

ЦКО. 

практическиа 

работилница;  

тренинг;  

ориентиране за 

мобилност. 

http://rsvu.mon.bg/
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Предприемачес

ки умения 

проектно-базирани 

задачи;  

мозъчна атака;  

обсъждане. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Професии и длъжности“; 

 

Упр. „Диагностика на интереси към 

определена професия и/или работа“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 

120) и др. 

 класен 

ръководител, 

педагогически 

съветник, 

кариерен 

консултант 

извънучебно 

време; клуб 

Кариера; ЦКО, 

Бюро по труда, 

Агенция по 

заетостта. 

професионално 

портфолио; 

тренинг; 

срещи. 

Личен брандинг обсъждане. Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Моето лично професионално бъдеще и 

успех в кариерата“; 

 

Упр. „Карта за бързо търсене на работа 

„Партито“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.114) и др. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън чебно 

време;  

клуб Кариера. 

проект;  

практическа 

работилница;  

споделяне на опит; 

самостоятелна и 

групова работа;  

ролеви игри. 

Умения за 

кариерно 

планиране 

проектно- базирани 

задачи;  

обсъждане;  

фокус-дискусии. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Как да постигна целта си“; 

 

Упр. „Умения за определяне на общата 

професионална цел“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 78). 

 

 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

в училище; час 

на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна и 

групова работа;  

споделяне на опит;  

професионално 

портфолио. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

12. клас Препоръчителни теми за 12. клас 

Какво искам – 

какво мога? 

обсъждане;  

фокус-дискусии. 

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Оценявам избраната професия“ и др. 

 

Попълване на въпросници от 

Национален портал за кариерно 

ориентиране на учениците; 

 

Упр. „Клъстъри от умения“( Наръчник 

на кариерния консултант, стр.147); 

 

Упр. № 7 „Как да разпозная моите 

умения“ – Ниво В (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 2, стр. 

35) и др. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник; 

класен 

ръководител 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

споделяне на опит;  

професионално 

портфолио;  

тренинг. 

Как да се 

представя 

успешно при 

кандидатстване 

за работа? 

 

обсъждане;  

конкретна ситуация. 

Упр. „Умения за подготовка на 

документи“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.89) и др. 

кариерен 

консултант 

клуб Кариера; 

ЦКО. 

ролеви игри; 

тренинг. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Моята първа 

работа 

обсъждане;  

конкретна ситуация. 

Упр. № 7 „Лесно ли е да успееш в света 

на труда“ – Ниво В (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, стр. 

56); 

 

Упр.№ 8 „Кои са правилата за успешно 

търсене на работа“ – Ниво В (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране, 

стр. 57); 

 

Упр. № 10 „Моето първо интервю“ – 

Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 62); 

 

Упр. № 9 „Как да „спечеля“ интервю“ – 

Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр.59); 

 

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Предизвиателството – търсене на 

работа“, „Моето първо интервю за 

работа“; 

Филм 26 „Обяви за работа и документи 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера; 

ЦКО; 

Бюро по труда. 

ролеви игри;  

конкретни 

практически казуси;  

тренинг; 

срещи със 

специалисти от 

Агенция по 

заетостта и Бюро по 

труда. 
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Клас Тема Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

за кандидатстване“;  

 

Филм 27 „Интервю за работа“ и др. 

Знам какво 

искам 

проектно-базирани 

задачи;  

обсъждане. 

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Откъде да намеря нужната 

информация“ и др.; 

 

Упр. „Личностен ценностен профил“ 

(Наръчник на кариерния консултант, 

стр.70) ; 

 

Упр. „Лични приоритети“ Наръчник на 

кариерния консултант, стр.72); 

 

Упр. „Умения за събиране на 

информация“ Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 88) и др. 

 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

самостоятелно 

проучване;  

професионално 

портфолио. 
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4. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В рамките на професионалното образование и обучение учениците придобиват 

професионална квалификация и получават възможности за реализация на пазара на труда.  

Водеща задача на кариерното ориентиране е да отговори на потребността от 

изграждане и разбиране на връзката между изучаваната професия, необходимите 

умения и възможностите за реализация. Интересът и активното участие на 

работодателите в процеса на професионално образование и обучение дават възможност и за 

различни практически ориентирани и атрактивни за учениците форми на кариерно 

ориентиране, както и за предоставяне на актуална информация, обратна връзка и полезни 

насоки за професионалното развитие. 

Кариерното ориентиране на учениците в професионалните гимназии включва също 

апробиране на направения избор, изграждане на кариерни умения и подготовка за 

прехода към пазара на труда или към висше образование. В Програмата са представени 

примери за дейности по кариерно ориентиране, които укрепват интереса и мотивацията на 

учениците за развитие в избраната професия. При ученици, които не са убедени в своя 

избор, кариерното ориентиране има за задача да осигури подкрепа за изясняване на 

колебанията и алтернативите за осъществяване на промяна. 

Придобитите специфичните професионални компетентности сами по себе си не са 

гаранция за успешна реализация, още повече че при завършващите професионално 

образование се забелязва по-ниска адаптивност, включително към технологичните промени 

в икономиката7. Заедно с подготовката по избраната професия е необходимо да се развива 

способността на учениците да комбинират уменията си (клъстъри и алианси на умения), за 

да се осигури тяхната преносимост към различни работни места, в различни ситуации и 

към способността да управляват кариерата си в условията на бързи промени.8  

 

 

 

 

 

                                                           
7 Woessmann, Ludger; “General Education, Vocational Education, and Labor-Market Outcomes over the LifeCycle”; 
2011; Institute for the study of labor 
8 Рашева-Мерджанова, Я., С. Цветанска: Наръчник на кариерния консултант. Проект BG051PO001-4.3.02-0001 
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, МОН, София, 2014   
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4.1. Кариерно ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас)  
 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците в първи 

гимназиален етап (VIII – X клас)  

 

 Задълбочаване на познанията за възможностите за продължаващо професионално 

образование и кариера в избраната сфера и подкрепа за изследване на направения 

професионален избор;  

 Стимулиране на инициативността и увереността на учениците при планиране на 

професионалното развитие – задълбочаване на уменията за обективен самоанализ, 

ясно дефиниране на нуждите и готовността за вземане на решения;  

 Очертаване на алтернативите и избор на сценарий след завършване на училище. 

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X клас) –  

Цел:  

 Формиране на умения за планиране и управление на кариерата и подготовка за 

преход: себепознание, увереност в себе си, умения за намиране на информация, 

оценка на алтернативи и вземане на решения; гъвкавост; готовност за учене и 

развитие. Създаване на предварителен план за кариерно развитие.  

 

Задачи, подчинени на целта: 

 Придобиване на знания за характера и динамиката на пазара на труда;  

 Усъвършенстване на уменията за самоанализ и обективна самооценка – 

приоритизиране на професионалните интереси, съотнасянето им към условията на 

пазара на труда; 

 Изграждане на умения за кариерно планиране; разбиране на значението на личната 

инициатива при планиране и преход към продължаване на образованието и/или 

излизане на пазара на труда. 

 

Очаквани резултати от кариерното ориентиране при завършване на Първи 

гимназиален етап (VIII – X клас)  
 

 Разширена информация за професиите и възможностите за реализация, вкл. като 

самонает; насърчена самостоятелност за търсене на собствени алтернативи, в това 

число готовност за мобилност и предприемачество; 
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 Подобрено самопознание и умения за обективно самонаблюдение и самоанализ;  

 Формирани умения за информиран самостоятелен избор и увереност;  

 Изготвен предварителен професионален план за развитие (затвърждаване на 

професионалния маршрут или очертаване на нов);  

 Изградено разбиране за кариерата като поредица от решения и ревизия на 

направения избор, гъвкавост и нагласа, че промяна е винаги възможна. 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране в първи гимназиален етап (VIII – X 

клас)  

 

Първи гимназиален етап е определящ по отношение на ключови нагласи за 

бъдещето – желание за продължаване на образованието или насочване след училище към 

пазара на труда, както и за формулиране на основни алтернативи (какъв 

профил/специалности / професионални направления представляват интерес за ученика или 

към каква професионална реализация ще се насочи).  

 Дейностите по кариерно ориентиране в първи гимназиален етап подпомагат 

оценката на избраната пътека за развитие и нейната ревизия, когато това е необходимо. 

Важно е учениците да разберат, че изборът на кариера не е еднократен и окончателен, а 

непрекъснат процес, който се определя от развитието на личността, промяната на 

жизнените планове, приоритети и роли, и че преосмислянето на професионалната 

траектория е нормално и важно за това човек да се чувства пълноценно реализиран.  

 Училището, освен че изгражда знания и компетентности, представлява и опитно 

поле за експериментиране по отношение на различните възможни кариери, които стоят 

като алтернатива пред ученика. Затова е важно да бъдат предвидени максимално широк 

диапазон от дейности с фокус върху ученето чрез преживяване, подпомагащи 

съпоставката между потенциала, който носи личността (интереси, потребности, заложби, 

ценности) и всяка от потенциалните възможности. Подходящи за тази цел са занимания, 

чрез които ученикът може да изпробва себе си в практиката. Това може да са научни 

конференции, работа по проекти и участие в мероприятия, инициирани от учениците. 

Изключително ефективни методи в този етап са ролевите игри и обсъждане на казуси, 

състезанията и конкурсите.  

Важен момент при работа с ученици в професионалното образование е 

ориентирането за мобилност и насърчаването на доброволчеството. На индивидуално 

равнище те дават шанс на младите хора за личностно усъвършенстване, за изясняване на 

кариерните цели чрез обмен на опит, опознаване на различни култури и овладяване на 

умения в нова среда.  
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Мобилността с учебна цел се реализира чрез периоди на обучение в чужбина, 

учебна практика в друга държава, участие във форуми на младежки лидери, доброволчески 

инициативи, стажантски програми, тренинги и други форми на неформално учене и др. 

Участието в мобилност развива специфични важни умения като: умението за 

междукултурна комуникация; толерантност към различията; чуждоезикови умения; умения 

за общуване и работа в екип. 

Доброволчеството също носи значителни ползи за младите хора. Контакти с 

връстници и представители на различни организации; практически опит, придобит в 

изпълнение на разнообразни задачи; практика в реална работна среда, където младежите 

могат да се докоснат до професията, която ги вълнува, и да разбират дали тя отговаря на 

очакванията им; развитие на алтруизъм, социална ангажираност и множество социални 

умения. Всичко това осигурява повече възможности за трудова реализация, дава увереност 

в себе си и прави кариерния избор много по-реалистичен.  

  Неразделна част от професионалното образование са и ученическите практики и 

учебни компании, които от гледна точка на кариерното ориентиране играят важна роля за 

установяването на трайни интереси и мотивацията за избор на учениците и установяване в 

съответната професионална сфера.  

 Добре функциониращите механизми за координация и сътрудничество между 

училищата, университетите и работодателите в различните сектори подпомагат прехода 

след средно образование. Училищата имат нужда да си сътрудничат със заинтересовани 

лица и партньори извън тях самите, за да обогатят ресурсите за ориентиране и 

образователния опит, които могат да предложат на учениците си. От ключово значение тук 

са: 

 изграждането на умения за заетост и управление на кариерата – включително 

вземането на решение и изграждането на план за развитие след завършване на 

средно образование;  

 възможностите за придобиване на първи трудов опит под формата на стаж, 

практика, доброволчество и лятна работа, при което учениците да се ориентират в 

изискванията на бизнеса и реалностите на работната среда и да преценят дали 

представите им отговарят на действителността;  

 осмислянето на този опит и представи – чрез саморефлексия, разговори, дискусии, 

проучвания, създаване на лично портфолио. 

 

 За учениците, които се колебаят в своя избор, ефективни инструменти за подкрепа 

са индивидуалните консултации с кариерен консултант от ЦКО (или с обучен 
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педагогически съветник/ психолог в училището) и попълването на въпросник за 

професионално ориентиране на портала orientirane.mon.bg. 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда 

 

Първи гимназиален етап: „Управление на кариерата“ 

Основни характеристики на етапа: взимане на решения за кариерно развитие. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Проектно-базирана задача „Каталог на професиите в моя град“/ 

„Професионална карта на региона“ – учениците проучват икономическата 

дейност в своето населено място/област и обобщават информацията за най-важните 

сектори и отрасли. На представянето могат да бъдат поканени и представители на 

браншови камари, работодатели и др. социални партньори и експерти, които да 

разкажат за тенденциите на пазара на труда и търсенето на специалисти с 

определена квалификация.  

 Проектно-базирана задача „Заетост, реализация и заплащане в различните 

професионални направления“. След представяне на Рейтинговата система 

учениците в малки групи могат да подготвят презентации за различни популярни 

професии от всяко професионално направление, като съберат информация от 

различни официални източници и лични контакти за процента на безработица сред 

завършилите и средните нива на заплащане, тенденциите по области и по 

университети; проучат обявите за работа и разберат изискванията и стартовите 

заплати; интервюират „от първа ръка“ някого, който упражнява съответната 

професия и споделят трудности и интересни моменти.  

 Междуучилищни конкурси „История на професиите в моя род“; „Какво ще работя“;  

 Форуми с родители: „Професиите в моя род“; „Запознаване с професиите“;  

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  

 Обучение с Агенцията по зетостта и работодатели: „Моята първа работа“;  

 Професиографски екскурзии и проучвания/Мениджър за един ден / Работна сянка; 

 Учебни практики/стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Проектно-базирано учене; конкурси и състезания по професии по практически 

казуси, зададени от бизнеса; симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти; 

Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите; 
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 Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и 

обучения;  

 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво; 

 Създаване на ученическо портфолио и др. 

 

Ученическо портфолио 

  

Портфолиото е важен инструмент за систематизиране на постиженията на учениците 

и признаване на напредъка им, което може да започне и в предходните образователни 

етапи и да продължи през двата гимназиални етапа. Развитието на ученика може да се 

документира чрез: 

 Материали, изготвени по време на дейностите по кариерно ориентиране (есета, 

колажи, постери, попълнени упражнения и въпросници за самооценка, проучвания 

на професии, дневници от проведен стаж и др.);  

 Снимки и удостоверения за участие в проекти, презентации, обучения, мобилност, 

обществени събития, доброволчески акции и др.;  

 Придобити сертификати, дипломи и свидетелства (за чуждоезикови, компютърни, 

технически компетентности, шофьорска книжка и др.) 

 Създадени от ученика материали, продукти и проекти – например: публикации, 

фотографии, онлайн страници/блогове, есета, изследователски проекти, изобретения 

и др.  

 Медали, грамоти и отличия от участие в научни, спортни, технически, 

математически и др. състезания, олимпиади и конкурси, характеристики, 

благодарствени писма и др. 

4.2. Кариерно ориентиране във втори гимназиален етап (X – XII клас) –  
 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на учениците от втори 

гимназиален етап (XI – XII клас)  

През втори гимназиален етап учениците най-често вземат решение за това дали да 

продължат образованието си или да се насочат към пазара на труда и вследствие на това 

решение задълбочават подготовката си в избраното поле за кариерна реализация.  

Не следва да се приема, че всеки ученик, завършил професионална гимназия, ще 

продължи своята кариера и занапред в същото поприще, затова е необходимо да бъдат 

осигурени възможности за индивидуално консултиране на учениците с цел проверка и 
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установяване на желаната посока на развитие и това трябва да се случи в началото на 

втория гимназиален етап. 

Накратко потребностите от кариерно ориентиране могат да бъдат обобщени като 

необходимост от: 

 Вземане на решение за продължаване на образованието или преход към пазара на 

труда;  

 Подготовка за пазара на труда чрез придобиване на умения за заетост;  

 Запознаване с нуждите на бизнеса от специалисти и изискванията към младите 

специалисти.  

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране през втори гимназиален етап (XI – XII 

клас)  

 

Цел: 

 Изграждане на умения за планиране и управление на кариерата. 

 

Задачи, подчинени на целта: 

 Задълбочаване на информацията за актуалното състояние на пазара на труда и за 

професионалните области, които представляват най-голям интерес;  

 Осигуряване на подкрепа за плавен преход от гимназиален етап към реализация на 

пазара на труда или продължаване на образованието във висше училище;  

 Насърчаване на самостоятелната инициатива при създаване на образователен и/или 

професионален маршрут – изследване на възможните алтернативи; формиране на 

умения за конструктивен диалог, осигуряване на подкрепа и отстояване на личните 

решения (асертивност) в избраната кариерна траектория;  

 Организиране на срещи с работодатели, посещения на работни места; стажове, 

учебни практики и обучение на работното място; осигуряване на възможности за 

представяне на учениците пред работодатели в състезания по професии, 

демонстрации, панаири и др. 

 

Очаквани резултати от кариерното ориентиране при завършване на втори 

гимназиален етап (XI – XII клас)  

 Усъвършенствани умения за планиране и управление на кариерата – за обективна 

самооценка; способности за самостоятелно вземане на подходящи, съгласувани 

решения;  
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 Формулирани ясни ценности, лични приоритети и визия за развитие (краткосрочни и 

дългосрочни цели);  

 Създаден кариерен план за лично и професионално бъдеще;  

 Способност за прилагане на различни ефективни стратегии за търсене на работа – 

вкл. създаване на контакти, използване на онлайн пространството за личен 

маркетинг, умения за самопрезентация.  

 

Методически насоки за кариерно ориентиране във втори гимназиален етап (XI – XII 

клас)  

В този етап дейностите по кариерно ориентиране се характеризират със силен 

практически фокус, засилваща се динамика и комплексност в съответствие с възрастовия 

етап от развитието на учениците:  

 мотивация и подкрепа на учениците за успешно дипломиране;  

 придобиване на професионални умения и опит;  

 усъвършенстване на уменията за заетост, в това число – за планиране и 

приоритизиране, които тук имат ключово значение; 

 симулация на работни ситуации, решаване на бизнес казуси и практически 

проблеми, проиграване на интервю за работа, учебно-тренировъчни и виртуални 

компании, включване на интензивни форми на обмяна на опит, обсъждания, 

проектна и групова работа, срещи с представители на бизнеса и посещения на 

работни места и др. 

Започналият в първия гимназиален етап процес по изясняване на целите и 

предпочитанията във връзка с професионалното бъдеще вече следва да приключи, като 

ученикът има сравнително ясни цели след завършване на училище и план как да ги 

постигне.  

Индивидуалното портфолио е важно допълнение към плана за развитие, което 

помага на учениците ясно да формулират уменията и постиженията си и ги представя в по-

добра светлина пред работодателите.  

През втория гимназиален етап дейностите по кариерно ориентиране имат 

подчертано практично-приложен характер и са ориентирани към изграждане на 

пряка връзка с пазара на труда труда – чрез посещения на работни места, срещи с 

професионалисти, учебна практика, стажове и доброволчество, тренинги за изграждане на 

умения за заетост и управление на кариерата, решаване на практически казуси и др.  

За осъществяване на плавен преход към пазара на труда е важно учениците да бъдат 

добре запознати с актуалните тенденции на пазара на труда в България и по света и 



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------79 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

перспективите за реализация. За тази цел могат да бъдат организирани срещи със 

специалисти по пазара на труда (от търговско-промишлени палати, Бюрото по труда, 

агенции за подбор, сайтове за търсене на работа и др.), информационни семинари за 

ученици, което да улесни вземането на най-добро решение.  

За учениците, които планират да продължат своето образование, от най-голяма 

полза са дейности като: представяне на рейтинговата система на висшите училища у нас, 

информиране на възможностите за продължаване на образованието в България и в 

чужбина, споделяне на опит от бивши и настоящи студенти и посещения в университети.  

Учениците в гимназиалните етапи проявяват изявен интерес към груповите 

упражнения, проекти и обсъждания на казуси, които им помагат да обогатят своята гледна 

точка, да се научат да аргументират мнението си, да развиват уменията си и да си 

сътрудничат. Могат да бъдат планирани различни възможности за тяхното активно 

включване в реални съвместни проекти като: училищни медии, организация и провеждане 

на заключителното събитие за етапа, социални каузи, обучение на връстници, менторство и 

др.  

Програмата за кариерно ориентиране предвижда комбиниране на различни 

инструменти, така че да бъдат в най-голяма степен интересни и полезни за учениците – 

например: Филми, дискусии и индивидуална/групова задача; интерактивни упражнения, 

ролеви игри, обсъждане на казуси за вземане на решения; въпросници, групови дискусии и 

индивидуални консултации.  

 За учениците от XII клас е важно да се предвидят повече възможности за 

индивидуални консултации, срещи с работодатели, посещения на кариерни форуми 

(трудови борси), изложения за образование у нас и в чужбина, както и във висши училища. 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Втори гимназиален етап: „Подготовка за заетост“ 

Основни характеристики на етапа: проучване на пазара на труда, умения за търсене и 

кандидатстване за работа. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Проектно-базирани задачи, насочени към кариерното планиране – „Професионална 

карта на региона“ (добра практика от Плевен), „Личен бюджет“, в която учениците 

калкулират каква е цената на живота у нас (в същия или друг град) или в избрана от 

тях държава, в която биха искали да продължат образованието/кариерата си, като 



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------80 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

проучат цени на наеми, средни разходи за храна, транспорт, режийни, здравни и 

социални разходи и др. 

 Среща с работодатели – запознаване с изискванията на пазара на труда, 

възможности за стаж и работа;  

 Посещение на информационни дни за висшето образование и Дни на кариерата с 

работодатели; 

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / работна сянка;  

 Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Проектно-базирано учене; конкурси и състезания по професии / по практически 

казуси, зададени от бизнеса; симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите“; 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и 

обучения; Дни на отворени врати, организирани от висши училища.  

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  

 Участие във Форумите на междуучилищно и регионално ниво, Форум „Трудова 

борса“ и Кандидатстудентска борса;  

 Създаване на ученическо портфолио и др. 

 

Заключително събитие в края на втори гимназиален етап: Ден на кариерата 
 

Събитието има за цел да подпомогне прехода към висше образование и пазара на 

труда и да създаде възможности за контакт с бъдещи работодатели и университети.  

Денят на кариерата може да включва следните събития и дейности: 

 Отборно ученическо състезание „Еврика!“ за новаторски решения по актуални 

проблеми на общността или по практически казуси и теми, зададени от 

работодатели и институции – Отбори от ученици (могат да бъдат от различни 

класове , училища или дори градове) в рамките на ограничено време (например за 

един час) трябва да предложат решение по определен казус. След изтичане на 

определеното време всеки отбор презентира своето решение, а жури, съставено от 

представителите на партньорските организации – работодатели, родители, 

институции и др. – оценява представянето им според предварително оповестени 

критерии. Най-добре представилите се ученици могат да получат грамоти, награди 

или предложения за стаж. Състезанието може да се проведе по различни начини – 

включително на открито, ако времето позволява, и в него могат да бъдат приложени 

разнообразни методи за обсъждане и търсене на решения – анализиране на казуси, 
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мозъчна атака, Техника на отвореното пространство, Световно кафене, Мисловни 

карти и др.  

 Майсторски класове и работилници за умения, организирани от работодатели – 

практически обучения, в които учениците да имат възможност лично да се срещнат 

с представители на бизнеса и да получат от тях ценни съвети например за 

кандидатстването за работа, ползата от стажовете, насоки за търсенето и 

предлагането на различни професии и тенденциите в уменията, които са необходими 

за успешна реализация в различни професии. В идеалния случай Денят на кариерата 

би следвало да дава възможност на учениците да се срещнат с работодатели, които 

предлагат възможности за стаж, лятна работа, доброволчество или практическо 

обучение. В зависимост от профила на учениците и техните интереси могат да бъдат 

поканени представители на различни организации от публичния, неправителствения 

и частния сектор, включително и самонаети лица/ млади предприемачи , за да се 

покаже разнообразието от възможности, което съществува на пазара на труда. 

 Конкурс за най-оригинално мотивационно писмо – Интересът на учениците към 

работилниците, организирани от работодателите или възможностите за заетост може 

да бъде предизвикан например чрез конкурс за най-нестандартно мотивационно 

писмо, като победителите бъдат отличени с интервю и евентуално покана за работа, 

а работодателите дадат на всички участници практически съвети и коментари.  

 Семинар и изложба на ученически проекти (есета , постери, презентации , макети, 

рисунки и др.) на теми, свързани с професионалното развитие и бъдещето – 

например: „Как бих променил света, ако имах 1 милион?“, „Професии на бъдещето“, 

„Моят проект за света“, „Как си представям идеалната работа“ и др. За да бъде 

атрактивно за публиката, представянето може да следва формата „Pecha Kucha“ (20 

слайда, всеки по 20 секунди) или просто да бъде ограничено до 2 или 3 минути.  

 Обучение „Моята първа работа“ – съвместно с Агенция по заетостта – 

запознаване на учениците с правата и задълженията на работещите хора и 

изискванията за започване на работа; представяне на различни възможности за 

почасова или лятна работа на ученици; 

 Гостуване на бивши възпитаници на училището, които са успели професионалисти. 

Изключително полезно е и споделянето на опит между връстници, затова могат да 

бъдат поканени бивши ученици и настоящи студенти – първокурсници, или които 

учат в чужбина, както и такива, които са избрали да започнат работа или да се 

занимават с предприемачество. 
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Денят на кариерата в професионалните гимназии може да бъде комбиниран с 

други инициативи – например ежегодните състезания по професии, състезанията на учебни 

фирми (Приложение – описана добра практика „Учебни компании“), участие в Панорамата 

на професионалното образование и др. и по този начин да се разгърне в Седмица на 

кариерното развитие, която да включва: 

 Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти; 

 Демонстрационно шоу / изложение – под формата на състезателни игри, 

работилници, ревюта, концерти и презентации за гости и връстници учениците 

демонстрират своите умения в изучаваната професия (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 136 – добра практика „Панаир на професиите).  

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / Работна сянка 

(Наръчник за кариерни консултанти, стр. 146 – добра практика „Професиографска 

екскурзия“). 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и 

обучения; Дни на отворени врати,организирани от висши училища.  

 Участие във Форумите на междуучилищно и регионално ниво, организирани от 

Центровете за кариерно ориентиране ; Форум „Трудова борса“ (общинско / 

регионално ниво) и Кандидатстудентска борса;  

Изброените идеи за реализация на Ден на кариерата са примерни, те са подходящи 

за всички гимназии и могат да бъдат адаптирани и допълвани в зависимост от профила на 

училището и наличните възможности и капацитет за реализация на инициативата.  
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Таблица 5 – Примерни теми за кариерно ориентиране на ученици в Първи гимназиален етап (VIII – X клас)  

и Втори гимназиален етап (XI– XII клас) – профeсионално образование 
 
Посочените теми, инструменти, методи и организационни форми за изпълнение са препоръчителни. С препоръчителните теми е добре да 

бъдат запознати всички ученици. Изборът на теми е по преценка на всяко училище в зависимост от интересите и нуждите на учениците. 

Могат да бъдат използвани и теми от предложените допълнителни такива. 

 

 

Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми 8. клас 

8 клас Опознавам 

себе си 

обсъждане;  

 

 

Интерактивни упражнения за 8 клас: „Опознавам се с 

помощта на другите“.; 

 

Филм № 12 „Какво трябва да зная за себе си, за да 

избера професия“ и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа; методи за 

рефлексия; 

оценъчни техники 

Моята 

бъдеща 

професия  

обсъждане;  

беседа;  

Интерактивни упражнения за 8. клас: „Какво очаквам 

от бъдещата си професия“; 

 

Филм № 3 „Познатите и непознатите професии“; 

 

Филм № 5 „Познавам ли професията, която избирам“ 

и др.. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

час на класа; 

клуб Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

професиограма 
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Личностни 

характерист

ики и 

характерист

ики на 

професии 

беседа; 

попълване на 

тестове; 

обсъждане 

 

Интерактивни упражнения за 8. клас „Някои типични 

грешки при избора на образование и професия“; 

 

Филм № 12 „Какво трябва да зная за себе си, за да 

избера професия“ и др. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

извънучебно 

време; клуб 

Кариера; 

ЦКО 

 

самостоятелна 

работа и групова 

работа; 

тренинг 

Моите 

професиона

лни 

интереси 

проектно- 

базирана 

задача;  

обсъждане 

Упр. № 6 „Отстоявам професионалните си интереси“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно ориентиране, 

стр. 54). 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънчебно 

време;  

клуб Кариера; 

ЦКО 

проекти, ателие, 

тренинг 

Допълнителни теми 8 клас 

 Ориентирам 

се в света на 

професиите 

обсъждане;  

проектно-

базирана 

задача; 

самостоятелно 

проучване 

Интерактивни упражнения за 8 клас – „История на 

професиите в моя род“;  

 

Филми № 4 „В семейството на професиите“; № 8 

„Потомственият избор на професия“ и др. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера 

Училищен проект 

„В света на 

професиите“; 

презентации; 

самостоятелни 

проучвания 

Откривам 

сходства и 

различия 

обсъждане; 

проектно- 

базирана 

Упр. № 8 „Коктейл от професии“ – Ниво В (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр.21) 

 

кариерен 

консултант; 

педагогически 

час на класа; 

клуб Кариера 

 

групова работа  
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

между 

професиите 

задача Интерактивни упражнения за 8. клас „Групиране на 

професии“. 

 

Филм 9 „И професиите имат биография“. 

съветник 

 

Професиона

лна карта 

на региона 

проектно- 

базирани 

задачи;  

презентация; 

самостоятелни 

проучвания 

Интерактивни упражнения за 8. клас: „Професии и 

кариерни пътеки“; 

 

Упр. „Дърво на професиите“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.55); 

 

Филм № 11 „Професията отблизо“ и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

извън 

училище; 

посещения на 

работни места 

професиографска 

екскурзия с 

проектно базирана-

задача 

„Професиите в моя 

град“ 

Конфликти  беседа;  

обсъждане на 

казус;  

 

Интерактивни упражнения за 8. клас: „Моите 

конфликти при избор на образование и професия“; 

 

Филм № 30 „Среща с моята професия“. 

 

 

 

 

 

 

 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа 
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми 9. клас 

9. 

клас 

      

 Професия 

„по мярка“ 

фокус-

обсъждане;  

проектно- 

базирана 

задача 

Интерактивни упражнения за 9. клас: „Професии и 

признаци за групиране“; 

  

Филм № 11 „Професията отблизо“. 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант 

 

час на класа; 

клуб Кариера 

 

форум/семинар; 

самостоятелна и 

групова работа 

 Разлика 

между 

професия и 

занаят 

 

наблюдение; 

проектно- 

базирана 

задача; 

обсъждане 

Интерактивни упражнения за 9. клас: „Статусът на 

професиите“ и „Типове кариера“; 

 

Филми № 1 „Кариерата и житейската реализация на 

човек“ и № 10 „Професия и кариера“. 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант 

извън 

училище, 

фирми 

/Занятчийска 

камара/ Бюро 

по труда 

професиографска 

екскурзия;  

споделяне на опит; 

каталог 

 Ценности и 

ценностна 

система  

мозъчна атака;  

работа по 

портфолио 

Упр. № 6 „Кои ценности са важни за мен“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, Раздел 

2, стр. 34); 

 

Интерактивно упражнение за 9. клас „Ценности и 

ценностна ориентация“; 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

обсъждане на 

казуси;  

практическа 

работилница;  
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Упр. „Професионален ценностен профил“ (Наръчник 

на кариерния консултант, стр.70); 

 

Филм № 16 „Наградата за труда“. 

оценъчни техники; 

методи за 

рефлексия 

 Моите 

интереси и 

работата 

беседа;  

обсъждане на 

казуси 

Интерактивни упражнения за 9. клас „Какво и къде 

искам да работя“; 

 

Упр. „Среда, в която живея ресурси и потребности“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.69); 

 

Филм № 17 „Накъде ме водят моите интереси“. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

клуб Кариера; 

час на класа 

самостоятелна 

работа и групова 

работа 

Допълнителни теми 9. клас 

9. 

клас 

Индивидуал

на 

инициатива 

и 

мотивация 

самостоятелни 

занимания;  

фокус-

обсъждане 

Интерактивни упражнения за 9. клас „Моите мотиви“. 

Упр. „Лични приоритети“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.72) 

 

Филм № 6 „Изборът на професия – между реалността 

и фантазията“. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън 

училище 

училищен/междууч

илищен 

конкурс/състезание

/викторина/форум 

 

Индивидуал

ни 

особености 

беседа;  

самостоятелни 

занимания;  

Упр. „Аз през очите на другите“; „Аз през собствените 

си очи“; „Моята снимка – нещо по средата“ (Наръчник 

на кариерния консултант, стр.68); 

класен 

ръководител; 

педагогически 

час на класа; 

клуб Кариера 

практическа 

работилница;  

споделяне на опит;  
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

и професия  работа по 

портфолио 

 

Упр. „Определяне на лични дарби и таланти“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 69) и др. 

съветник ролеви игри 

Оценка на 

възможност

и и 

поставяне 

на цели 

самостоятелни 

занимания;  

обсъждане на 

казуси; работа  

по портфолио 

Упр. „Умения за вземане на решения“ (Наръчник на 

кариерни консултант, стр.77) . 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера 

самостоятелна 

работа/групова 

работа;  

ателие;  

обсъждане на 

казуси;  

споделяне на опит; 

ролеви игри;  

самостоятелно 

проучване. 

Професия и 

начин на 

живот 

обсъждане;  

мозъчна атака;  

казуси;  

конкретни 

ситуации 

Интерактивни упражнения за 9 клас: „Професионална 

кариера и начин на живот“; 

 

Филм № 1 „Кариерата и житейската реализация на 

човека“ и др. 

 

 

 

 

учител;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа 
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми 10. клас 

10. 

клас 

Типове 

кариера 

обсъждане на 

казуси. 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Типове 

кариера“; 

 

Филм № 10: „Професия и кариера“; 

 

Упр. 9 „Има ли връзка между учебните предмети, 

които харесвам и избора на професия“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, Раздел 

1, стр. 22) и др. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант. 

извънучебно 

време; 

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

оценъчни техники. 

Групи 

умения 

обсъждане;  

мозъчна атака;  

самостоятелни 

занимания. 

 

Упр. 7 „Как да разпозная моите умения“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, стр. 

35); 

 

Упр. 9 „Типове личности и професии“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, стр. 

38); 

Интерактивни упражнения за10. клас: „Опознавам 

уменията си“; 

 

Филм №12: „Какво трябва да зная за себе си, за да 

избера професия“. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

ателие;  

тренинг. 
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Личностно 

значими 

качества, 

ценности и 

интереси  

наблюдение; 

проектно- 

базирана 

задача; работа 

по портфолио. 

Упр. № 5 „Моите мечти“ – Ниво В (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, стр.33); 

 

Упр.6 „Кои ценности са важни за мен“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, стр.34); 

 

Упр. „Професионален ценностен профил“ (Наръчник 

на кариерния консултант, стр. 70). 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

оценъчни техники;  

методи за 

рефлексия 

Подготвям 

се за преход 

 

беседа;  

самостоятелни 

занимания;  

работа по 

портфолио. 

Интерактивни упражнения за 10. клас „Подготвям се за 

изпит“; 

 

Упр. „Договор за самоуправление на промяната“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.96); 

 

Попълване на въпросник от Националния портал за 

кариерно ориентиране на ученици на МОН 

http://orientirane.mon.bg/?m=111. 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант. 

час на класа; 

клуб Кариера. 

обсъждане;  

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

оценъчни техники. 

Допълнителни теми 10. клас 

10. 

клас 

Компетентн

ости и 

способности 

самостоятелни 

занимания;  

 обсъждане на 

казуси;  

Упр. № 8 „Моите силни и слаби страни“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, стр. 

37); 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

ателие;  

практическа 

работилница;  

самостоятелно 

http://orientirane.mon.bg/?m=111
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

работа по 

портфолио. 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Какви са моите 

способности“; 

 

Упр. „Въпросник за стил напознавателна дейност“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.73). 

проучване;  

методи за 

рефлексия. 

Самостояте

лна 

инициатива

; аргументи 

и стратегии 

обсъждане;  

обсъждане на 

казуси;  

 

работа по 

портфолио. 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Аз и моите 

избори“; 

 

Упр. „Определяне на лични приоритети“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр.72) и др.; 

 

Попълване на въпросник от Националния портал за 

кариерно ориентиране на ученици на МОН 

http://orientirane.mon.bg/?m=111. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извън 

училище; 

ЦКО. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

практическа 

работилница;  

оценъчни техники. 

Подходящит

е 

алтернатив

и 

обсъждане;  

самостоятелни 

занимания;  

обсъждане на 

казуси. 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Как да избера 

подходящата алтернатива“; 

 

Филм № 25 „Всяко решение е правилно“ и др. 

педагогически 

съветник 

час на класа; 

клуб Кариера. 

обсъждане на 

казуси;  

споделяне на опит. 

Планиране, 

поставяне 

обсъждане;  

обсъждане на 

казуси;  

Упр. „5 стъпки за успешно кариерно планиране“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.79); 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

извън 

училище;  

ЦКО 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

http://orientirane.mon.bg/?m=111
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провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

на цели, 

план за 

действие 

работа по 

портфолио. 

Филм № 24: „Вземам решение – стъпка по стъпка“. 

 

съветник. практическа 

работилница. 

Препоръчителни теми 11. клас 

11. 

клас 

Възможност

и за избор 

на висше 

образование 

в България 

и чужбина 

обсъждане;  

фокус-

дискусии. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Моят избор на 

висше образование“; „Критерии за избор на висше 

училище“; 

 

Работа с рейтинговата система на висите училища в 

България - (http://rsvu.mon.bg). 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извън 

училище, 

ЦКО. 

практическа 

работилница;  

тренинг;  

ориентиране за 

мобилност. 

Умения и 

постижения 

мозъчна атака;  

обсъждане. 

 

Упр. № 9 „Типове личности и професии“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, стр. 

38); 

 

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Типове 

личности“; 

 

Филм № 30 „Среща с моята професия“; 

 

Упр. „Упражнение за мотивирани умения и 

способности“ (Наръчник на кариерния консултант, стр. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант. 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа; 

методи за 

рефлексия. 

http://rsvu.mon.bg/
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

117). 

Вземане на 

решение и 

избор 

проектно- 

базирани 

задачи;  

обсъждане. 

Упр. № 5 „Кой избор е най-добър“ – Ниво В (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране, Раздел 3, стр. 46); 

 

Интерактивни упражнения 11. клас: „Какъв е моят стил 

за вземане на решение“; 

 

Упр. „Ребус – умения за вземане на решение“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.77). 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извънучебно 

време; 

клуб Кариера. 

групова работа; 

тренинг. 

Инструмент

и за вземане 

на решение 

проектно- 

базирани 

задачи;  

обсъждане. 

Упр. № 4 „Алгоритъм за вземане на решение“ – Ниво 

В (Програма за обучение по кариерно ориентиране, стр. 

45); 

 

Упр. № 5 „Кой избор е по-добър“ – Ниво В, (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране, стр. 46); 

 

Филм № 24: „Вземам решение – стъпка по стъпка“. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант. 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа; оценъчни 

техники; 

професионално 

портфолио. 

Допълнителни теми 11. клас 

11. 

клас 

Предприема

чески 

умения  

проектно- 

базирани 

задачи;  

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Професии и 

длъжности“; 

 

учител по 

икономика; 

кариерен 

извънучебно 

време; клуб 

Кариера 

самостоятелно 

проучване;  

професионално 



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------94 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  

Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

мозъчна атака;  

обсъждане. 

Упр. „Диагностика на интереси към определена 

професия и/или работа“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.120) и др. 

 

консултант. портфолио. 

Личен 

брандинг 

обсъждане Интерактивни упражнения за 11. клас: „Моето лично 

професионално бъдеще и успех в кариерата“; 

 

Упр. „Карта за бързо търсене на работа „Партито“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.114) и др. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

проект;  

практическа 

работилница;  

споделяне на опит. 

Поставяне 

на цели 

проектно- 

базирани 

задачи;  

обсъждане;  

фокус-

дискусии. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Как да постигна 

целта си“; 

 

Упр. „Умения за определяне на общата 

професионална цел“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 78) и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник. 

час на класа; 

клуб Кариера. 

самостоятелна и 

групова работа;  

споделяне на опит;  

професионално 

портфолио. 

Образовател

ен и/или 

професиона

лен 

маршрут  

обсъждане; 

конкретна 

ситуация;  

фокус-

дискусии. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Моите 

алтернативи след завършване на средно 

образование“; 

 

Филм № 26: „Обяви за работа и документи за 

кандидатстване“; 

 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант; 

педагогически 

съветник. 

извън 

училище 

семинар;  

дни на кариерата;  

срещи с 

представители на 

Бюро по труда. 
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Упр. „Договор за самоуправление на промяната“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.96) и др. 

Препоръчителни теми 12. клас 

12. 

клас 

Пригодност 

за заетост 

обсъждане;  

конкретна 

ситуация 

Упр. „Умения за подготовка на документи“ (Наръчник 

на кариерния консултант, стр.89); 

 

Филм № 26 „Обяви за работа и документи за 

кандидатстване“ и др. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант. 

 

извънучебно 

време; 

клуб Кариера. 

самостоятелна и 

групова работа;  

тренинг. 

 

 Образовател

ен и/или 

професиона

лен 

маршрут 

обсъждане;  

конкретна 

ситуация 

Упр. № 7 „Лесно ли е да успееш в света на труда“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно ориентиране, 

стр. 56); 

 

Упр.№ 8 „Кои са правилата за успешно търсене на 

работа“ – Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 57); 

 

Упр. № 10 „Моето първо интервю“ – Ниво В (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране, стр. 62); 

 

Упр. № 9 „Как да „спечеля“ интервю“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно ориентиране, стр.59); 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера. 

обсъждане на 

казуси;  

ролеви игри;  

конкретни 

практически 

казуси;  

тренинг. 
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Клас Тема  Методи за 

провеждане 

на темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител 

на темата 

Място на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Предизвиателството – търсене на работа“, „Моето 

първо интервю за работа“; 

 

Филм № 27 „Интервю за работа“. 

 Образовани

е и 

професиона

лни цели 

проектно- 

базирани 

задачи;  

обсъждане. 

Интерактивни упражнения 12. клас: „Как да 

финансирам обучението си във висше училище“; 

 

Упр. „Методът на мисловните карти“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр.57). 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант. 

извънучебно 

време; 

клуб Кариера. 

самостоятелна и 

групова работа;  

проект;  

казуси. 

 Личен план 

за преход 

обсъждане;  

фокус-

дискусии. 

Интерактивни упражнения 12. клас: „Подготвям се за 

кандидатстване във висше училище“; 

Информация от Националния портал за кариерно 

ориентиране на ученици на МОН 

http://orientirane.mon.bg/ ; 

 

Упр. „Умения за кариерни преходи“, „Договор за 

самоуправление на промяната“, „Постижения и 

продукти – личностно, образователно, 

професионално, социалнозначими“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 95 – 98). 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извънучебно 

време; 

клуб Кариера; 

ЦКО. 

самостоятелна 

работа и групова 

работа; оценъчни 

техники;  

професионално 

портфолио;  

информационни 

дни. 

 

http://orientirane.mon.bg/
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5. КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ  
 

Понятието специални образователни потребности в Република България е утвърдено 

в Закона за предучилищното и училищното образование, според който „специални 

образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които могат 

да възникнат при различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена 

изостаналост), множество увреждания; комуникативни нарушения; специфични нарушения 

на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия); разстройства от 

аутистичния спектър; емоционални и поведенчески разстройства.  

Кариерното ориентиране на ученици със СОП се различава единствено по 

отношение адаптирането на инструментите и задачите, прилагани за останалите 

ученици. Всички останали етапи на кариерното ориентиране – изследване на 

възможните професии, информиране за подходящи професии и изискванията на 

работодателите към тях, създаването на индивидуален кариерен план и др. – се 

осъществяват съобразно заложеното в Програмата.  

Допустимата степен на сложност на различните дейности се съобразява с 

познавателните и функционални възможности на учениците със СОП. В процеса на работа 

с учениците се стимулира самооценката на личността, уменията за самостоятелност и 

развитието на потенциалните възможности.  

Развитието на ефективна система за кариерно ориентиране и консултиране на 

ученици със специални образователни потребности се основава на следните принципи: 

1. Взаимодействие и съвместни усилия от всички заинтересовани страни – 

семейството на ученика, училищен екип, подкрепящи специалисти (ресурсни учители, 

специални педагози, психолози, логопеди, вкл. от Центровете за специална образователна 

подкрепа), училища и институции. Създаване на мрежа за сътрудничество с работодатели и 

неправителствени организации, които подкрепят интеграцията и професионалната 

реализация на младежи със специални образователни потребности. 

2. Отчитане на индивидуалните потребности и специфики, на актуалното 

състояние на ученика, личностните и кариерни активи (способности, умения, таланти, 

качества), въпреки диагнозата, ограниченията и дефицитите. Адаптиране степента на 

сложност на дейностите и съобразяване с индивидуалните възможности, потребности и 

темпове на учене. Трябва да се има предвид, че няма универсален подход за всички 

ученици, в това число и за тези със специални нужди. За да се поддържа мотивацията на 

учениците със СОП е нужно поставяне на адекватни очаквания и цели, насърчаващи 
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развитието и съобразяване на сложността на различните дейности с познавателните и 

функционални възможности на всеки отделен ученик. 

3. Използване на специални (адаптирани или специфични) методи и 

инструменти (пиктограми, C-MAP, приказки, жестомимичен език и др.); осигуряване на 

необходимите технически средства, дидактически материали, специализиран софтуер и т.н. 

в зависимост от конкретните потребности на учениците с цел да се предразположат 

учениците за себеизява, да стимулира активността и инициативността им.   

Специфичният инструментариум за кариерно ориентиране на децата със СОП 

включва изготвянето на профил на способностите, съвместно със специален педагог, 

логопед, психолог, ресурсен учител. Прилагат се различни тестове и инструменти за оценка 

на интереси, умения, познания и компетенции, цели, мотивация, които установяват както 

актуалното състояние, така и позволяват планиране на бъдещето, очертавайки маршрут за 

професионално развитие.  

В него се описва биографията на ученика, идентифицират се наличните ресурси 

(дипломи, технически и предприемачески познания) с цел изготвяне на портфолио с 

компетенции, което включва всички (професионални) умения, атрактивни на пазара на 

труда. Анализът на личните качества и умения позволява да се индивидуализират 

потенциалните области на професионално развитие, които трябва да се подчертаят, за да се 

определи детайлно самостоятелната програма за професионално развитие.  

Профилът на способностите помага на класния ръководител или на специалиста, 

работещ с ученика със специални потребности, да: 

 състави актуален профил на ученика, който регулярно да актуализира (в 

зависимост от настъпилите промени в състоянието); 

 установи рамката и основните съдържателни компоненти на процеса на кариерно 

ориентиране; 

 получи актуална информация за потенциала на ученика със СОП;  

 проведе обективна оценка на способностите в реална учебна среда; 

 разпознае състояния като заучена безпомощност или т.нар. консуматорско 

поведение/отношение;  

 създаде съобразена с реалните способности система за поощряване и 

насърчаване на постиженията. 
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5.1. Кариерно ориентиране на ученици със СОП в начален етап (I – IV клас) 
 

Специфични потребности от кариерно ориентиране в начален етап 

 Изява на възможностите и потенциала чрез различни творчески задачи;  

 Уважение, подкрепа за развиване на самостоятелност, увереност и проактивност;  

 Придобиване на основни познания за професиите и света на труда; 

 Придобиване на ключови умения. 

 

Цели и задачи 

 

Целите и задачите при учениците със СОП съответстват на тези в начален етап, като в 

зависимост от интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани спрямо конкретния 

ученик.  

 

Цели:  

 Запознаване на учениците със света на труда и с широк кръг професии;  

 Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора;  

 Изграждане на интереси и мотивация за бъдеща кариера;  

 Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, за изява на първите мечти и 

проекти, насочени към бъдещата реализация. 

 

Задачи, подчинени на целите: 

 Създаване на основни познания за характеристиките на често срещани професии; 

разпознаване на професии от основни професионални групи;  

 Насърчаване на естествената любознателност в опознаването на различни професии 

и на мечтите за бъдеща реализация;  

 Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище; окуражаване на 

успехите и талантите; превръщане на училището в привлекателно пространство за 

учениците; идентифициране на потенциални пречки за успешната социална 

интеграция, вкл. трудости в ученето, които могат да доведат до отпадане от 

училище.  

 

Очаквани резултати: 

 

Резултатите съответстват на тези в начален етап, като в зависимост от интелектуалното 

ниво следва да бъдат адаптирани спрямо конкретния ученик.  
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При завършване на начален етап: 

 Придобити знания за различните видове труд и професии, за основните им 

характеристики и отговорности, за знанията и уменията за тяхното упражняване; 

 Разбиране на връзката учене – умения – успех;  

 Изградени умения за сътрудничеството;  

 Изявени първи професионални интереси и мечти; 

 Изградено уважение към труда и професиите. 

 

Методически насоки  

 

В работата с ученици със СОП се използват методите, предвидени за работа в 

съответния етап, като те могат да бъдат адаптирани спрямо индивидуалните потребности. 

Дейностите включват цялото многообразие от организационни форми и методи, описани в 

отделните етапи. 

В начален етап дейностите по кариерно ориентиране са насочени към запознаване 

на учениците със света на труда и различни професии; възпитание в уважение към труда; 

подкрепа за развитие на личностни и социални умения, за изява на първите мечти и 

проекти, насочени към бъдещата реализация. Най-ефективните методи са игри, викторини, 

състезания (пъзели с професии, открийте разликите, познайте професията, професиите по 

буква и др.) Атрактивни за учениците са посещенията на различни работни места и 

гостуванията на професионалисти в училище. (вж. добри практики: „Опознай 

възможностите“, „Професии, свързани с отглеждането на цветя“, „Осъзнаване на 

възможностите: Какъв да стана“ и „Карнавал на професиите“) 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Начален етап „Светът на труда“ 

Началният етап е насочен към запознаване със света на професиите; значението 

на труда, интереси към бъдещата професия.  

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 гостуване на родители в училище и представяне на професиите им пред учениците;  

 професиографски екскурзии – посещения на работни места в местни фирми, 

полиция, пожарна, библиотеки, музеи, културни институции, общини, медии и др.; 

 проектно-базирани задачи и конкурси: проучвания и подготовка на съчинения, 

постери, колажи, лексикони и др. форми на представяне на професии от ученици; 
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 популяризиране на ученически проекти и резултати от конкурси, състезания, 

викторини, проучвания и др. 

 включване на професионалисти в училищните мероприятия като гости в часа на 

класа/заключителните събития, като членове на жури и др. 

 създаване на ученическо портфолио и др. 

 

Ученическо портфолио  
 

За ученици със специални образователни потребности портфолиото може да бъде 

особено полезен инструмент за систематизиране на постижения и признаване на напредъка. 

Създаването му може да започне в начален етап и да е част от приемствеността в работата 

на екипите в следващите образователни етапи и степени. Развитието на ученика може да се 

документира чрез: 

 снимки от класната стая и дейностите по кариерно ориентиране, в които се 

включва; 

 кратки бележки за конкретни постижения; 

 продукти от труда;  

 мисли, споделени от ученика; 

 награди; 

 текущи качествени оценки на специалисти, които работят с ученика; 

 сертификати, удостоверения, дипломи; 

 друго. 

 Организирането на материалите позволява както на специалистите, така и на 

родителите да видят постиженията през учебната година и да планират следващата. 

Заключително събитие в края на начален етап 
  

Предвидените заключителни събития в края на всеки образователен етап включват 

разнообразни идеи за дейности, които са примерни и могат да бъдат адаптирани и 

допълвани съобразно интересите, нуждите и възможностите на учениците със СОП и в 

зависимост от профила на всяко училище.  

 

Заключителното събитие в края на начален етап – Ден на професиите може да 

включва:  

 Изложба „Какъв искам да стана?“ със съчинения, снимки, рисунки, колажи, 

макети и др. проекти, изготвени от учениците.  

 Викторина „Светът на професиите“ със забавни въпроси и задачи, свързани с 

професиите, съобразени по трудност с нивото на познание и развитие.  
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 Гостуване на професионалисти / родители, които да разкажат за своята 

работа;  

 Професиографски екскурзии; 

 Форум „Гордея се с труда на моите родители“;  

 Карнавал на професиите, в който могат да вземат участие учениците от всички 

класове. (вж. представена добра практика Карнавал на професиите за начален и 

прогимназиален етап) 

  Други. 

 

 

3.2.  Кариерно ориентиране на ученици със СОП в прогимназиален 

етап (V – VII клас) 
 

Специфични потребности от кариерно ориентиране 

 Изява на възможностите и потенциала чрез различни творчески задачи; 

 Уважение, подкрепа за развиване на самостоятелност, увереност и проактивност;  

 Изграждане на ключови компетентности – социални, дигитални, чуждоезикови, 

инициативност и предприемчивост, които ще помогнат на учениците със СОП да 

увеличат своя капитал на пазара за труда;  

 Ориентиране в собствените желания и предпочитания; 

 Инфомиране за възможностите за образование и придобиване на квалификация по 

професия;  

 Подкрепа за избор на средно училище – ориентиране в професионалните ценности, 

желания и предпочитания, анализ на потребности. 

 

Цели и задачи: 

Целите и задачите при учениците със СОП съответстват на тези в прогимназиален етап, 

като в зависимост от интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани спрямо конкретния 

ученик.  

 

Цели: 

 Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите;  

 Да улесни процеса на себепознание (силни страни, интереси, нужди); 

 Да подпомогне вземане на информиран и осъзнат образователен избор след VII клас. 

 

Задачи, подчинени на целите: 

 Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии;  
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 Запознаване с възможностите за образование и кариера; 

 Подпомагане на адекватната самооценка и съпоставката между желана посока на 

развитие и личните качества и умения;  

 Формиране на ключови преносими умения: за учене и организация на времето, 

ефективно междуличностно взаимодействие, проучване и оценка на възможности, 

вземане на решение. 

Очаквани резултати: 

 

Резултатите съответстват на тези в прогимназиален етап, като в зависимост от 

интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани спрямо конкретния ученик.  

 

При завършване на прогимназиален етап учениците следва да притежават: 

 Разширени познания за различни професии, техните характеристики и изискванията 

за овладяването и упражняването им;  

 Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; 

 Изградена представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания;  

 Умения за избор между различни алтернативи спрямо собствените предпочитания;  

 Осъзнати ползи от кариерното ориентиране, готовност за търсене на професионално 

съдействие.  

 

Методически насоки  

 

В работата с ученици със СОП се използват методите, предвидени за работа в 

съответния етап, като те могат да бъдат адаптирани спрямо индивидуалните потребности. 

В прогимназиален етап фокус на работата е създаване на адекватна самооценка, 

разширяване на познанията за професиите, информиране за възможностите и подпомагане 

на образователния избор чрез обективна съпоставка между желания и ресурси; създаване 

на умения за ефективно междуличностно взаимодействие, организация на времето и др. 

Използват се сюжетно-ролеви игри, обсъждане на казуси и филми, групови задачи за 

развитие на социални умения. Саморефлексията се стимулира чрез интерактивни 

упражнения, въпросници за самооценка, упражнения за самонаблюдение и обратна връзка. 

В процеса на индивидуалното консултиране се работи за установяването на интереси, 

умения, цели, възможности и ресурси; създаване на положителна самооценка и вдъхване на 

увереност; формулиране на цели и изграждане на личен план за образователно и кариерно 

развитие. Организират се извънкласни дейности като посещения на работни места, дни на 

отворени врати в училища и образователни форуми и др.  
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Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Прогимназиален етап „Себепознание и избор на образование / кариера“  

Основни характеристики на етапа: избор на образователна /професионална пътека; 

професии; съответствие между индивидуалните и професионалните характеристики 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Професиографски екскурзии,  

 Гостуване на родители/професионалисти в училище; 

 Ученически проекти и проучвания, свързани с различни професии; 

 Дни на отворени врати в профилирани и професионални гимназии; 

 Панорама на професиите и училищата;  

 Форум „Гордея се с труда на моите родители“; 

 Регионален празник на професиите „Знам и мога“,; 

 Междуучилищни състезания и форуми „Мечтая да стана“...; 

 Информационни семинари за седмокласници и техните родители;  

 Информационнотърсеща система в Националния портал за кариерно ориентиране;  

 Допълване на ученическото портфолио и др. 

 

Заключително събитие  
  

Предвидените заключителни събития в края на всеки образователен етап включват 

разнообразни идеи за дейности, които са примерни и могат да бъдат адаптирани и 

допълвани съобразно интересите, нуждите и възможностите на учениците със СОП и в 

зависимост от профила на всяко училище.  

 

Заключително събитие в края на прогимназиален етап – Форум „Моето бъдеще: 

 Ден на професиите и талантите; 

 Представяне на професии от ученици – чрез презентации, есета, постери и др. 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 21 – добра практика „Регионален празник 

на професиите „Знам и мога“); 

 Игра „Парти“ (Наръчник на кариерния консултант, стр. 114); 

 Изложение „Гордея се с труда на моите родители“/ гостуване на 

професионалисти / родители, които да разкажат за своята работа;  
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 Професиографски екскурзии (насоки в Наръчник на кариерния консултант, стр. 32 

и описание на добра практика пак там, на стр. 146); 

 Информационен семинар за седмокласници и техните родители – разяснителни 

кампании за ученици и родители за възможностите след 7. клас (Приложение – 

описана добра практика „Кариерно училище за родители“); 

 Групови семинари по ориентиране и вземане на решение и индивидуални 

консултации, извън вече проведените, организирани с участието на кариерните 

консултанти от Центровете за кариерно ориентиране.  

 

5.3. Кариерно ориентиране на ученици със СОП в първи гимназиален етап (VIII – X 

клас) 
 

Специфични потребности от кариерно ориентиране 

 Изява на възможностите и потенциала;  

 Уважение, подкрепа за развиване на самостоятелност, увереност и проактивност;  

 Намиране на подходящи предложения за работа;  

 Изграждане на професионални знания и умения (квалификация по професия); 

 Изграждане на ключови компетентности – социални, дигитални, чуждоезикови, 

инициативност и предприемчивост, които ще помогнат на учениците със СОП да 

увеличат своя капитал на пазара за труда.  

 Формиране на уменията за заетост – планиране, вземане на решение, информация за 

пазара на труда и възможностите за реализация в различни професионални 

направление и по-специално за лица с увреждания; 

 Ориентиране в собствените желания и предпочитания, планиране на кариерното 

развитие (мечтана-желана сфера, полета на професионална реализация). 

 

Цели и задачи 

Целите и задачите при учениците със СОП съответстват на тези в първия 

гимназиален етап, като в зависимост от интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани 

спрямо конкретния ученик.  

 

Цел:  

 Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, вземане на 

информирано решение и развитието на кариерни умения. 

 

Задачи, подчинени на целта: 
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 Изграждане на умения за кариерно планиране у учениците, на способността да 

правят ценностни избори и да съобразяват планирането си с актуалната ситуация на 

пазара на труда; 

 Формиране на разбиране за тясна взаимовръзка между професиите и необходимост 

от преносими, широко приложими умения.  

 

Очаквани резултати: 

Резултатите съответстват на тези в отделните образователни етапи, като в 

зависимост от интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани спрямо конкретния 

ученик.  

При завършване на първи гимназиален етап учениците следва да притежават: 

 Повишена инициатива и отговорност за осъществяване на информиран избор;  

 Подобрени умения за кариерно планиране и себереализация;  

 Адекватна самооценка на съответствие интереси-способности (професионално 

самоопределение). 

Методически насоки за кариерно ориентиране на ученици със СОП 

 

В работата с ученици със СОП се използват методите, предвидени за работа в 

съответния етап, като те могат да бъдат адаптирани спрямо индивидуалните потребности.  

В този етап дейностите по кариерно ориентиране целят изясняване на целите и 

формулиране на план за действие с помощта на различни въпросници, интерактивни 

упражнения, групови обсъждания и индивидуални консултации, а също така и чрез срещи с 

работодатели и бивши възпитаници, посещения във висши училища и образователни 

изложения. Освен ролеви игри за развитие на социални умения и обсъждания по теми, 

свързани с кариерата, се организират тренинги в умения за заетост и кандидатстване за 

работа, подготовка на лично портфолио и информационни семинари за запознаване с 

пазара на труда.  

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Първи гимназиален етап: „Управление на кариерата“ 

Основни характеристики на етапа: взимане на решения за кариерно развитие. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 
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 Проектно-базирана задача „Каталог на професиите в моя град“, „Заетост, реализация 

и заплащане в различните професионални направления“, „Стена на славата“ – с 

примери за хора с увреждания, които успешно са се реализирали; „Нови професии“ 

– проучване на нововъзникващи професии или такива, които благодарение на 

технологиите позволяват да бъдат извършвани дистанционно и от хора с различни 

видове увреждания, и др.; 

 Междуучилищни конкурси „История на професиите в моя род“; „Какво ще работя“;  

 Форуми с родители: „Професиите в моя род“; „Запознаване с професиите“;  

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  

 Обучение с Агенцията по зетостта и работодатели: „Моята първа работа“;  

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / Работна сянка; 

 Инициативата Международната наградата на херцога на Единбург (вж. 

представената добра практика в Приложение) ; 

 Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Конкурси и състезания по професии / по практически казуси, зададени от бизнеса; 

симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите; 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески форуми и обучения;  

 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво; 

 Допълване на ученическо портфолио и др. 

 

5.4. Кариерно ориентиране на ученици със СОП във втори гимназиален етап (XI – XII 

клас) 

Специфични потребности от кариерно ориентиране 
 

 Необходимост от изява на възможностите и потенциала;  

 Детайлизиране на плана за кариерно развитие – насочване към университет, 

специалности, професия, позиции;  

 Изграждане на ключови компетентности – социални, дигитални, чуждоезикови, 

инициативност, самостоятелност, проактивност и предприемчивост, които ще 

помогнат на учениците със СОП да увеличат своя капитал на пазара за труда; 

 Развитие на уменията за заетост – познания за пазара на труда, способност за 

подготовка на документи, умения за представяне на интервю, поведение на 

работното място и др., които могат да бъдат развити чрез тренинг техники; 
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 Овладяване на репертоар от разнообразни стратегии за търсене на работа – 

компании, неправителствен сектор и социални предприятия, държавната 

администрация, работа на свободна практика като предприемач;  

 Начало на трудов опит (стаж, доброволчество) – изследване на собствения 

професионален капацитет и оценка на достигнатото кариерно развитие; 

 Избор на позиции, за които да се кандидатства и актуализиране на професионалните 

знания, допълнителна квалификация. 

 

Цели и задачи 

Целите и задачите при учениците със СОП съответстват на тези във втори 

гимназиален етап, като в зависимост от интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани 

спрямо конкретния ученик.  

Очаквани резултати 

 

Резултатите съответстват на тези в отделните образователни етапи, като в 

зависимост от интелектуалното ниво следва да бъдат адаптирани спрямо конкретния 

ученик.  

 

При завършване на гимназиална степен учениците следва да притежават: 

 Формирана реалистична представа за собствената личност – личностни 

характеристики, интереси, умения, потребности, бариери, потенциал;  

 Създадена представа за възможностите за образование, квалификация и реализация 

на пазара на труда предвид индивидуалните особености;  

 Открити интереси в професионални области, които дават шансове за успешно 

професионално развитие;  

 Съставен списък с потенциално удовлетворяващи професии, които отговарят на 

резултатите от направената самооценка;  

 Изготвен кариерен план с конкретни стъпки след завършване на училище;  

 Мотивация и изградени умения за търсене и кандидатстване за работа, лична 

инициатива за откриване на нови възможности (вкл. работа като самонает, социално 

предприемачество и др.)  

 

Методически насоки за кариерно ориентиране на ученици със СОП 

 

В работата с ученици със СОП се използват методите, предвидени за работа в 

съответния етап, като те могат да бъдат адаптирани спрямо индивидуалните потребности.  
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Във втори гимназиален етап дейностите по кариерно ориентиране целят 

подготовка на учениците за преход и са изключително практически ориентирани. Те 

включват: детайлизиране и изпълнение на плана за развитие след завършване на средно 

образование; проучване на образователния и трудовия пазар, срещи с работодатели и 

бивши възпитаници, посещения във висши училища и образователни изложения. 

Организират се тренинги в умения за заетост и кандидатстване за работа, подготовка на 

лично портфолио и информационни семинари за запознаване с пазара на труда. Насърчават 

се придобиването на трудов опит чрез доброволчество, стажове, работа по проекти и 

учебни фирми. Акцентира се на необходимостта от формиране на предприемачески 

качества за постигане на по-голяма независимост в кариерното развитие.  

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Втори гимназиален етап: „Подготовка за заетост“ 

Основни характеристики на етапа: проучване на пазара на труда, умения за търсене и 

кандидатстване за работа. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Проектно-базирани задачи, насочени към кариерното планиране – „Личен бюджет“, 

„Професионална карта на региона“, „Бяла книга“ на работодателите, които наемат 

на работа хора с увреждания“ и др. 

 Среща с работодатели – запознаване с изискванията на пазара на труда, 

възможности за стаж и работа;  

 Посещение на информационни дни за висшето образование и Дни на кариерата с 

работодатели;  

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / работна сянка; 

 Инициативата Международната наградата на херцога на Единбург (вж. 

представената добра практика в приложение); 

 Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Проектно-базирано учене; конкурси и състезания по професии / по практически 

казуси, зададени от бизнеса; симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите“; 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и 

обучения; Дни на отворени врати,организирани от висши училища; 

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  
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 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво, трудова и 

Кандидатстудентска борса;  

 Допълване на ученическо портфолио. 

 

 

Заключително събитие  
  

Заключително събитие в края на гимназиалната степен – Ден на кариерата: 

 

 Отборно ученическо състезание „Еврика!“ за новаторски решения по 

практически казуси и актуални теми; 

 Майсторски класове и работилници за умения, организирани от 

работодатели – практически обучения за умения, запознаване с тенденции на 

пазара на труда, представяне на възможности за стаж, работа и практическо 

обучение; 

 Конкурс за най-оригинално мотивационно писмо;  

 Семинар и изложба на ученически проекти на теми, свързани с 

професионалното развитие и бъдещето – например: „Как бих променил света, 

ако имах 1 милион?“, „Професии на бъдещето“, „Моят проект за света“, „Как си 

представям идеалната работа“ и др.;  

 Обучение „Моята първа работа“ – съвместно с Агенция по заетостта – 

запознаване на учениците с правата и задълженията на работещите хора и 

изискванията за започване на работа; представяне на различни възможности за 

почасова или лятна работа на ученици; 

 Гостуване на бивши възпитаници на училището, които са успели 

професионалисти.  

 Демонстрационно шоу / изложение (Наръчник на кариерния консултант, стр. 

136 – добра практика „Панаир на професиите); 

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / Работна 

сянка (Наръчник за кариерни консултанти, стр. 146 – добра практика 

„Професиографска екскурзия“); 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески форуми и 

обучения;  

 Участие в дни на отворени врати, организирани от висши училища;  

 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво, организирани от 

Центровете за кариерно ориентиране, трудови и кандидатстудентски борси и др. 
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Таблица 6 – Препоръчителни теми и инструменти за кариерно ориентиране на 

ученици със СОП 

 

Клас Тема/Инструменти Описание на темата 

1 2 3 

V клас Професии-

вълшебници  

 

Темата дава отговор на въпроса: „Защо трябва да работя?“ 

като разкрива личностния, икономическия и социалния аспект 

от упражняването на професия. 

 

Интерактивни упражнения за V клас „Професии вълшебници“ и „Опознавам 

професиите“ 

V клас Искам да науча 

повече за себе си 

 

 

 

 

 

Чрез проследяване на лични жизнени истории учениците 

разкриват източници на информация за себе си; разпознават 

личностни качества и преживени събития, които са оказали 

влияние върху тяхното себепознание; откриват връзка между 

личната си жизнена история, любими учебни предмети и 

мечтаното професионално самоопределение.  

Интерактивни упражнения за V клас „Искам да науча повече за себе си“ и „Какви 

качества притежавам“; 

 

Филм 11 „Професията отблизо“; 

 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси и потребности“ и „Дарби и таланти“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.69 – 70); 

Самостоятелна иформационна карта (Наръчник на кариерния консултант, с.112; 

Прил. 2 в Програмата) и др. 

VI 

клас 

Непознати професии 

 

 

Насочва вниманието на учениците към малко известни и 

неизвестни професии, в които човек може да реализира 

успешно своя потенциал. 

 Филм 3 „Познатите и непознатите професии“, анкетата от филма „За коя професия 

мечтаете“; 
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Клас Тема/Инструменти Описание на темата 

1 2 3 

VI 

клас 

Какво трябва да 

зная за себе си, за да 

избера професия? 

Дава възможност на учениците да осъзнаят значимостта на 

отчитането не само на собствените си интереси и желания, но 

и на изискванията на професиите за тяхното упражняване.  

 Интерактивни упражнения за VI клас – „Какво трябва да зная за себе си, за да 

избера професия“; 

 

Филм 12 „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“; 

Карта за бързо търсене на работа „Партито“(Наръчник за кариерни консултанти, 

стр.114); 

 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси и потребности“, „Дарби и 

таланти“(Наръчник на кариерния консултант, стр.69 – 70); 

 

Информационна самостоятелна карта (Наръчник на кариерния консултант, с.112) и 

др. 

VII 

клас 

Здраве и 

образователни 

възможности 

 

Темата дава възможност за информиране на учениците за 

необходимостта от търсене на връзка между личния 

здравословен статус и избора на професия. Представя се 

кариерна пътека на професия с първа степен на 

професионална квалификация.  

 Интерактивни упражнения за VII клас – „Какво зная за училищното образование“; 

 

Филм   „Възможностите за учениците със специални образователни потребности 

(СОП). Специални училища“ 

 

Упр. № 7 „Какво зная за образователната система“ – Ниво Б (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 19) и др. 

VII 

клас 

Моите силни и 

слаби страни  

 

 

 

Насочва вниманието на учениците към изследване на 

собствените силни и слаби страни, както и определяне на 

възможностите на точно определени силни страни за 

постигане на успех в ученето и на точно определени силни 

страни за постигане на успех в избора на професия. 

Интерактивни упражнения за VII клас – „Моите силни и слаби страни“; 

 

Упр. „Какви качества притежавам“ – Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 
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1 2 3 

ориентиране, Раздел 2, стр. 30); 

 

Упр. „Дърво на професиите“ (Наръчник на кариерния консултант, стр. 55) и др. 

 

VIII 

клас 

Формулата за избор 

на професия 

 

 

 

 

 

Представя се взаимовръзката между трите главни фактора за 

избор на професия: Искам – пространство на желанията, 

целите, интересите и стремежите; Мога – пространство на 

възможностите, способностите, таланта, състояние на 

здравето и др.; Трябва – пространство на изискванията на 

пазара на труда, икономическите проблеми на региона, 

тенденциите и прогнозите за развитие на световната 

икономика и др.    

 Упр. „Моите какво искам – какво мога“ (Наръчник на кариерния консултант, стр. 

113) и др. 

Интерактивни упражнения – „Какво трябва да зная за себе си, за да избера 

професия“; 

 

Филм 12 „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“; 

Карта за бързо търсене на работа „Партито“(Наръчник за кариерни консултанти, 

стр.114); 

 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси и потребности“, „Дарби и 

таланти“(Наръчник на кариерния консултант, стр.69 – 70); 

 

Информационна самостоятелна карта (Наръчник на кариерния консултант, с.112) и 

др. 

 

VIII 

клас 

Някои типични 

грешки при избора 

на професия 

 

 

Темата включва решаване на казуси, които представят най-

често допусканите грешки при избора на професия – 

отъждествяване на професиите с учебни предмети; избор на 

професия, направен по преценка на случайни хора; избор на 

професия, основан на външни впечатления за нея и др. 

 Упр. № 3 „Какво не трябва да греша при избора на професия“ – Ниво Б (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране, Раздел 4, стр.51); 

Интерактивни упражнения за 8. клас „Някои типични грешки при избора на 

образование и професия“; 
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Филм № 12 „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“ 

IX 

клас 

Статусът на 

професиите  

 

 

Темата информира учениците за значението на 

историческите, икономическите, личностните и други 

фактори, които определят динамиката в предпочитанията към 

определени професии.  

 

Интерактивни упражнения за 9. клас: „Статусът на професиите“ и „Типове 

кариера“; 

Филми № 1 „Кариерата и житейската реализация на човек“ и № 10 „Професия и 

кариера“ и др. 

 

IX 

клас 

Мотиви и нагласи за 

избор на професия 

 

 

Представят се външни и вътрешни мотиви за избор на 

професия, след което учениците анализират и определят 

личните си мотиви за избор на професия. 

 

Интерактивни упражнения за 9. клас „Моите мотиви“; 

 

Упр. „Лични приоритети“ (Наръчник на кариерния консултант, стр.72); 

 

Филм № 6 „Изборът на професия – между реалността и фантазията“ и др. 

 

X клас Какви са моите 

способности? 

 

 

Представят се различни видове способности – лингвистични, 

логико-математически, пространствени, музикални, 

междуличностни, способности за извършване на прецизни 

дейности и връзката на всяка от тях с определени професии. 

Упр. № 8 „Моите силни и слаби страни“ – Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 37); 

 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Какви са моите способности“; 

 

Упр. „Въпросник за стил на познавателна дейност“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.73) и др. 
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X клас Какво е да си 

успешен в света на 

работата? 

 

На основата на лични истории на хора с успешна кариера 

учениците определят личностни характеристики, които 

способстват за постигане на успех в кариерната реализация. 

Упр. № 11 „Как да се справя с конфликт на работното място“ – Ниво В (Програма 

за обучение по кариерно ориентиране), Раздел 4, стр. 63). 

Упр. № 8 „Моите силни и слаби страни“ – Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 37); 

 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Какви са моите способности“; 

XI 

клас 

Типове личности 

 

 

Представят се фактически измеряеми типове личности, които 

не зависят от самооценката на ученика и тяхната връзка с 

типовете професионална среда. 

Упр. № 9 „Типове личности и професии“ – Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 38); 

 

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Типове личности“; 

 

Филм № 12 „Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия“. 

 

Упр. „Упражнение за мотивирани умения и способности“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 117) и др. 

XI 

клас 

Как да оценявам 

своите решения? 

 

 

Представят се казуси, в които не са взети добри решения. 

Учениците анализират допуснатите пропуски на взетите 

решения, описват продължителността на последиците от тях и 

предлагат нови решения. 

Упр. № 4 „Алгоритъм за вземане на решение“ – Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 45); 

 

Упр. № 5 „Кой избор е по-добър“ – Ниво В, (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 46); 

 

Филм № 24: „Вземам решение – стъпка по стъпка“. 

XII 

клас 

Моите помощници в 

търсенето на 

работно място 

Разширява се представата за т.н. „меки умения“. Представят 

се изискванията за писане на автобиография и мотивационно 

писмо. 
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Упр. „Умения за подготовка на документи“ (Наръчник на кариерния консултант, 

стр.89) и др. 

Упр. № 9 „Как да „спечеля“ интервю“ – Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр.59); 

 

Интерактивни упражнения 12. клас: „Предизвиателството – търсене на работа“, 

„Моето първо интервю за работа“; 

Филм 26 „Обяви за работа и документи за кандидатстване“;  

 

Филм 27 „Интервю за работа“ и др. 

XII 

клас 

Как да финансирам 

обучението си във 

висше училище? 

 

Темата насочва вниманието на учениците към предимствата и 

недостатъците на различните възможности за финансиране на 

обучението във висше училище – стипендии, студентски 

кредити и др. 

Интерактивни упражнения 12. клас: „Откъде да намеря нужната информация“ и 

др.; 

 

Попълване на въпросник за кариерно ориентиране и информация от Национален 

портал за кариерно ориентиране на ученици; на МОН http://orientirane.mon.bg/?m=111  

 

 

 

 

Таблица 7 – Препоръчителни филми по кариерно ориентиране за ученици със СОП 

 

Кариерата и 

житейската 

реализация на 

човека 

Филмът „Кариерата и житейската реализация на човека” разкрива важността 

на избора на образование и кариерно развитие. Той ни помага да се 

подготвим за този избор, защото от него зависи качеството на нашия живот. 

Английският философ Френсис Бейкън ни подсказва, че „човек преуспява 

най-много в това, на което се отдава с най-голямо усърдие”. 

Познатите и 

непознатите 

Филмът „Познатите и непознатите професии” допълва познанията ни, че 

освен престижни и популярни, има и по-малко известни и по-малко 

http://orientirane.mon.bg/?m=111
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професии атрактивни професии. А точно те могат да се окажат нашият избор и да ни 

осигурят финансова независимост, заетост и добро самочувствие. 

В семейството 

на професиите 

Филмът представя професиите и специалностите метафорично като един 

голям род, с фамилиите и семействата в него. Те имат едно или повече, по-

големи или по-малки деца. Големите деца са професиите с по-висока степен 

на сложност, а малките деца са професиите с по-ниска степен на 

квалификация. За да открием своята професия, можем да видим Списъка на 

професиите за професионално образование и обучение, както и да научим 

какви професии и длъжности можем да заемаме сред завършване на 

образование и придобиване на професионална квалификация. 

Познавам ли 

професията, 

която избирам?  

Много често харесваме една професия по външни, видими белези. А знаем 

ли какво конкретно се работи, в каква работна среда, с какво работно време, 

какви са контактите и възможностите за намиране на работа, какви са 

изискванията към качествата, знанията, уменията и образованието. Филмът 

ни казва още нещо важно – за да опознаем професията, трябва да се срещнем 

с нея в реална работна среда, да се включим в работа. И ако се убедим, че 

работата ни харесва, тогава да потърсим информация къде можем да 

получим подходящото образование и квалификация. 

Потомственият 

избор на 

професия 

Тема, която касае всяко семейство, всеки млад човек. Родителите са модел 

на подражание за децата. Родителите подкрепят развитието на своето дете и 

често очакват то да съхрани постигнатото от тях, да ги последва. Привилегия 

или отговорност е потомствената професия? Посланието на филма е да 

продължим по дирята на своята фамилия, или да потърсим своята пътека, 

стига да сме уверени в това, което искаме. 

Професията 

отблизо 

Достатъчно ли е да изберете професия само защото ще работите в луксозен 

офис, или ще имате възможност да пътувате, или защото ще носите красива 

униформа? Често зад блясъка на една професия се крие тежък и 

продължителен труд. И обратно – на пръв поглед скучна и еднообразна 

работа може да се окаже творческа, интересна и динамична професия. 

Познаването на професията отблизо е крачка към успешния избор. 

Какво трябва 

да зная за себе 

си, за да избера 

професия?  

Когато правим нещо с желание, това е белег, че имаме някакви способности 

в тази област. Как можем да научим повече за собствените си интереси, 

способности, възможности. Има ли специалисти, които могат да ни 

помогнат. Как да проверим трайността на нашите интереси при избор на 

образование, как да открием дейностите, които ще ни направят щастливи и 
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успешни хора? 

Пътят към 

успеха 

Какво е успех? Нуждаем ли се от помощ, за да повярваме в себе си и да 

постигнем своите макар и малки успехи! Достатъчни ли са дарбата и 

талантът за успеха! Дали сме се замисляли за ролята на добрия учител и 

треньор в нашия живот. Какви усилия сме готови да положим, за да успеем? 

Желание за 

независима 

работа и 

финансов успех  

Ако искате да сте независим в работата си е важно да притежавате 

способности съобразно изискванията и потребностите на пазара на труда. 

Популярният продуцент и режисьор Магардич Халваджиян метафорично 

сравнява работата на предприемача с човек, който трябва да оцелее сам в 

лодка сред океана. Откривате ли в себе си предприемачески качества, за да 

реализирате собствени бизнес проекти, което ви прави по-независими и по-

успешни? 

Възможностите 

за учениците 

със специални 

образователни 

потребности 

(СОП). 

Специални 

училища 

Защо обсъждането за равните възможности за обучение, образование и 

работа за учениците със специални образователни потребности е важно? 

Хората с физически и здравословни проблеми могат да имат пълноценна 

личностна, професионална и житейска реализация, както всички останали. 

Какви са възможностите за интегрирано обучение на учениците със СОП, 

какви специални училища има в образователната система, как можем да 

бъдем успешни и при наличие на физически или интелектуални 

затруднения. 

Вземам 

решение стъпка 

по стъпка 

Филмовият разказ разглежда правилата и етапите, през които трябва да се 

премине, за да се вземе решение за избор на образование и кариера. В 

интервю с обичаната и популярна певица Белослава се разкрива важността и 

отговорността на този акт за младия човек. Филмът предоставя информация 

за технологията на поетапното вземане на информирано решение и за ролята 

на семейството в този процес. 

Обяви за работа 

и документи за 

кандидатстване  

Филмът е насочен към учениците, които завършват средно образование. Има 

ли правила и умения за успешно търсене на работа. Колко важно е да бъдем 

мобилни, за да се справим успешно в условията на съвременния пазар на 

труда. Кои са първите стъпки на преход от образование към света на труда и 

на възрастните. 

Интервю за 

работа 

Зрителите получават конкретна и ясна представа за правилата и 

психологическата техника при явяване на интервю. Темата е представена с 

участието на специалисти по подбор на кадри, които прецизно представят 

детайлите в обсъжданата тема. Подходящ за учениците от гимназиалната 
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степен на образование – от 8. до 12. клас. 

Права и 

отговорности 

на служителя и 

работодателя  

Често непознаването на правилата създава конфликт между служител и 

работодател. Информирането за правата и отговорностите на служителя и на 

работодателя предпазва младите хора от попадане в рискова ситуация, от 

включване в нерегламентиран труд, в нарушаване на Кодекса на труда и на 

изискванията на Главна инспекция по труда. И още теми – за видове трудови 

договори, заплащане на труда, работно време, право на отпуск и видове 

отпуски и др. Филм за учениците от ХII клас. 

Правилата на 

успеха 

Защо някои хора успяват в кариерата си, а други – не. Какви са успелите 

хора? Има ли формула на успеха? Филмът търси отговорите на тези въпроси. 

Специален акцент се поставя на високото образование като водеща ценност 

и предпоставка за успех. А университетът е не само място за получаване на 

знания, но и общност на търсещи и щастливи млади хора. 

Среща с моята 

професия  

Финален филм. Той ни разказва за професии, при които изкачването към 

върха е трудно и бавно, но на него се остава продължително; за професии, 

които те „изстрелват“ нагоре, без да можеш да останеш задълго на върха; 

или за зигзаговидно развитие в кариерата. Всеки зрител може да потърси 

отговора за вида кариера, към която се насочва. Филмът поставя проблема за 

възможните успехи или загубване на професията, в зависимост от 

тенденциите на пазара на труда. Развива се идеята за учене през целия живот 

като предпоставка и гаранция за достоен живот и работа на всеки. Филмът 

обобщава отговорите на много въпроси, поставени във филмовата поредица. 

Филм, който провокира зрителя към размисъл за специалната среща с 

професията – мечтана или вече реална. 

 

 

 

. 
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Таблица 8 – Примерни теми за кариерно ориентиране на ученици със специални образователни потребности 
Посочените теми, инструменти, методи и организационни форми за изпълнение са препоръчителни. С препоръчителните теми е добре да 

бъдат запознати всички ученици. Изборът на теми е по преценка на всяко училище в зависимост от интересите и нуждите на учениците. 

Могат да бъдат използвани и теми от предложените допълнителни, както и да се включват теми, отговарящи на интересите и нуждите на 

конкретни ученици или клас. 

 

Клас Тема 

 

Методи за 

провеждане на 

темата 

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител на 

темата 

Място на 

провежда

не 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 

Препоръчителни теми 1. – 4. клас 

1. – 4. 

клас 

Кой произвежда 

хляба? 

обсъждане; 

беседа 

Упражнение № 1 „Пътят на хляба до 

нашата трапеза“ – Ниво А (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 1, 

стр. 9) и др. 

класен 

ръководител 

 

час на 

класа; 

извън 

училище 

групова работа; 

обсъждане;  

посещение в 

хлебопроизводствен

о предприятие / 

ферма  

Професиите в 

моето семейство 

беседа; 

обсъждане;  

изложение с 

участието на 

родители 

Упражнение „Моето родословно 

професионално дърво“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 65) и др. 

 

педагогически 

съветник / класен 

ръководител 

клуб 

Кариера 

групова работа с 

участието на 

родители с различни 

професии или 

посещение на 

работно място на 

родители ; 

изложение „Гордея 
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се с труда на моите 

родители“  

Професиите в 

моето населено 

място 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане 

 

Упражнение „Влакче на професиите“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 53) 

 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

библиотека

; 

пожарна; 

фирми; 

организаци

и, 

институци

и или др. 

посещение на 

работно място 

 

Имената на 

професиите 

беседа; 

обсъждане 

 

Упражнение №3 „Имената на професиите“ 

– Ниво А, Приложение 3 (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 1, 

стр. 11); 

 

Филм „И професиите имат биография“ и 

др. 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

 

конферент

на зала; 

час на 

класа; 

клуб 

Кариера 

групова работа;  

викторина – 

състезание 

„Професиите по 

буква“;  

лексикон / именник 

на професиите; 

Допълнителни теми 1. – 4. клас 

1. – 4. 

клас 

Светът на труда 

около нас  

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане; 

 

Упражнение „Влакче на 

професиите“(Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 53) и др. 

 

класен 

ръководител и 

кариерен 

консултант 

ЦКО; 

фирми; 

организац

ии; 

институци

и 

посещение на 

работно място; 

самостоятелни 

задачи 

Какъв да стана?  обсъждане; 

беседа; 

Упражнение „Познай моята професия“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 

класен 

ръководител; 

час на 

класа; 

групова работа; 

изложба на 
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ролева игра 54) и др. педагогически 

съветник 

клуб 

Кариера 

рисунки 

 

Препоръчителни теми 5. клас 

5. 

клас 

Моето любимо 

занимание 

мозъчна атака; 

беседа; 

обсъждане 

 

Упражнение „Какво обичам да правя?“; 

 

Упражнение „Влакче на професиите“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 53) 

и др. 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

час на 

класа; 

клуб 

Кариера 

групова работа;  

обсъждане; 

проектно-базирана 

задача – представяне 

на хоби 

 

Професии по 

буква 

наблюдение, 

беседа, 

обсъждане. 

Упр. № 2 „Признаци за групиране на 

професиите“ – Ниво А, Приложение 2А 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 10) и др. 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

Извън 

училище 

посещение на 

работно място и 

среща със 

специалисти 

Кой с какво 

работи? 

мозъчна атака; 

беседа; 

обсъждане 

 

Филм „В семейството на професиите“; 

 

Упражнение № 3 „Имената на професиите“ 

– Ниво А, Приложение 3А(Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 1, 

стр. 11) и др. 

 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

/кариерен 

консултант 

 

конферент

на зала; 

извън 

училище; 

театър, 

читалище 

или др. 

 

междуучилищен 

карнавал на 

професиите; 

посещение на 

работно място и 

среща със 

специалисти 

Професиите 

около мен 

обсъждане; 

наблюдение; 

казуси; 

конкретна 

ситуация; 

Интерактивни упражнения за V клас 

„Професии вълшебници“, и „Опознавам 

професиите“; 

 

Филм 3 „Познатите и непознатите 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант 

 

час на 

класа; клуб 

Кариера 

групова и 

самостоятелна 

работа, проектно-

базирана задача; 
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взаимно обучение професии“, анкетата от филма „За коя 

професия мечтаете“; 

 

Упр. № 4 „Как изглежда мечтаната 

професия в реалния живот“– Ниво Б 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр.13); 

 

Упр. „Дърво на професиите“(Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 55) и др. 

Допълнителни теми 5. клас 

5. 

клас 

 

Опознавам себе 

си 

обсъждане; 

конкретна 

ситуация; 

обсъждане; 

мозъчна атака 

Интерактивни упражнения за V клас „Искам 

да науча повече за себе си“ и „Какви 

качества притежавам“; 

 

Филм 11 „Професията отблизо“; 

 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси и 

потребности“ и „Дарби и таланти“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.69 – 

70); 

Самостоятелна иформационна карта 

(Наръчник на кариерния консултант, с.112; 

Прил. 2 в Програмата) и др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

в училище, 

час на 

класа. 

групова и 

самостоятелна 

работа, тренинг 

Аз искам да 

стана… 

обсъждане; 

дискусия; 

взаимно обучение 

Интерактивно упражнение за V клас „Моята 

мечта“; 

 

Филм 6 „Изборът на професия между 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант. 

извън 

училище – 

ЦКО, 

конферент

състезание; среща с 

професионалисти/ро

дители 
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реалността и фантазията“; 

 

Упр. № 4 „Как изглежда мечтаната 

професия в реалния живот?“ – Ниво Б 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 2, стр. 13) и др. 

на зала; 

клуб 

Кариера 

Препоръчителни теми 6. клас 

6. 

клас 

Избирам 

професия… 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане 

 

Филм „Изборът на професия – между 

реалността и фантазията“ и др. 

 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант 

час на 

класа; 

клуб 

Кариера 

 

групова работа; 

тренинг 

 

Професиите на 

моя род 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане 

 

Упражнение „Моето родословно 

професионално дърво“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 65) и др. 

педагогически 

съветник; класен 

ръководител 

клуб 

Кариера 

 

среща със 

специалисти и 

родители 

Светът на 

професиите 

казуси; 

обсъждане 

Упражнение „Познай моята професия“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр. 54); 

 

Упражнение № 2 „Признаци за групиране 

на професиите“ – Ниво А, Приложение 2А 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 1, стр. 10) и др. 

педагогически 

съветник; класен 

ръководител 

клуб 

Кариера 

 

викторина с 

участието на 

родители; 

самостоятелни 

задачи 

 

Искам да стана ... обсъждане, 

казуси, , взаимно 

обучение 

Филм „Познавам ли професията, която 

избирам“; 

 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

актова 

зала; 

конферент

състезание; 

конкурс за разказ; 

есе; 
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Упражнение „Слънцето на моята мечтана 

професия“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 65); 

 

консултант 

 

на зала; 

клуб 

Кариера 

 

рисунка; 

проект; 

макет на моето 

работно място; 

постер; 

презентация 

Допълнителни теми 6. клас 

6. 

клас 

Искам. Мога. 

Трябва. 

обсъждане; 

конкретна 

ситуация; 

дискусия; 

мозъчна атака 

Интерактивни упражнения за VI клас – 

„Какво трябва да зная за себе си, за да 

избера професия“; 

 

Филм 12 „Какво трябва да зная за себе си, 

за да избера професия“; 

Карта за бързо търсене на работа 

„Партито“(Наръчник за кариерни 

консултанти, стр.114); 

Упр. „Средата, в която живея – ресурси и 

потребности“, „Дарби и таланти“(Наръчник 

на кариерния консултант, стр.69 – 70); 

 

Информационна самостоятелна карта 

(Наръчник на кариерния консултант, с.112) и 

др. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

клуб 

Кариера; 

ЦКО 

тренинг; 

състезание; 

викторина 

Организиран съм 

и интересите ми 

ме водят 

обсъждане; 

казуси; 

мозъчна атака 

Интерактивни упражнения за VI клас– 

„Какво ми казват моите интереси, добре ли 

съм организиран“; 

 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

клуб 

Кариера; 

ЦКО 

тренинг; 

състезание; 

викторина; 
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Филм 17 „Накъде ме водят моите 

интереси“; 

 

Упр. № 2 „Планиране на свободното време“ 

– Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 4, стр.49) и др. 

 

Препоръчителни теми 7. клас 

7. 

клас 

Познавам 

професията на… 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане 

 

Филм „Професията отблизо“; 

 

 

 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

ЦКО; 

конферент

на зала 

извън 

училище, 

читалище 

или др. 

междуучилищен 

карнавал на 

професиите 

Моите силни и 

слаби страни  

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане 

Упр. № 8 „Моите силни и слаби страни“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 37); 

Интерактивни упражнения за 10. клас: 

„Какви са моите способности“; 

Въпросник за кариерно ориентиране на 

МОН: http://orientirane.mon.bg/?m=111 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време;  

клуб 

Кариера 

ателие;  

практическа 

работилница;  

самостоятелно 

проучване;  

методи за рефлексия 

На кръстопът обсъждане,  

взаимно обучение 

Филм 30 „Среща с моята професия“; 

Упр. №1 „Откъде мога да намеря 

необходимата информация“ – Ниво Б 

(Програма за обучение по кариерно 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

извън 

училище – 

ЦКО, 

конферент

семинар,среща с 

родители и бивши 

възпитаници; есе, 

рисунка, сценарий за 

http://orientirane.mon.bg/?m=111
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ориентиране, Раздел 4, стр. 48) и др. 

 

 

на зала филм /например на 

тема „По пътя към 

избора“, „Багажът 

ми по пътя към 

успеха“, „От 

училище започва 

кариерата ми“ и пр./ 

За да съм 

ориентиран, 

трябва да съм 

информиран 

обсъждане; 

дискусия; 

беседа 

Интерактивни упражнения за VII клас – 

„Какво зная за училищното образование“; 

 

Филм „Възможностите за учениците със 

специални образователни потребности 

(СОП). Специални училища“; 

 

 

Упр. № 7 „Какво зная за образователната 

система“ – Ниво Б (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 19) и др. 

класен 

ръководител/пе 

дагогически 

съветнки/кариере

н консултант 

час на 

класа; клуб 

Кариера, 

ЦКО 

групова работа; 

среща с 

образователни 

експерти от 

РУО/община 

Допълнителни теми 7. клас 

7. 

клас 

Умея да уча мозъчна атака, 

беседа, конкретна 

ситуация 

Интерактивни упражнения за VII клас – 

„Какъв е моят стил на учене“, 

„Притежавам ли умения за ефективно 

учене“; 

 

Упр. „Планиране на свободното време“ – 

Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 4, стр. 49.); 

педагогически 

съветник/карие 

рен консултант 

клуб 

Кариера 

тренинг и 

самостоятелна 

работа 
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Въпросник „Стил на познавателна 

дейност“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 73) и др. 

Как взимам 

решения 

обсъждане, 

мозъчна атака, 

ролева игра 

Интерактивни упражнения за VII клас – 

„Запознавам се с правилата за вземане на 

решение“; 

 

Филм 13 „Цената на лесните решения“; 

 

Филм 14 „Трудните решения“; 

 

Упр. „Взимам решение стъпка по стъпка“ – 

Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 3, стр. 43); 

 

Упр. „Много алтернативи – едно решение“ 

– Ниво Б (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 3, стр. 44) и др. 

класен 

ръководител/педа

гогически 

съветник/кариере

н консултант 

в училище, 

класна 

стая; 

клуб 

Кариера 

групова и 

самостоятелна 

работа, тренинг, 

обсъждане 

Препоръчителни теми 8. клас 

8. 

клас 

Формулата за 

избор на 

професия 

обсъждане;  

самостоятелна и 

групоава работа;  

самостоятелно 

проучване. 

Филм № 3 „Познатите и непознатите 

професии“; 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време;  

клуб 

Кариера 

Училищен проект „В 

света на 

професиите“; 

презентации; 

самостоятелни 

проучвания 
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Професиите в 

моето семейство 

обсъждане;  

беседа  

 

Филм № 4 „В семейството на професиите“;  

Интерактивни упражнения за 8 клас – 

„История на професиите в моя род“;  

Филм № 8 „Потомственият избор на 

професия“ и др. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

клуб 

Кариера; 

ЦКО 

самостоятелна 

работа и групова 

работа 

 

Някои типични 

грешки при 

избора на 

професия 

обсъждане;  

беседа 

 

Интерактивни упражнения за 8. клас „Някои 

типични грешки при избора на 

образование и професия“; 

Упр. № 3 „Какво не трябва да греша при 

избора на професия“ – Ниво Б (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 4, 

стр.51); 

Филм „Професията отблизо“,  

Филм „ Какво трябва да зная за себе си, за 

да избера професия?“ 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

клуб 

Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа 

 

Вземам решение 

стъпка по стъпка 

наблюдение; 

проектно- 

базирана задача; 

обсъждане 

Филм № 10 „Професия и кариера“; 

Интерактивно упражнение „Затвърждавам 

правилата за вземане на решение“; 

Филм № 24 „Вземам решение стъпка по 

стъпка“ и др. 

 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

извън 

училище, 

фирми 

(Бюро по 

труда) 

професиографска 

екскурзия; 

самостоятелна 

работа и групова 

работа 
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Допълнителни теми 8. клас 

8. 

клас 

Моята бъдеща 

професия 

 

обсъждане;  

беседа 

 

Филм № 5 „Познавам ли професията, която 

избирам“ и др. 

Интерактивни упражнения за 8. клас: „Какво 

очаквам от бъдещата си професия“; 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

 

час на 

класа; 

клуб 

Кариера; 

ЦКО 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

професиограма 

Професиите 

отблизо 

проектно-

базирани задачи;  

презентация; 

самостоятелни 

проучвания 

Интерактивни упражнения за 8. клас: 

„Професии и кариерни пътеки“; 

Филм 11 „Професията отблизо“ и др. 

Упр. „Дърво на професиите“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр.55); 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

извън 

училище 

професиографска 

екскурзия с 

проектно-базирана 

задача „Професиите 

в моя град“ 

Препоръчителни теми 9. клас 

9. 

клас 

Статусът на 

професиите  

наблюдение; 

проектно 

базирана задача; 

обсъждане 

Филм 11 „Професията отблизо“ и др. 

Филм № 3 „Познатите и непознатите 

професии“; 

Интерактивни упражнения за 9. клас: 

„Статусът на професиите“ и „Типове 

кариера“; 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант 

извън 

училище, 

фирми 

/Занятчийс

ка камара/ 

Бюро по 

труда. 

професиографска 

екскурзия; 

 

каталог 

Мотиви и нагласи 

за избор на 

обсъждане Филм № 18 „Желание за независима работа 

и финансов успех“ и др. 

педагогически 

съветник; 

клуб 

Кариера; 

тренинг; 

самостоятелна и 
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професия Интерактивни упражнения за 9. клас „Моите 

мотиви“. 

Филм № 6 „Изборът на професия – между 

реалността и фантазията“ и др. 

Упр. № 9 „Типове личности и професии“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 38); 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Типове личности“; 

Филм № 30 „Среща с моята професия“. 

Упр. „Упражнение за мотивирани умения и 

способности“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 117) и др. 

кариерен 

консултант 

ЦКО групова работа;  

 

Моите ценности и 

приоритети 

обсъждане на 

казуси;  

оценъчни 

техники;  

Упр. № 6 „Кои ценности са важни за мен“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 2, стр. 34); 

Интерактивно упражнение за 9. клас 

„Ценности и ценностна ориентация“; 

Упр. „Личностен ценностен профил“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.70); 

Упр. „Лични приоритети“ Наръчник на 

кариерния консултант, стр.72); 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време;  

клуб 

Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

практическа 

работилница;  

оценъчни техники;  

методи за рефлексия 
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Професия и 

кариера 

обсъждане;  

мозъчна атака;  

казуси;  

конкретни 

ситуации 

Интерактивни упражнения за 9 клас: 

„Професионална кариера и начин на 

живот“; 

Филм № 1 „Кариерата и житейската 

реализация на човека“ и др. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

клуб 

Кариера; 

ЦКО 

самостоятелна 

работа и групова 

работа; тренинг 

Допълнителни теми 9. клас 

9. 

клас 

Професия „по 

мярка“ – моята 

професия- мечта 

фокус-обсъждане;  

проектно-

базирана задача 

Филм 11 „Професията отблизо“. 

 

 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант; 

 

час на 

класа; 

клуб 

Кариера 

обсъждане; 

форум/семинар; 

 

Необходими 

професии 

наблюдение; 

проектно-

базирана задача; 

обсъждане 

Интерактивни упражнения за 9. клас: 

„Статусът на професиите“ и „Типове 

кариера“; 

Филми № 1 „Кариерата и житейската 

реализация на човек“ и № 10 „Професия и 

кариера“ и др. 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант 

извън 

училище, 

фирми/Бю

ро по труда 

професиографска 

екскурзия;  

споделяне на опит 

Препоръчителни теми 10. клас 

10. 

клас 

Типове кариера обсъждане на 

казуси 

Интерактивни упражнения за 10. клас: 

„Типове кариера“; 

Филм 10: „Професия и кариера“; 

Интерактивни упражнения за 10. клас: 

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време;  

клуб 

Кариера 

самостоятелна и 

групова работа;  
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„Различните кариерни пътеки“; „Области 

на кариерно развитие“; 

 Моите интереси беседа;  

обсъждане на 

казуси 

Упр. 9 „Има ли връзка между учебните 

предмети, които харесвам и избора на 

професия“ – Ниво В (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раздел 1, стр. 22) и 

др. 

Упр. „Въпросник за стил на познавателна 

дейност“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.73) и др. 

Интерактивни упражнения за 9. клас „Какво 

и къде искам да работя“; 

Упр. „Среда, в която живея, ресурси и 

потребности“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.69); 

Филм № 17 „Накъде ме водят моите 

интереси“ и др. 

педагогически 

съветник; 

кариерен 

консултант 

извънучебн

о време; 

клуб 

Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа 

 Индивидуални 

особености и 

професия 

беседа;  

работа по 

портфолио 

Упр. „Аз през очите на другите“; „Аз през 

собствените си очи“; „Моята снимка – 

нещо по средата“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.68); 

Упр. „Определяне на лични дарби и 

таланти“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 69) и др. 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време; 

клуб 

Кариера 

практическа 

работилница;  

ролеви игри; 

самостоятелна и 

групова работа;  
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методи за рефлексия  

 Какви са моите 

способности? 

обсъждане на 

казуси;  

работа по 

портфолио 

Интерактивни упражнения за 10. клас: 

„Какви са моите способности“; „Опознавам 

уменията си“; 

Филм № 12: „Какво трябва да зная за себе 

си, за да избера професия“ и др. 

Упр. № 8 „Моите силни и слаби страни“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 37); 

Упр. 7 „Как да разпозная моите умения“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 35); 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник. 

извънучебн

о време;  

клуб 

Кариера. 

ателие;  

практическа 

работилница;  

самостоятелно 

проучване;  

методи за рефлексия 

Допълнителни теми 10. клас 

10. 

клас 

Моите 

предпочитания 

обсъждане;  

обсъждане на 

казуси 

Интерактивни упражнения за 10. клас: „Как 

да избера подходящата алтернатива“; 

 

Филм № 25 „Всяко решение е правилно“ и 

др. 

учител; класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

в училище; 

клуб 

Кариера 

групова и 

самостоятелна 

работа; оценъчни 

техники 

Планиране, 

поставяне на цели, 

план за действие 

обсъждане;  

обсъждане на 

казуси;  

работа по 

портфолио. 

Упр. „Пет основни стъпки за 

професионален успех и удовлетворение“; 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.79);  

 

 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник; 

 

извън 

училище;  

ЦКО; 

 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

практическа 

работилница; 
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Филм № 24: „Вземам решение – стъпка по 

стъпка“ и др. 

 

Препоръчителни теми 11. клас 

11. 

клас 

Какво е да си 

успешен в света на 

работата? 

обсъждане;  

конкретна 

ситуация;  

фокус-дискусии 

Филм 29: „Правилата на успеха“; 

Филм 18 „Желание за независима работа и 

финансов успех“. 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Моето лично професионално бъдеще и 

успех в кариерата“; 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън 

училище; 

ЦКО 

практически 

работилници и 

семинари;  

споделяне на опит;  

среща с 

представители на 

бизнеса и 

предприемачи 

Типове личности обсъждане;  

мозъчна атака  

 

Упр. 9 „Типове личности и професии“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 38); 

Филм 12: „Какво трябва да зная за себе си, 

за да избера професия“ и др. 

Попълване на въпросник от Националния 

портал за кариерно ориентиране на ученици 

на МОН http://orientirane.mon.bg/?m=111 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време;  

клуб 

Кариера 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

ателие;  

тренинг 

Проучване на 

възможностите 

обсъждане; 

конкретна 

ситуация;  

фокус-дискусии 

Интерактивни упражнения за 11. клас: 

„Моите алтернативи след завършване на 

средно образование“; 

Интерактивни упражнения 12. клас: „Откъде 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант;  

извън 

училище 

семинар;  

дни на кариерата;  

срещи с 

представители на 

http://orientirane.mon.bg/?m=111
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да намеря нужната информация“ и др.; 

Упр. „Умения за събиране на информация“ 

Наръчник на кариерния консултант, стр. 88) и 

др. 

Информация от Националния портал за 

кариерно ориентиране на ученици на МОН 

http://orientirane.mon.bg/  

педагогически 

съветник  

Бюро по труда 

Възможности за 

избор на висше 

образование в 

България и 

чужбина 

обсъждане;  

фокус-дискусии;  

посещения;  

споделяне на 

личен опит;  

индивидуално 

проучване 

Филм 29: „Правилата на успеха“; 

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Моят 

избор на висше образование“;  

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Подготвям се за кандидатстване във 

висше училище“; 

„Критерии за избор на висше училище“ и 

др. 

Запознаване с Рейтинговата система на 

висшите училища в България – 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/ 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извън 

училище; 

ЦКО 

практическа 

работилница;  

тренинг;  

срещи с бивши и 

настоящи студенти;  

посещение във 

висши училища и 

срещи с кариерни 

консултанти – 

запознаване с 

програмите и 

възможностите за за 

обучение на хора с 

увреждания  

 

 

http://orientirane.mon.bg/
http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
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Допълнителни теми 11. клас 

11. 

клас 

Поставяне на цели проектно -

базирани задачи;  

обсъждане;  

фокус-дискусии 

Интерактивни упражнения за 11. клас: „Как 

да постигна целта си“; 

Упр. „Умения за определяне на общата 

професионална цел“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 78) и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време; 

клуб 

Кариера 

самостоятелна и 

групова работа;  

професионално 

портфолио 

Вземане на 

решение  

проектно -

базирани задачи;  

обсъждане;  

обсъждане на 

казуси;  

работа по 

портфолио 

Упр. „Умения за вземане на решения“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.77) 

Филм 24: „Вземам решение – стъпка по 

стъпка“ и др. 

Интерактивни упражнения 11. клас: „Какъв е 

моят стил за вземане на решение“; 

Упр. „Ребус – умения за вземане на 

решение“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр.77) и др. 

Упр. № 4 „Алгоритъм за вземане на 

решение“ – Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 45); 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

клуб 

Кариера;  

ЦКО 

самостоятелна 

работа и групова 

работа;  

практическа 

работилница;  

оценъчни техники 

Препоръчителни теми 12. клас 

12. Моите помощници 

в търсенето на 

ролеви игри;  Упр.№ 8 „Кои са правилата за успешно 

търсене на работа“ – Ниво В (Програма за 

кариерен 

консултант;  

извънучебн

о време;  

тренинг; 

посещение на форум 
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клас  работно място обсъждане;  

конкретна 

ситуация 

обучение по кариерно ориентиране, стр. 57); 

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Предизвикателството – търсене на 

работа“, 

Филм 26: „Обяви за работа и документи за 

кандидатстване“; 

Упр. „Умения за подготовка на документи“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.89) и 

др. 

педагогически 

съветник 

клуб 

Кариера 

за търсене на работа; 

трудова борса;  

среща с 

представители на 

Бюрото по труда;  

среща с 

работодатели 

Интервю за работа беседа;  

ролева игра;  

обсъждане 

Работилница в 

умения 

Упр. № 10 „Моето първо интервю“ – Ниво В 

(Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр. 62); 

Упр. № 9 „Как да „спечеля“ интервю“ – 

Ниво В (Програма за обучение по кариерно 

ориентиране, стр.59); 

Интерактивно упражнение за 12. клас: 

„Моето първо интервю за работа“; 

Филм № 27 „Интервю за работа“ и др. 

кариерен 

консултант;  

педагогически 

съветник 

извънучебн

о време;  

клуб 

Кариера 

тренинг; 

посещение на 

трудова борса 

На работното 

място 

Проектно- 

базирани задачи;  

обсъждане на 

казуси;  

Интерактивни упражнения 12. клас: 

„Професии и кариерни пътеки“;  

Филм № 28: „Права и отговорности на 

служителя и работодателя“ и др. 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник 

извън 

училище 

практическа 

работилница и 

семинар; споделяне 

на опит; среща с 

представители на 

бизнеса и 
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фокус-дискусии Упр. № 7 „Лесно ли е да успееш в света на 

труда“Ниво В (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, стр. 56); 

Упр. „Кариерно планиране; 

сътрудничество и гъвкавост в 

организацията“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 93 – 95) 

Упр. № 11 „Как да се справя с конфликт на 

работното място“ – Ниво В (Програма за 

обучение по кариерно ориентиране, Раздел 4, 

стр. 63) и др. 

Филм № 30 „Среща с моята професия“. 

предприемачи 

Как да финансирам 

обучението си във 

висше училище? 

Проектно- 

базирани задачи;  

обсъждане 

Интерактивни упражнения 12. клас: „Как да 

финансирам обучението си във висше 

училище“; 

Упр. „Методът на мисловните карти“ 

(Наръчник на кариерния консултант, стр.57) и 

др. 

Кариерен 

консултант 

клуб 

Кариера; 

извън 

училище 

проект;  

обсъждане на казуси;  

срещи с настоящи и 

бивши студенти;  

посещения в/ срещи 

с представители на 

висши училища;  



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------141 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

6. КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ ОТПАДАНЕ 

УЧЕНИЦИ 
 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование „отпадане от 

училище“ е отписването от училище на ученик до 18 годишна възраст преди завършване на 

последния гимназиален клас, ако лицето не е записано в друго училище. 

Преждевременно напуснал училище е лице на възраст между 18 и 24 години, 

завършило най-много основно образование, което не участва в никаква форма на 

образование или обучение.  

Ученик, застрашен от отпадане, е ученик до 16-годишна възраст, който има слаб 

успех по голяма част от учебните предмети, изучавани в училище и/или не посещава 

системно училище, което не позволява да бъде оформен успехът му за текущата учебна 

година, и за когото няма информация, че продължава обучението си в училище от друго 

населено място в страната или в чужбина.  

 

Основни проблеми на младите хора, свързани с отпадането от училище, в контекста 

на кариерното им ориентиране: 

 Преждевременно напусналите училище не могат да участват активно в социална и 

икономическа предприемаческа дейност; липсата на умения за търсене на работа 

и на квалификация е основната бариера за започване на работа; преждевременното 

напускане на училище води до силна зависимост от несигурни, ниско платени 

работни места, ограничени в неквалифицирани дейности, за които няма други 

желаещи. Преждевременно отпадналите от училище, които търсят работа, са готови 

в най-голяма степен да започнат всякакъв тип работа, без да поставят допълнителни 

условия (85%).  

 Ниското образование създава по-ограничени възможности за генериране на 

доходи от трудова дейност и отслабва икономическата активност, за сметка на 

осигуряване на средства за съществуване чрез пенсии, социално подпомагане и 

семейни помощи и обезщетения. Всеки четвърти млад човек, отпаднал от училище, 

заявява, че не желае да работи, а малко под една трета са неориентирани и не знаят 

какво биха работили.  

 Липсата на квалификация при лицата, напуснали преждевременно училище, е 

сред най-сериозните пречки за намиране на работа. Сред младежите, които са без 

работа и не учат, 47% са без средно образование, а близо 70% са без специалност. 
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 Преждевременно отпадналите от училище представляват съществен дял (47%) от 

младежите, които не учат и не работят (т.нар. NEETs), които са застрашени от 

трайна безработица и бедност. Броят на NEETs в училищна възраст (15-18 г.) у нас 

е 26 650.9 Общо 44% от NEETs остават трайно (над 1 година) в ситуация да не учат, 

да не се обучават и да не работят. Най-дълго в групата се задържат преждевременно 

отпадналите от училище и особено тези сред тях, които никога не са работили. 

Продължителността в положение NEETs зависи основно от образованието на 

младите хора. 

 

В този насока кариерното ориентиране има важно значение за намаляване на 

проблемите, за тяхното разрешаване, за предотвратяването на техни рецидиви или за поява 

на нови свързани проблеми. Една усложнена и рискова лична ситуация работата със 

застрашените от отпадане ученици изисква взаимодействие с широк кръг от 

заинтересовани и подкрепящи фактори – семейството на ученика, училищен екип, 

подкрепящи специалисти и институции, както и общността10.  

Мерки:  

 Превенция на преждевременното напускане на училище; 

 Интервенция срещу преждевременното напускане на училище. 

 

Таблица 9 – Разпознаване и превенция на риска от отпадане 
 

Причини Примерни индикатори за 

разпознаваемост 

Примерни методи за превенция и 

интервенция 

1 2 3 

Икономически  

 

 липса на финансови средства за 

храна, дрехи, обувки и др.; 

 липса на финансови средства за 

учебници, тетрадки, учебни 

помагала; 

 Финансова подкрепа на социално слаби 

ученици, застрашени от отпадане с цел 

редовно посещение на учебни занятия – 

освобождаване от наем за общежитие, 

осигуряване на целеви месечни 

                                                           
9 Уницеф, 2015. Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не 
работят, не учат и не се обучават (neets) - www.unicef.bg/assets/Conferences/NEETs/NEETs__BG_Summary.pdf  
10 Няколко добри са представени в статията „Училището не е само учене. Трима директори от малки населени 

места разказват как задържат учениците в класните стаи“ (Люба Йорданова, в. Капитал) 

www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2015/01/16/2455138_uchilishteto_ne_e_samo_uchene/ -  

https://www.unicef.bg/assets/Conferences/NEETs/NEETs__BG_Summary.pdf
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2015/01/16/2455138_uchilishteto_ne_e_samo_uchene/
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Причини Примерни индикатори за 

разпознаваемост 

Примерни методи за превенция и 

интервенция 

1 2 3 

 упражняване на трудова 

дейност от детето; 

 безработни родители; 

 нагласи в семейството за 

търсене на работа в чужбина и 

др. 

стипендии за пътуване, безплатно 

хранене, осигуряване на учебници и 

тетрадки чрез помощи от училищното 

настоятелство, спонсори и партньори 

идр. 

 Благотворителни кампании в училище;  

 Работа със семейството 

Социални 

(семейни)  

 

 незаинтересованост на 

родителите; 

 проблеми между родителите в 

семейството/ противоречия, 

конфликти, напрежение и кризи 

в семейството и др.; 

 родителите не пускат децата си 

на училище, негативно 

отношение на родителите и/или 

детето към образованието; 

 отрицателно въздействие на 

домашната среда; 

 функционална неграмотност 

или ниско образование на 

родителите; 

 непълни семейства; 

 ученици в риск от извършване 

на противообществени прояви, 

ученици с поведение, което е 

трудно или е в конфликт със 

закона; 

 домашно насилие, незачитане 

правото на избор на децата, 

налагането на строги наказания; 

 Анализ на спецификата на всеки 

конкретен случай и разработка на 

индивидуален подход. 

 Наблюдение на приятелската среда;  

 Информационни кампании сред 

родителите и в общността; училища за 

родители (особено на млади родители 

роми); неформални групи за подкрепа 

между родители;  

 Предлагане на възможности за 

ограмотяване / повишаване 

образованието на родителите 

 Мотивационни обучения за ученици, 

застрашени от отпадане, семействата и 

обкръжението им;  

 Подкрепа от училища, общностни 

медиатори, ромски организации и с 

участие на институции и, работодатели;  

 Информиране на институции (Агенция 

за закрила на детето, МВР, Агенция за 

социално подпомагане и др.) 

 Включване в групи за подкрепа; 

приобщаване в училищния живот: в 

групи по интереси, клубове, в 
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Причини Примерни индикатори за 

разпознаваемост 

Примерни методи за превенция и 

интервенция 

1 2 3 

 принадлежност към определена 

маргинална група – 

малцинства,емигранти, 

бежанци, лица, живеещи в 

специализирани институции и 

др.; 

 смяна на местоживеенето, 

трудова миграция на 

родителите; 

 употреба на наркотици в 

семейството;  

 необходимост детето да 

извършва работа в дома, грижа 

за роднини и близки, сезонна 

работа в селското стопанство, 

отглеждане на животни и др. 

училищни проекти, в ученическия 

парламент, извънкласни дейности – 

особено важно за маргинализираните 

ученици. 

Етнокултурни  

 традиция за ранни бракове в 

семейство на детето и ранно 

раждане на деца; 

 установено разбиране в 

семейството, че от училищния 

успех и образованието няма 

непосредствена практическа 

полза; 

 отсъствие на мотивация от 

страна на родителите за 

образование на децата им; 

 ниска степен на готовност за 

училище;  

 дефицит на комуникативна 

компетентност у детето, трудно 

адаптиране към училищната 

среда и др. 

 Информационни кампании сред 

родителите;  

 Ограмотяване на родителите;  

 Разяснителни кампании в общността 

срещу ранните бракове и за ползите от 

образованието 

 Въздействие чрез общността – 

медиатори, ромски организации;  

 Интеркултурно образование;  

 Специална подкрепа за ученици, чиито 

майчин език не е български;  
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Причини Примерни индикатори за 

разпознаваемост 

Примерни методи за превенция и 

интервенция 

1 2 3 

Образователни  

 

 

 

 чести безпричинни отсъствия от 

училище 

 системно неизпълнение на 

учебни задачи в час и такива, 

които се възлагат за домашна 

или самостоятелна работа 

 слаб успех, повтаряне на 

класове,  

 трудности в усвояването и 

разбирането на учебното 

съдържание 

 незаинтересованост към 

учебния материал и дейностите 

в училището; 

 билингвизъм; 

 чести наказания в училище за 

неспазване на правилата или 

прояви на девиантно поведение, 

влошена дисциплина, 

хулигански прояви; 

 негативни взаимоотношения 

със съученици и с учители;  

 слаба ангажираност в 

извънкласни и извънучилищни 

дейности; 

 липса на навиците за учене; 

 трудности в разбирането и 

говоренето на български език; 

 трудна адаптация в/към 

училищната среда и учебния 

процес; 

 Стриктно наблюдение и отразяване на 

отсъствията; Текущо информиране на 

родителите; електронен бележник;  

 Самостоятелна програма за работа 

(допълнителни консултации);  

 Включване в групи за учене / тандем с 

ученици, които се справят добре с 

учебния материал менторство между 

връстници;  

 Допълнителни консултации по учебни 

предмети / по български език;  

 Използване на подходящи, интерактивни 

методи, разнообразни занимания, 

въвеждане на игрови и състезателни 

елемент 

 Включване в занимания по интереси, 

чрез които да бъде насърчено ученето 

(вкл. инициативи за стимулиране на 

четенето), привличане на родителите 

като гост-лектори;  

 Осигуряване на ресурсен учител/ 

логопед, друг специалист;  

 Работата с родителите – предоставяне на 

материали, обучения и ресурси за 

осигуряване на подкрепа у дома;  

 Окуражаване на всеки напредък;  

 Срещи с хора, преодолели подобни 

трудности (ролеви модели);  

 Подкрепа от местната общност. 

Здравословни  

 отлагане на записването на 

училище поради забавяне в 

 Изграждане на подкрепяща среда 

(подходи и санитарни възли) за 
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Причини Примерни индикатори за 

разпознаваемост 

Примерни методи за превенция и 

интервенция 

1 2 3 

развитието, хронични и тежки 

заболявания  

 често отсъствие от училище;  

 липса на подкрепа или ресурси 

за посещаване на училище;  

 психологически дискомфорт на 

детето (страх от подигравки, 

дискриминация) 

 

интегриране на децата със СОП;  

 Насочване към подходящи възможности 

за образование;  

 Осигуряване на ресурсен учител;  

 Осигуряване на приобщаваща среда за 

обучение  

 обучение на учители,  

 работа с класа за интегрирането на 

ученика 

 

Психологически  

 

 неувереност в себе си; ниска 

самооценка;  

 липса на себеуважение; 

 емоционална нестабилност; 

 слаба мотивация за труд и за 

учене; 

 отсъствие на цели и жизнени 

планове;  

 неумение за изразяване на себе 

си; 

 слабо развити личностни 

качества, дисциплинираност и 

др.; 

 склонност към конфликти; 

 чувствителност, страх от провал 

и др. 

 Самостоятелна работа с психолог;  

 Установяване на актуални интереси;  

 Насърчаване на изявата в области, към 

които ученикът проявява интерес и 

предпочитание;  

 Включване в неформална група за 

подкрепа;  

 Работа с родителите 

 

 
 
 
 
 

Кариерно ориентиране на застрашените от отпадане от училище ученици 
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Процесът за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане, включва 

следните основни етапи: 

 Разпознаване на риска (на ниво училище – включва класен ръководител, учители, 

директор, педагогически съветник, психолог) – откриване на индикатори и 

определяне на водещия рисков фактор или група фактори за намаляване на 

мотивацията и отпадане от училише. Използват се различни методи – наблюдение, 

проследяване на посещаемостта, интервю, диагностика на интереси, умения и 

нагласи; изготвяне на заключение за ресурси и дефицити всеки отделен ученик 

застрашен от отпадане;  

 Индивидуално консултиране (от кариерен консултант/ психолог) с цел 

формулиране на лични цели и подкрепа за развитие – включва изграждане на 

положителна самооценка, формулиране на лични цели и вземане на решения за 

промяна. 

 Кариерно ориентиране и информиране;  

 Изработване на индивидуален кариерен план/програма – реализацията му 

изисква включването на различни участници, в зависимост от специфичния случай и 

потребности (родители, съученици, институции, други специалисти);  

 Осигуряване на подкрепа – Застрашените от отпадане ученици могат да бъдат 

включени в различни подкрепящи и тренинг групи за развитие на социални умения, 

себепознание и модифициране на поведението; в групи по интереси – клубове, в 

които се предлагат занимания с музика, спорт, приложни дейности; в учебни групи 

и екипи за проектна работа – с ученици от други класове, доброволчески групи и 

групи за оказване на подкрепа. 11. Съпровождане и подкрепа на ученика в посока на 

промяна на поведението и мотивацията – определяне на ментор (наставник) – по-

голям ученик / учител / специалист, който работи дадена професия. 

 

  Ефективното изпълнение на самостоятелната кариерна програма изисква 

мобилизация и координирано взаимодействие между училищен екип (учители, класни 

ръководители, педагогически съветници, психолози), експерти (кариерни консултанти, 

ресурсни учители, социални работници), както и широк кръг заинтересовани лица – 

родители, работодатели, институции и местна общност. 

 

                                                           
11 Рашева-Мерджанова, Я., С. Цветанска: Наръчник на кариерния консултант. Проект BG051PO001-4.3.02-0001 
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, МОН, София, 2014   
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Цели и задачи на кариерното ориентиране на ученици, застрашени от отпадане 

 

Кариерното ориентиране на учениците, застрашени от отпадане, е важна част от 

общата система за кариерно ориентиране на всички ученици и от цялостната стратегия 

на училищата за превенция на преждевременното напускане – повишаване на 

атрактивността на образованието и на мотивацията за учене; наблюдение и ранно 

идентифициране на трудностите и риска от отпадане; приобщаване на застрашените и 

синхронизирани мерки за преодоляване на рисковите фактори. 

 

Конкретните цели на дейностите по кариерно ориентиране за ученици, застрашени 

от отпадане са: 

 Откриване на индивидуалните интереси, способности и таланти; 

 Изготвяне и изпълнение на план за личностно и професионално развитие; 

 Формиране на умения, които да улеснят реализацията. 

 

Задачи, починени на целите: 

 Включване в дейности, които носят удовлетворение и мотивация и създаване на 

позитивни модели (посещения на работно място, срещи с успеши хора, които са 

имали труден житейски път);  

 Развитие на социални умения, умения за вземане на решения и подготовка за 

заетост; 

 Създаване на информираност за възможните алтернативи при отпадане от училище 

и свързаните с тях рискове;  

 Обучение в социални и кариерни умения. 

 

Резултати от кариерното ориентиране на застрашени от отпадане ученици: 

 

 Повишена мотивация за продължаване на образованието и завършване на училище 

чрез опознаване ценността и значимостта на определени професии, съответни на 

техните интереси и способности;  

 Подобрени социални умения;  

 Формирана реалистична себепредстава за наклонности, интереси и способности; 

 Изградени умения за планиране и поемане на лична отговорност за образователното 

си и професионално бъдеще; 

 Създаден план за личностно и професионално развитие;  



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------149 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

 Придобити познания за професиите и пазара на труда;  

 Придобити основни умения за търсене и намиране на работа. 

 

6.1. Кариерно ориентиране на застрашени от отпадане ученици в начален етап (I – IV 

клас) 

  Кариерното ориентиране на застрашените от отпадане ученици се изпълнява като 

част от общите училищни програми за кариерно ориентиране – базира се на същите 

подходи, принципи, методики, инструментариум. Специалните инструменти и техники са 

посочени. Основната особеност, както при учениците със специални образователни 

потребности, че се съставя самостоятелна програма на ученика за кариерно 

ориентиране и образователно-професионално развитие, за чието реализиране се организира 

мултидисциплинен екип от специалисти и социални партньори, работещи в мрежа. 

  Основните причини за отпадане в начален етап са свързани с: социално-

икономически, етнокултурни и образователни (нисък социален статус на семейството, 

липса на подкрепа за учене на децата в семейства, в които родителите нямат завършено 

образование; трудности в приспособяването към образователния процес на децата, за които 

българският не е майчин език и които не са посещавали детска градина); заминаване на 

детето в чужбина заедно с родителите. 

Подкрепата на учениците от тази възрастова група предвижда дейности за ранно 

кариерно ориентиране. Тези дейности включват събиране на информация за това, какви са 

талантите, уменията и интересите на децата, застрашени от отпадане, как те могат да бъдат 

развивани занапред и в кои професионални области ще бъде най-подходящо да бъдат 

насочени.  

Важно е оценката да е насочена към откриване на силните страни на ученика и на 

ресурсите за справяне, а не върху дефицитите, които са идентифицирани като бариера за 

успешното образователно участие. Една от задачите пред педагогическите специалисти, 

консултантите и психолозите, подкрепящи децата, застрашени от отпадане от училище, е 

изследването на нагласите на ученика. 

 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на застрашени от отпадане 

ученици в начален етап (I – IV клас): 
 

 Подкрепа за успешно интегриране в клас и справяне с учебния материал;  

 Нужда от ролеви модели, насърчение и стимулираща среда от страна на 

връстниците и учителите;  
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 Необходимост от осъзнаване на значението на училището и възприемането му като 

привлекателно място. 

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране на застрашени от отпадане ученици в 

начален етап (I – IV клас) 

 

Цел: 

 Създаване на позитивни нагласи към ученето и работата. 

 

Задачи, подчинени на целта: 

 Формиране на положителни модели и подкрепяща среда за учениците, застрашени 

от отпадане 

 Изграждане на навици за учене и труд;  

 Вдъхване на увереност и поощряване на успехите;  

 Мотивиране за посещение на училище чрез подкрепа на интересите, талантите, 

уменията и постиженията; както и чрез атрактивни, включващи занимания (учене 

чрез преживяване) 

 

Резултати: 

 Повишена мотивация за образование чрез опознаване ценността и значимоста на 

определени професии, съответни на техните интереси и способности; 

 Формирани умения за общуване с връстници и хора от различни професии и 

поколения. 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране за застрашени от отпадане ученици в 

начален етап (I-IV клас) 

 

Дейностите по кариерно ориентиране отчитат рисковите фактори за отпадане от 

училище – социални; психологически и образователни и са насочени към превенцията на 

преждевременното напускане на училище. Дават се примери за вида труд на хора без 

образование и такива с по-ниска образователна степен. 

Основна насоченост е стимулирането на себепознанието и изграждане на адекватна 

самооценка у учениците, както и стимулиране на желанието за учене чрез примери за 

успешно реализирали се значими възрастни, които са били в риск от отпадане или са 

прекъснали обучението си. 
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Не по-маловажен момент е и стимулиране на желанието за учене и жизнена 

реализация чрез примери и личен опит на преодоляване на жизнени катаклизми и 

проблеми. И като цяло – стремеж към създаване на положително отношение към труда. 

 

Използват се следните организационни форми, методи и дейности: 

 Самостоятелна работа по превенция на отпадането с всеки отделен ученик;  

 Дейности на ниво училище и клас с участието на родителите – представяне на 

професиите, които родителите работят или мечтите, които са имали за професия; 

дни на занаятите / или потомствените професии и др. според рисковите фактори 

които спират учениците от училище;  

 Дейности, насочени към родителите – училища за родители, информационни 

кампании, образователни дейности;  

 Извънкласни дейности, съобразени с интересите и потребностите на децата и 

мотивиращи ги за учене – посещения на работни места;  

 Срещи с хора, които да послужат за успешни примери;  

 Карнавал на професиите, състезания, конкурси 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Начален етап „Светът на труда“ 

Началният етап е насочен към запознаване със света на професиите; значението 

на труда, интереси към бъдещата професия.  

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 гостуване на родители в училище и представяне на професиите им пред учениците;  

 професиографски екскурзии – посещения на работни места в местни фирми, 

полиция, пожарна, библиотеки, музеи, културни институции, общини, медии и др.; 

 проектно базирани задачи и конкурси: проучвания и подготовка на съчинения, 

постери, колажи, лексикони и др. форми на представяне на професии от ученици; 

 популяризиране на ученически проекти и резултати от конкурси, състезания, 

викторини, проучвания и др. 

 включване на професионалисти в училищните мероприятия като гости в часа на 

класа/заключителните събития, като членове на жури и др. 

 създаване на ученическо портфолио и др.  
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Ученическо портфолио  
 

Портфолиото е важен инструмент за систематизиране на постиженията на 

учениците, застрашени от отпадане и признаване на напредъка им. Създаването му може да 

започне в начален етап и да е част от приемствеността в работата на екипите в следващите 

образователни степени. Развитието на ученика може да се документира чрез: 

 снимки от класната стая и дейностите по кариерно ориентиране, в които се 

включва; 

 кратки бележки за конкретни постижения; 

 продукти от труда;  

 мисли, споделени от ученика; 

 награди; 

 текущи качествени оценки на специалисти, които работата с ученика; 

 сертификати, удостоверения, дипломи; 

 друго. 

 Организирането на материалите позволява както на специалистите, така и на 

родителите да видят постиженията през учебната година и да планират следващата. 

 

Заключително събитие  

  

Предвидените заключителни събития в края на всеки образователен етап включват 

разнообразни идеи за дейности, които са примерни и могат да бъдат адаптирани и 

допълвани съобразно интересите, нуждите и възможностите на учениците, застрашени от 

отпадане. 

 

 

6.2. Кариерно ориентиране на застрашени от отпадане ученици в прогимназиален 

етап (V – VII клас) 

 

В периода V – VII клас дейностите по кариерно ориентиране са насочени към 

опознаване на различните професии и опознаване на собствената личност /личните 

качества, силни страни, способности, умения/, затова и подкрепата към учениците в V – VII 

клас, застрашени от отпадане, цели: 

 разпознаване и минимизиране на риска от отпадане от образователната система, 

като се отчитат индивидуалното състояние на всеки ученик; 
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 осигуряване на информация за различни професии и образователните условия за 

тяхното овладяване и практикуване; 

 опознаване на собствената личност на ученика и откриване на актуални интереси и 

умения, върху които да бъде поставен фокусът в подкрепата за развитие. 

 

Основните причини за отпадане в този етап са свързани предимно с нисък социално-

икономически статус на семействата; необходимост учениците да работят, за да осигуряват 

доходи или да се грижат за по-малки деца в семейството; етнокултурни причини – полови и 

семейни стереотипи, неосъзнаване на образованието като ценност, ранни бракове; 

образователни причини – трудности в учебния процес, понижен успех, липса на мотивация 

за учене. 

 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на застрашени от отпадане 

ученици в прогимназиален етап (V – VII клас) 

 

  В зависимост от причините за отпадане, специфичните потребности от кариерно 

ориентиране на този етап, могат да бъдат обобщени като: 

 подкрепа на кариерния избор на ученика чрез проучване и осмисляне на различни 

алтернативи за професионално и образователно развитие; 

 мотивиране за учене; стимулиране на интереса към училище чрез включване в 

повече практически ориентирани дейности, ориентирани към учене с преживяване, 

включване в извънкласни и свободно избираеми занимания (спортове, изкуства и 

др.), които да задържат ученика в училище;  

 подобряване на статуса на ученика в системата на междуличностните отношения в 

класа. 

 

Цели и задачи на кариерното ориентиране на застрашени от отпадане ученици в 

начален етап (I – IV клас) 

 

Цел: 

 Насочване към подходящи възможности за продължаване на образованието и 

придобиване на професия 

 

Задачи, подчинени на целта: 
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 Мотивация за учене, вдъхване на увереност, информиране за алтернативите, 

подпомагане на избора 

 

Резултати: 

 Повишена мотивация за образование чрез опознаване ценността и значимостта на 

определени професии, съответни на техните интереси и способности; 

 Формирани умения за общуване с връстници и хора от различни професии и 

поколения; 

 Стабилизиране на личната себепредстава за наклонности интереси способности; 

 Формирани умения за планиране и поемане на лична отговорност за 

образователното си и професионално бъдеще; 

 Направен избор на професия. 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране за застрашени от отпадане ученици в 

прогимназиален етап (V – VII клас): 

 

Дейностите по кариерно ориентиране в този етап включват: 

 Въвличане на родителите в процеса на ориентиране и консултиране чрез 

провеждането на кампании за информиране на родителите за тенденциите на пазара 

на труда, както и за наблюдаваните по време на образователния процес и в 

извънучилищните дейности качества и умения на техните деца. (Приложение 2 – 

добра практика „Кариерно училище за родители“). За да се намали риска от 

отчуждаване на децата от училище, ангажираността на родителите заема централно 

място. Превенцията на отпадане от образователната система е тясно свързана с 

комуникацията между училището и семейството / настойниците на детето. 

 Насочване към професионално обучение и квалификация – насочване на учениците, 

застрашени от отпадане, към професионално образование или профилирани 

паралелки, които кореспондират на интересите им и им дават възможност да 

получат квалификация по професия. В гимназиален етап – включване на учениците, 

застрашени от отпадане, в дуално обучение, практики на работното място и в други 

практически форми на обучение, осигуряващи връзка с пазара на труда;  

 Организиране на срещи с хора, които лично са преживели трудностите, свързани с 

отпадането от образователната система и впоследствие са завършили успешно 

образованието си. Споделянето на личната история и опит от първо лице има силно 

въздействие и мотивиращ ефект върху учениците. Особено ефективно е, когато тези 
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срещи са с младежи, преодолели подобни трудности. 12 Подобни срещи ще им 

дадат възможност да се срещнат с хора, които са имали сходен житейски път, да 

споделят с тях проблемите си, да научат какво е оказало решаваща роля за тяхното 

решение да се върнат в училище, как са се справили с предизвикателствата, 

свързани с ученето и как се е променил животът им след това. Тези срещи могат да 

бъдат превърнати в проект, в който учениците, застрашени от отпадане, в екип със 

свои връстници, сами проучват и описват историите на хора, които са прекъснали 

образованието си.  

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Прогимназиален етап „Себепознание и избор на образование / кариера“  

Основни характеристики на етапа: избор на образователна /професионална пътека. 

професии; съответствие между индивидуалните и професионалните характеристики 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Професиографски екскурзии, гостуване на професионалисти (родители) в училище, 

ученически проучвания и представяне на професии, 

 Форуми, регионален празник на професиите „Знам и мога“, кръгли маси, панорама 

на професиите, панаир на професиите и училищата, „Мениджър за един ден“, клуб 

„Кариера“, „Гордея се с труда на моите родители“, „Мечтая да стана“... 

 Организиране на форуми, презентации и срещи между представители на 

образованието, бизнеса и местната власт с присъствието на ученици и родители. 

 Информационнотърсеща система в Националния портал за кариерно ориентиране и 

др. 

 

Заключително събитие  
  

Предвидените заключителни събития в края на всеки образователен етап включват 

разнообразни идеи за дейности, които са примерни и могат да бъдат адаптирани и 

допълвани съобразно интересите, нуждите и възможностите на учениците, застрашени от 

отпадане. 

 

                                                           
12 Guidance policies in the knowledge society – Cedefop, 2004. - 

www.cedefop.europa.eu/files/5152_en.pdf  

http://www.cedefop.europa.eu/files/5152_en.pdf
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6.3. Кариерно ориентиране на застрашени от отпадане ученици в първи гимназиален 

етап (VIII – X клас) 

 

Кариерното ориентиране на учениците ое насочено към изучаване на Аз-а и на света 

на професиите с оглед на мотивиране за продължаване на обучението и/или подготовка за 

избор на професия. 

Основни причини за отпадане в този етап са: семейни (ранни бракове; липса на 

подкрепа от страна на семейството), социално-икономически (започване на работа, 

икономическа принуда); загуба на мотивация и перспектива; липса на интерес към 

образованието. 

 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на застрашени от отпадане 

ученици в първи гимназиален етап (VIII – X клас): 

 

Кариерното ориентиране в подгрупата на учениците VIII – X клас е насочено към: 

 Осигуряване на подкрепа и мотивация за справяне с трудностите;  

 Формиране на умения за планиране; подпомагане за израждане на визия и 

смисъл, на разбиране за ролята и ценността на образованието – чрез работа по 

собствен проект за своето бъдеще – с какво искат да се занимават младите хора, 

как могат да го постигнат, какви курсове могат да посещават, от какви лични 

усилия зависи избора на професия и др.;  

 Задържане на интереса към училището чрез създаване на умения за заетост;  

 Насочване към възможности за придобиване на професионална квалификация;  

 

Кариерното ориентиране на учениците, застрашени от отпадане, които са във втори 

гимназиален етап (XI – XII клас), е подходящо да бъде насочено към: 

 мотивация за завършване на гимназиално образование и придобиване на 

диплома;  

 вдъхване на увереност и повишаване на самооценката чрез развитие на различни 

умения – социални, професионални, за управление на кариерата;  

 включване в извънкласни, доброволчески и неформални дейности, чрез които 

младежите развиват качества и умения за по-добра професионална реализация и 

ще имат възможност да изявят своите способности и интереси; 

 идентифициране на възможностите за реализация и подкрепа за започване на 

работа. 
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Цели и задачи на кариерното ориентиране на застрашени от отпадане ученици в 

първи гимназиален етап (VIII – X клас) 

 

Цели: 

 Мотивиране за развитие и завършване на образованието;  

 Създаване на собствен план за бъдещето; придобиване на умения за заетост. 

 

Задачи, подчинени на целта: 

 Мотивация за справяне с трудностите  

 Информация за пазара на труда – анализ на това кои професии са търсени на местно 

и регионално равнище, както и какви умения са необходими;  

 развиване на конкретни практически умения – изготвяне на CV и мотивационно 

писмо, препоръки за поведение по време на интервю за работа и т.н.;  

 Избор на образование и/или обучение след завършване на училище; избор на 

професия. 

 

Резултати: 

 Повишена мотивация за образование чрез опознаване ценността и значимостта на 

определени професии, съответни на техните интереси и способности; 

 Формирани умения за общуване с връстници и хора от различни професии и 

поколения; 

 Стабилизиране на личната себепредстава за наклонности интереси способности; 

 Формиране на умения за планиране и поемане на лична отговорност за 

образователното си и професионално бъдеще;  

 Информираност за професии, при които входящото минимално образователно 

равнище не изисква завършена образователна степен или предполага по-ниска 

такава. 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране за застрашени от отпадане ученици в 

първи гимназиален етап (VIII – X клас) 

 

Дейностите по кариерно ориентиране включват: 
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 Индивидуално консултиране с цел изграждане на положителна самооценка, 

мотивация за развитие, формулиране на лични цели, вземане на решения за 

промяна;  

 Тренинги за развитие на социални умения, себепознание и модифициране на 

поведението;  

 Извънкласни занимания в Клуб Кариера и др., в които учениците да бъдат активно 

приобщени към училищния живот, превръщане на училището в привлекателно 

място, което има решаващо значение за бъдещето;  

 Учене от опита – практически задания, професионално обучение и придобиване на 

конкретни, приложими умения;  

 Възлагане на самостоятелни задачи, решаване на практически казуси, участие в 

дейности, които водят до видим и ясен резултат;  

 Представяне на резултатите пред други ученици, за да може ученикът да преживее 

чувството на успех и удовлетворение и да се мотивира за постигане на още по-

значим напредък; 

 Посещения на работно място, срещи с работодатели – запознаване с изискванията на 

бизнеса за заемане на работно място; информиране за трудностите, свързани с 

наемането на работа при липса на завършено образование;  

 Организиране на срещи с професионалисти, които да представят своя опит и 

професия, как са преодолени трудностите, каква подкрепа са получили и от кого и 

др. Много подходящо е изследване на родовите професии и занаяти от младите хора, 

това, с което техните семейства и близък кръг роднини са се занимавали в близкото 

минало; 

 Срещи с успели хора, които са преминали през етапа на демотивация и/или по 

силата на други рискови фактори са били в тяхната ситуация (добре е тези успели 

хора да бъдат привлечени като наставници, защото няма нищо по-силно от личния 

пример и преживяването на същото. Учениците в риск имат нужда от 

нормализиране на случващото се с тях и усещането, че на са сами, че и други са 

били в същото състояние); 

 Срещи веднъж седмично с учител-специалист (наставник) по избрания профил или 

професия, с който могат да коментират „тайните“ на професията или 

професионалната област и да работят по проектно базирани задачи извън 

задължителната подготовка по предмета. 
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Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Първи гимназиален етап: „Управление на кариерата“ 

Основни характеристики на етапа: взимане на решения за кариерно развитие. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Проектно базирана задача „Каталог на професиите в моя град“, „Заетост, реализация 

и заплащане в различните професионални направления“, „Стена на славата“ – с 

примери за хора с увреждания, които успешно са се реализирали; „Нови професии“ 

– проучване на нововъзникващи професии или такива, които благодарение на 

технологиите позволяват да бъдат извършвани дистанционно и от хора с различни 

видове увреждания, и др. 

 Междуучилищни конкурси „История на професиите в моя род“; „Какво ще работя“;  

 Форуми с родители: „Професиите в моя род“; „Запознаване с професиите“;  

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  

 Обучение с Агенцията по зетостта и работодатели: „Моята първа работа“;  

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / Работна сянка 

 Инициативата Международната наградата на херцога на Единбург (вж. 

представената добра практика в Приложение)  

 Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Конкурси и състезания по професии / по практически казуси, зададени от бизнеса; 

симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти; 

 Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите“; 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески форуми и обучения;  

 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво 

 Допълване на ученическо портфолио и др. 

Специфични потребности от кариерно ориентиране на застрашени от отпадане 

ученици във втори гимназиален етап (XI– XII клас): 

 

Кариерното ориентиране на учениците във втори гимназиален етап отговаря на 

следните нужди на учениците, застрашени от отпадане: 

 мотивация за завършване на гимназиално образование и придобиване на диплома;  

 вдъхване на увереност и повишаване на самооценката чрез развитие на различни 

умения – социални, професионални, за управление на кариерата;  
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 включване в извънкласни, доброволчески и неформални дейности, чрез които 

младежите развиват качества и умения за по-добра професионална реализация и ще 

имат възможност да изявят своите способности и интереси; 

 идентифициране на възможностите за реализация и подкрепа за започване на работа. 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Първи гимназиален етап: „Управление на кариерата“ 

Основни характеристики на етапа: взимане на решения за кариерно развитие. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Проектно базирана задача „Каталог на професиите в моя град“, „Заетост, реализация 

и заплащане в различните професионални направления“, „Стена на славата“ – с 

примери за хора с увреждания, които успешно са се реализирали; „Нови професии“ 

– проучване на нововъзникващи професии или такива, които благодарение на 

технологиите позволяват да бъдат извършвани дистанционно и от хора с различни 

видове увреждания, и др. 

 Междуучилищни конкурси „История на професиите в моя род“; „Какво ще работя“;  

 Форуми с родители: „Професиите в моя род“; „Запознаване с професиите“;  

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  

 Обучение с Агенцията по зетостта и работодатели: „Моята първа работа“;  

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / Работна сянка  

 Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Конкурси и състезания по професии / по практически казуси, зададени от бизнеса; 

симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти; 

 Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески форуми и обучения;  

 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво 

 Допълване на ученическо портфолио и др. 

 

6.4. Кариерно ориентиране на застрашени от отпадане ученици в първи гимназиален 

етап (VIII – X клас) 
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Кариерното ориентиране на учениците втори гимназиален етап е насочено към 

подготовка за реализация на пазара на труда и мотивация за продължаване на 

образованието. 

Основни причини за отпадане и тук са семейни (ранни бракове; липса на подкрепа 

от страна на семейството), социално-икономически (започване на работа, икономическа 

принуда); загуба на мотивация и перспектива; липса на интерес към образованието. 

 

Методически насоки за кариерно ориентиране за застрашени от отпадане ученици 

във втори гимназиален етап (XI-XII клас) 

 

Форми и средства за осъществяване на връзка с пазара на труда  

 

Втори гимназиален етап: „Подготовка за заетост“ 

Основни характеристики на етапа: проучване на пазара на труда, умения за търсене и 

кандидатстване за работа. 

 

Форми на връзка с пазара на труда: 

 Проектно базирани задачи, насочени към кариерното планиране – „Личен бюджет“, 

„Професионална карта на региона“, „Бяла книга“ на работодателите, които наемат 

на работа хора с увреждания“ и др. 

 Среща с работодатели – запознаване с изискванията на пазара на труда, 

възможности за стаж и работа;  

 Посещение на информационни дни за висшето образование и Дни на кариерата с 

работодатели;  

 Професиографски екскурзии и проучвания / Мениджър за един ден / работна сянка;  

 Инициативата Международната наградата на херцога на Единбург 

 Учебни практики / стажове, лятна работа, доброволчество;  

 Проектно базирано учене; конкурси и състезания по професии / по практически 

казуси, зададени от бизнеса; симулационни / ролеви игри; учебни компании;  

 Дни на отворени врати и представяне на училището пред кандидат-гимназисти; 

Демонстрационно шоу / изложение „Панаир на професиите 

 Посещения на професионални изложения, предприемачески (startup) форуми и 

обучения; Дни на отворени врати,организирани от висши училища.  

 Семинар и изложба на ученически проекти по теми, свързани с кариерата;  
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 Участие във форуми на междуучилищно и регионално ниво, трудова и 

Кандидатстудентска борса;  

 Допълване на ученическо портфолио и др. 

 

Заключително събитие  
  

Предвидените заключителни събития в края на всеки образователен етап включват 

разнообразни идеи за дейности, които са примерни и могат да бъдат адаптирани и 

допълвани съобразно интересите, нуждите и възможностите на учениците, застрашени от 

отпадане. 

 

 

III. ИНТЕГРИРАЩИ ФУНКЦИИ НА КЛУБ „КАРИЕРА“ В УЧИЛИЩЕ 
 

   

  Клуб Кариера има за цел да обедини усилията на кариерните и педагогическите 

специалисти за реализиране на иновативни методи и форми на извънкласна работа с 

учениците от различните възрастови степени и етапи така, че да им помогне да осмислят 

значението кариерното ориентиране за успешното им личностно и професионално 

развитие. В единодействие с родителите, представителите на бизнеса и общността, и 

посредством Програмата за кариерно ориентиране на учениците, клуб Кариера подпомага 

процеса на кариерно ориентиране на учениците. Като свързващо звено между класната стая 

и света на професиите ги провокира към активно участие в училищния и обществения 

живот. Провежданите в клуба инициативи и дейности запознават учениците със смисъла и 

значението на училището като трамплин към успеха – мястото, откъдето започва тяхната 

кариера, мястото, където осъществяват първите си информирани и осъзнати избори; където 

трупат знания за живота, социален опит и представи за света на труда.  

  Дейностите и функциите на Клуб Кариера се реализират от екип от специалисти – 

педагогическите съветници /психолози/ в училището, класни ръководители, учители, 

ресурсни учители, възпитатели, под ръководството на директора на училището. Основни 

партньори и съмишленици на кариерните консултанти и педагогическите специалисти в 

клуб Кариера са кариерните консултанти от ЦКО, родителите и представителите на 

бизнеса, обществеността, неправителствените организации, центрове за личностно 

развитие, центрове за развитие на способности от мрежата на неформалното образование. 

 Дейностите в клуб Кариера са разнообразни като формат и подход, но единни в 

своята цел. В тях учениците се ангажират да разсъждават по сериозни и важни теми за 
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тяхното бъдеще. Забавлявайки се, те учат, постигат резултати, чувстват удовлетворение от 

своето израстване и споделят това помежду си. Тези преживявания им помагат в 

предприемането на стъпки в избора на образование и професия, формират у тях по-

адекватна представа за себе си и помагат за усъвършенстване на социалните им умения. По 

този начин се повишава самопознанието на учениците, синхронизира се връзката между 

образованието и пазара на труда, отговаря се на потребностите на бизнеса, 

правителствените организации и сферата на висшето образование.  

Родителите, представителите на бизнеса, неправителствения сектор и различните 

институции и организации участват като съмишленици и партньори, подкрепящи процеса 

на личностно и професионално израстване на учениците. 

 

Таблица 10 – Примерен план за работата на клуб Кариера 

 

Вид образование:...................................................................... Етап:....................................................... 

Забележка относно провеждането на индивидуални консултации:  

Всяко училище определя времето, деня и седмицата от месеца съобразно седмичната натовареност 

на учениците и планираните дейности на училището. 

Примерно разпределение: 

 С учениците от 7. клас – всяка първа седмица от месеца, ден, от....до..... 

 С учениците от 10. клас – всяка втора седмица от месеца, ден, от....до..... 

 С учениците от 12. клас – всяка трета седмица от месеца, ден, от....до..... 

 Индивидуални консултации по желание – с ученици и родители – всяка четвърта седмица от 

месеца, ден, от....до..... 

Месец/седмица/дата Клас Тема Изпълнител Организационна 

форма 

Октомври Седми клас Моите 

интереси и 

способности 

ме водят към 

избора 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант. 

тренинг и 

самостоятелна работа 

Ноември Пети клас Да се 

запознаем с 

професиите 

на моя род 

класен 

ръководител;  

педагогически 

съветник;  

родители 

среща със специалисти 

и родители 
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Ноември Шести клас Искам. Мога. 

Трябва. 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

тренинг 

Ноември  Пети клас Светът на 

професиите. 

Коя 

професия е 

„най-“ 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант. 

викторина „Светът на 

професиите“ 

Декември Седми клас Умея да уча педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

тренинг и 

самостоятелна работа 

Декември Трети клас Професията, 

която е най-

... 

класен 

ръководител; 

кариерен 

консултант; 

представител на 

бизнеса 

посещение на родители 

с различни професии; 

 

Януари Първи клас Професиите 

в моето 

семейство 

класен 

ръководител;  

кариерен 

консултант. 

посещение на родители 

с различни професии; 

интервю с родител; 

рисунки; 

практическа задача; 

ателие. 

Април Шести клас Организиран 

съм и 

интересите 

ми ме водят 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант. 

викторина „В света на 

професиите се 

ориентирам чрез 

интересите и уменията 

си“. 

Април Трети клас Професии по 

буква 

класен 

ръководител; 

педагогически 

съветник 

среща със специалисти. 

Май Седми клас Посоката е 

ясна 

педагогически 

съветник/ 

кариерен 

консултант 

тренинг и 

самостоятелна работа 

Май Втори клас Професиите класен среща със специалисти 



   
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------165 
 

Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

в моя роден 

край 

ръководител;  

педагогически 

съветник; 

родители 

……     

……     

…..     

 

 Конкретни специфични функции и отговорности на екипа специалисти в клуб 

Кариера в училище, произтичащи от реалната необходимост от разпределеност и 

яснота на дейности, функции и отговорности на всички субекти в системата за 

кариерно ориентиране:  

 Координира изработването на Годишен календар на дейности по кариерно 

ориентиране в училище. 

 Координира изработването на училищната Програма по кариерно ориентиране. 

 Координира реализирането на входящите и изходящи анкетни проучвания за 

потребности и постигнати резултати от учениците в процеса на кариерно 

ориентиране. 

 Подготвя отчет за работата през годината и го внася за одобрение в Педагогическия 

Съвет в началото на следващата учебна година след обработка на изходящите данни. 

 Изготвя сертификатите за успешно преминати етапи по кариерно ориентиране към 

ученическите характеристики заедно с класните ръководители. 

 Изготвя индивидуалните професиографски карти на ученици със специфични 

потребности и застрашени от отпадане. 

 Съхранява документацията, свързана с реализацията на училищната програма по 

кариерно ориентиране на учениците в училище. 

 Поддържа база данни за професионална реализация на завършилите училищното 

образование ученици в контекста на алумни дейностите /подкрепя връзките между 

завършилите випускници на институцията/. 

 Поддържа база данни и инициира менторството между по-големи и по-малки 

ученици. 

 Следи националните събития, календари за актуализиране на годишните 

инициативи. 

 Поддържа летописна книга „Кариера и реализация“ на училището. 

 Организира стажуване и доброволчество по определени инициативи. 
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 Предлага актуална информация и консултира за ученическа и професионална 

мобилност. 

 Всеки училищен клуб Кариера постепенно установява и развива комплекса от 

функции и съответни дейности по кариерно ориентиране, според спецификата на 

училищната институция, нейната политика по отношение на подготовката и 

реализацията на учениците и установените конкретни потребности от кариерно 

ориентиране.
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IV. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ И НА КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Интегрираност на услугите по кариерно ориентиране 
Интегрираните кариерни услуги предоставят по-добри възможности за придобиване 

на знания и умения, нужни за съзнателното планиране на кариерата.  Принципът за 

работа „в мрежа“ определя основните субекти на консултантското взаимодействие 

като множествени партньори: от една страна личността, но от друга – държавни 

институции; училища – учители, класни ръководители, училищни ръководства, 

специалисти по кариерно консултиране (психолози, педагогически съветници, специални 

педагози, социални педагози, медицински специалисти, социални работници, в детски 

педагогически стаи); социални партньори – родители, бизнес-партньори, спонсори, 

неправителствен сектор, частни лица и субекти.  

  

Таблица 11 – Отговорни институции в сферата на кариерното ориентиране 

Основни дейности Основни институции Допълнителни/подкрепящи институции 

1 2 3 

Кариерно 

информиране 

Кариерни центрове, училища, 

бюра по труда 

Центрове за работа с деца, 

неправителствени организации, бизнес 

организации 

Кариерно 

консултиране 

Кариерни центрове, училища, 

бюра по труда 

Центрове за работа с деца, 

неправителствени организации, частен 

сектор, професионално-информационни 

центрове 

Кариерно обучение Училища, центрове за 

професионално обучение, 

кариерни центрове 

Центрове за работа с деца, 

неправителствени организации, частен 

сектор 

 

В този процес на взаимни действия еднакво важни са усилията както на кариерните 

консултанти, на учителите, на директорите на училища, така и на родителите, на 

работодателите, дори на медиите, които могат да популяризират инициативите и 

практиките по кариерно ориентиране и консултиране. 
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Фигура 1. Обща органиграма на професионално функционално взаимодействие  

в процеса на изпълнение на Програмата по кариерно ориентиране 

 

Схемата обединява и показва най-важните участници в процеса на кариерно 

ориентиране. В центъра е училищната институция с отговорното включване на директора, 

учителите, учениците, класните ръководители, педагогическите съветници (психолози в 

училище). Училището работи в тясно партньорство с кариерните консултанти от 

Центровете за кариерно ориентиране, които съдействат за реализиране на училищните 

програми за кариерно ориентиране и предлагат специализирана информация и помощ.  

2. Дейности на специалистите по кариерно ориентиране  
Основните участници и техните роли и отговорности в изпълнението на Програмата 

за кариерно ориентиране на ниво училище са представени в Tаблица 12. 
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Таблица 12 – Основни участници в изпълнение на Програмата  

за кариерно ориентиране на ниво училище  

 

Участник 
Отговорности и задачи 

1 
2 

Регионални 

управления на 

образованието (РУО) 

Oказват съдействие и подкрепа на ръководителя на ЦКО и на 

кариерните консултанти в ЦКО, на педагогическите екипи в училищата 

при изпълнението на Програмата на областно равнище.  

Началник на (РУО):  

 Съдейства за привличането на външни партньори за 

подпомагане изпълнението на дейностите по Програмата.   

 Координира дейности, свързани с популяризирането на 

кариерното ориентиране на ниво училище в регионалните 

средства за масова информация.   

Експерт от РУО:  

  Подпомага взаимодействието между кариерните консултанти и 

директорите на училищата в изпълнение на дейности по 

Програмата в училищата на територията на областта.  

 Подпомага организирането, координирането и провеждането на 

основните дейности по Програмата на областно равнище.  

 Провежда проучвания с ученици, учители и директори на 

училища за оценка на качеството на услугите по кариерно 

ориентиране, предоставяни по Програмата. 

Центрове за кариерно 

ориентиране (ЦКО): 
Изпълняват дейности по организиране, изпълнение, методическо 

подпомагане, отчитане на резултатите и дейностите по Програмата. 

Екипите на ЦКО включват: ръководител и кариерни консултанти. 

Функциите на ръководителя и на кариерните консултанти са определени 

с утвърдени длъжностни характеристики.  

Ръководител на Център за кариерно ориентиране (ЦКО):  

 Отговаря за организирането, координирането и контрола при 

изпълнението на основните дейности по реализация на 

Програмата в центъра и в училищата на областно равнище. 

Участва пряко в предоставянето на специализирани услуги по 
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Участник 
Отговорности и задачи 

1 
2 

кариерно ориентиране. Участва пряко и подпомага дейността на 

педагогическите екипи в училищата.  

 Кариерни консултанти: 

 Участват пряко в изпълнението на дейностите на клубовете 

„Кариера“ в училищата.  

 Предоставят специализирани услуги по кариерно ориентиране 

на учениците от училищата от областта и на техните родители. 

 Организират ученически форуми и други извънучилищни 

дейности по кариерно ориентиране на ученици. 

 Подпомагат дейността на педагогическите съветници, класните 

ръководители и учителите в областта на кариерното 

ориентиране. 

 Информират учениците, педагогическите специалисти и 

родителите за: структурата и видовете подготовка в училищното 

образование; институциите в системата на образованието; 

характеристиките на професиите; потребностите и изискванията 

на пазара на труда в региона. 

 Осъществяват самостоятелна и групова работа с учениците от 

всички етапи и степени на училищното образование за: 

подобряване на мотивацията на учениците за учене, за 

професионална реализация и кариерно развитие; изпълнението 

на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране; 

провеждане на тренинги за формиране на умения за избор на 

образование и/или професия. 

 Осъществяват диагностична и консултативна дейност с 

учениците относно познавателни и професионални интереси, 

нагласи и мотивация за избор на образование и/или кариера; 

умения за планиране на кариерата и др. 

 Посредничат при взаимодействието на учениците и родителите, 

училищните ръководства и педагогическите специалисти в 

училище и с представители на бизнеса по проблемите на 

кариерното ориентиране на учениците. 

 Участват в създаването и утвърждаването на иновативни 

училищни практики за кариерно ориентиране. 

 Организират форуми по кариерно ориентиране на училищно, 
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Отговорности и задачи 

1 
2 

общинско или областно равнище. 

 Съдействат за приложението на продуктите и ресурсите от 

Националния портал по кариерно ориентиране. 

 

Педагогически екипи 

в училищата: 

Изпълняват Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище. В 

разкритите клубове „Кариера“ педагогическите екипи провеждат 

обучение, тренинги, дискусии, групови консултации и други дейности, 

свързани с кариерното ориентиране и личностното развитие на 

учениците; индивидуални консултации за ученици и родители. 

 

Училищният екип включва следните участници:  

 Директор на училището – ръководител на педагогическия екип;  

 Педагогически съветник/ психолог – координатор на дейностите 

по кариерно ориентиране на ниво училище;  

 Ресурсен учител – отговорник за дейностите по кариерно 

ориентиране на ученици със СОП;  

 Заместник – директор по учебната дейност – отговорник за 

координацията на класните ръководители;  

 Главен учител – отговорник за координацията на учителите.  

В изпълнението на Програмата се включват всички учители и класни 

ръководители.  

 

Директор на училището – Ръководител на педагогическия екип в 

училище: 

Формира педагогическия екип в училище и организира работата му по 

изпълнение на Програмата: 

 Осигурява условия за разкриване на клуб „Кариера“ и 

провеждане на дейности по Програмата за кариерно 

ориентиране на ниво училище.  

 Осъществява контакти с ЦКО, с външни партньори, които имат 

отношение към дейностите по кариерно ориентиране на ниво 

училище – работодатели, специалисти, представители на НПО.  

 Представя резултати и разработени практики за кариерно 

ориентиране на учениците на училищно ниво, прави 

предложения за промени на Програмата за кариерно 

ориентиране на училищно ниво. 
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Участник 
Отговорности и задачи 

1 
2 

 Организира и контролира дейностите за реализиране на 

Програмата за кариерно ориентиране;  

 Оперира с част от училищния бюджет за съответни дейности; 

 Носи отговорност за резултатите на училището при 

реализирането на Програмата за кариерно ориентиране; 

 Осигурява сътрудничество между училището и работната среда 

извън него така, че учениците да имат възможност да формират 

конкретен опит, необходим за по-нататъшното им образование 

или кариерно развитие. 

 

Педагогически съветник / психолог:  

Координира и съгласува с Директора изпълнението на дейностите по 

кариерно ориентиране на училищно ниво, в сътрудничество с 

кариерните консултанти от ЦКО и училищния екип. 

Участва пряко в дейностите по кариерно ориентиране на учениците – от 

входяща до изходна диагностика на резултатите и индикаторите по 

реализация на Програмата; прави предложения за промени на 

Програмата за кариерно ориентиране на училищно ниво. 

 Подпомага учениците при усвояване на умения за самопознание, 

формиране на реална самооценка и осъществяване на 

самостоятелен избор за кариерно и личностно развитие;  

 Посредничи и насочва учениците и техните родители към 

специалисти от Центровете за кариерно ориентиране;  

 Консултира ученици и техните родители при избор на училище 

и професия и при осъществяване на преход към образование или 

пазар на труда;  

 Консултира и предоставя методически насоки на класни 

ръководители и учители по въпросите, свързани с кариерното 

ориентиране и развитие на учениците, съгласно дейностите по 

Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище;  

 Участва в организирането и провеждането на всички училищни, 

класни и извънкласни форми на работа по кариерно 

ориентиране. 

 Обобщава резултатите от проучванията на интересите на 

учениците, предложенията на учениците и обратната връзка от 
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Отговорности и задачи 

1 
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страна на учителите и класните ръководители. 

 Предлага на директора и педагогическия екип промени в 

Училищната програма и Годишния календар на дейностите по 

кариерно ориентиране. 

 

Заместник – директор по учебната дейност: 

 Отговаря за координацията на класните ръководители при 

изпълнение на Програмата на ниво училище;  

 Дава предложения и подпомага на оперативно ниво 

организацията на дейностите по Програмата;  

 Събира и обобщава обратната връзка и предложения за 

реализацията на Програмата от класните ръководители и я 

предоставя на координатора (педагогическия съветник/ 

психолог) и директора.  

 

Класни ръководители:  

 Реализират в рамките на часа на класа част от дейностите, 

предвидени по Програмата за кариерно ориентиране на 

учениците в училище;  

 Съдействат и подпомагат педагогическите специалисти от 

училището и консултантите от Центровете за кариерно 

ориентиране при осъществяването на дейностите по кариерно 

ориентиране;  

 Осъществяват връзка с педагогическите специалисти от 

училището, кариерни консултанти от ЦКО и други 

педагогически специалисти и партньори (родители, 

работодатели) по въпроси, свързани с кариерното ориентиране 

на учениците. 

 Събират обратна връзка от страна на родителите и учениците;  

 Дават оценка на изпълнението и участват с предложения в 

изготвяне на училищната програма и календар на дейностите по 

кариерно ориентиране;  

 Сътрудничи между училището и родителите при получаване на 

информация за училищните резултати на ученика, направения от 

ученика избор и обхвата на съществуващите възможности за 
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промяна и/или преход към друга образователна степен или 

професионална област.  

 

Главен учител: 

 Отговаря за координацията между учителите при изпълнение на 

дейностите по кариерно ориентиране, свързани с теми по 

учебните предмети.  

 Събира и обобщава обратна връзка и предложения от учителите 

във връзка с реализацията на Програмата и я предоставя на 

координатора (педагогически съветник/ психолог) и директора 

на училището. 

Учители:  

 Участват в изпълнението на Програмата на училищно ниво;  

 Правят предложения за промени на Програмата за кариерно 

ориентиране на училищно ниво. 

 Интегрират знанията за кариерно ориентиране по водените от 

тях учебни предмети; 

 Подпомагат учениците и техните родители в ориентацията и 

избора на учебно заведение, ръководени от потребностите и 

способностите на ученика;  

 Осъществяват връзка и информират класен ръководител, 

педагогически съветник и родител за кариерния избор на 

ученик; 

 Подкрепят индивидуално учениците при избора им на по-

нататъшното образование; 

 Информират и насочват учениците преди следващ етап от 

тяхното образование и предоставят информация за 

професионални области (съобразно квалификацията си), като се 

фокусират върху възможностите и показаните способности на 

учениците; 

 Участват в организираните училищни и извънучилищни 

инициативи свързани с кариерното ориентиране (дни на 

кариерата/професията, дни на отворените врати, разяснителни 

кампании за ученици и родители, информационни борси за 
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Участник 
Отговорности и задачи 

1 
2 

специалности и професии и др.). 

Ресурсни учители:  

 Подпомагат изпълнението на дейностите по кариерно 

ориентиране с ученици със специални образователни 

потребности (СОП); 

 Консултират и предоставят методически насоки на класните 

ръководители, учители и педагогическия съветник/ психолог във 

връзка с работата с ученици със СОП. 

 Участват в изготвяне на професионален профил и план за 

развитие на учениците със СОП. 

 

Други партньори  

в изпълнението 

на Програмата 

 

Подкрепят и участват пряко в реализирането на училищните 

инициативи по кариерно ориентиране: 

 

Родители:  

 Участват в дейностите по кариерно ориентиране като гост-

лектори по теми, свързани с професиите, кариерното и 

личностно развитие (вкл. като мотивиращ пример за учениците, 

застрашени от отпадане);  

 Участват като доброволци в извънкласни дейности, съдействат 

при организиране на посещения на ученици на работните места; 

съдействат и оказват подкрепа при реализация на дейностите по 

кариерно ориентиране.  

 Дават оценка за ефективността на Програмата и предложения за 

нейното успешно реализиране на ниво училище.  

 

Работодатели:  

 Предоставят на учениците информация за професиите, 

тенденциите на пазара на труда, изискванията при търсене на 

работа и др.  

 Осигуряват ресурси и база за провеждане на практически 

занятия по кариерно ориентиране в реална работна среда с цел 

придобиване на конкретни наблюдения и опит за света на 

професиите и уменията, необходими за тяхното практикуване.  
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Участник 
Отговорности и задачи 

1 
2 

 Организират съвместно с училището ученически практики, 

работилници за кариерни умения и други подходящи съвместни 

дейности за кариерно ориентиране на учениците.  

 Дават предложения за дейности и инициативи, които да улеснят 

прехода от училище към пазара на труда. 

 

Институции и организации:  

(общини, Дирекции „Бюра по труда”, Агенция за закрила на детето, 

Агенция за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания, 

Министерство на вътрешните работи, комисии за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др. 

институции и социални партньори; Центрове за работа с деца, 

професионално-информационни центрове; образователни институции; 

обучителни, неправителствени, младежки, културни, спортни и други 

организации, работещи с ученици; общностни лидери, медиатори, 

ромски организации; медии и др.) 

 Участват в дейности по кариерно ориентиране като гост-лектори 

по теми, свързани с професиите, кариерното и личностно 

развитие;  

 Подпомагат – на институционално, експертно, организационно 

ниво, както и финансово – изпълнението на дейностите по 

кариерно ориентиране и личностно развитие на учениците;  

 Дават предложения за дейности и инициативи, подкрепящи 

кариерното развитие на учениците. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Основни понятия, използвани в Програмата13 

 

„Дете или ученик в риск“ е дете или ученик: а) без родителска грижа или чиито родители са 

починали, неизвестни, лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени; б) 

жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително 

отношение или наказание във или извън семейството му; в) в опасност от увреждане на неговото 

физическо, психическо, морално, интелектуално и социално развитие. 

 

„Дете или ученик с изявени дарби“ е дете или ученик с трайни способности и постижения в 

областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници.  

 

„Ключови компетентности“ са комплекс от взаимозависими знания, умения и нагласи или 

отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането 

на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността му за 

реализация на пазара на труда, определени на национално равнище в съответствие с Европейската 

референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, приета с Препоръка на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.  

 

„Курс за ограмотяване“ е обучение за придобиване на компетентности за началния етап на 

основното образование, достатъчни за продължаване на образованието в следващ етап.  

 

„Майчин език“ е езикът, на който говорят в семейството си: а) децата и учениците от етническите 

малцинствени групи, които традиционно или в значителна степен населяват територията на 

Република България; б) децата на гражданите на държави – членки на Европейския съюз, на 

Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова 

дейност на територията на Република България.  

 

„Образователна среда“ е съвкупност от условия, фактори и елементи, гарантиращи ефективно 

протичане на образователния процес и активно взаимодействие на всички заинтересовани страни за 

постигане на устойчивост при функционирането на системата на предучилищното и училищното 

образование.  

 

„Обучителни организации“ са организации, създадени в съответствие с Търговския закон, Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за кооперациите, за осъществяване на дейност 

по обучение, поддържане и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.  

                                                           
13 Използвани са определенията, дадени в Закона за предучилищно и училищно образование. 
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„Отпадане от училище“ е отписването от училище на ученик до 18-годишна възраст на основание 

чл. 173, ал. 2, т. 2 и 3 преди завършване на последен гимназиален клас, ако лицето не е записано в 

друго училище.  

 

„Преждевременно напуснал училище“ е лице на възраст между 18 и 24 години, завършило най-

много основно образование, което не участва в никаква форма на образование или обучение.  

 

„Приобщаващо образование“ е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността 

на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез 

активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и 

научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците в живота 

на общността.  

 

„Психо-социална рехабилитация“ е комплекс от дейности за подпомагане на учениците със 

затруднения, увреждане или разстройство на тяхното психично здраве за постигане на оптимално 

ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, необходими за пълноценно 

участие в училище.  

 

„Ресурсно подпомагане на деца и ученици“ е осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, 

основана на оценката на потребностите на децата и учениците, което включва осъществяване на 

дейности от специалисти, насочени към личностно развитие на децата и ученици със специални 

образователни потребности, и с оглед постигане на целите, заложени в плановете за подкрепа и в 

индивидуалните им учебни програми.  

 

„Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.  

 

„Специални образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, 

които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество 

увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на 

способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески 

разстройства.  

 

„Ученик с хронични заболявания“ е ученик със среднотежки, компенсирани и реконвалесцентни 

форми на съответното хронично заболяване.  

 

„Учител-наставник“ е учител, който подпомага стажант-учител или новоназначен учител и му 

оказва методическа подкрепа за ефективното включване в образователния процес, мотивира 

професионалното усъвършенстване и кариерно развитие. 
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Приложение 2. Речник на понятия в кариерното ориентиране14 

 

Професионални интереси: представляват активна познавателна насоченост към света на 

професиите и към конкретна професия или трудова дейност, съответна на целите на личността. 

Вътрешна/външна езикова формула на интереса: „Интересувам се от … и искам да зная повече за 

него, защото имам намерение…“ Интересите са динамична и комплексна структура – променят се, 

надграждат се и си взаимодействат във времето. Следва да търсим „актуалния интерес“ (въведен 

като понятие още от Клапаред 1905 г.). Смисълът на диагностиката е да се опита да прогнозира 

развитието на интересите – сами по себе си и като взаимодействие с професионалните способности, 

с професионалните ценности на личността, с обективните условия на пазара на труда. 

 

Професионални способности: най-общо ги определяме като „потенциал за високи постижения от 

определен вид“ (Р. Стаматов, Б. Минчев. 2003, 280). Много съществени за процеса на кариерно 

ориентиране са характеристиките на изявени способности на децата и младите хора: 

1. Проявяват се рано. 

2. Изявяват се като спонтанна склонност, без предварително обучение и насочване. 

3. Изпълнението се постига леко, без видими усилия. 

4. Напредването и усъвършенстването е много бързо. 

5. Реализират висока продуктивност – резултатност. Успешни са като реализация. 

6. Широк свободен, уверен пренос на различни техни компоненти в специфични 

ситуации в пределите на предметната област. 

7. Заради всичко по-горно, личността изпитва огромно удоволствие, когато ги 

упражнява. Т.е. способностите сами себе си мотивират, нуждаят, и липсата на среда и 

условия за тяхното реализиране става дефицит за личността, не по-малко опасен от 

останалите лишавания, които средата, ние налагаме и причиняваме на нашите деца.  

 

Професионални ценности: това са общите и постоянни значимости за личността /на семейната 

среда на детето/ по отношение на една успешна професионална реализация. Ценностите са винаги 

актуални за личността – независимо дали са реализирани или не. Ценностната ориентация е 

основен движещ механизъм в социалното и професионално поведение на човек. От друга страна, 

професията има вътрешни и външни характеристики. Ценностната професионална ориентация се 

гради на определено съотношение в значимостите на тези характеристики за човека и в баланс на 

неговото отношение към тях. Кариерното ориентиране е насочено към установяване и поддържане 

на такъв индивдуален баланс за всяка личност. 

Взаимодействието между горните основни личностни структури обезпечава процеса на 

професионално самоопределение и гарантира оптимален професионалнен избор, който обикновено 

                                                           
14 Рашева-Мерджанова, Я. От динамичен профил към холограмен модел на интересите /детско-юношеска 
възраст/. С., Универпситетско издателство Св. Климент Охридски. 2008.; Рашева-Мерджанова, Я., М. 
Богданова. Европейско кариерно образование и националната перспектива. С., Авангард, 2012. 
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формулираме като същност, предназначение и цел на професионалното ориентиране. Формирането 

и развитието на уменията за планиране и управление на кариерата пък гарантират устойчивото и 

позитивно развитие на човек в перспектива в процеса на професионална реализация. 

Професионално самоопределение: процес на избистряне представите на личността за 

съответствието между професионални интереси, професионални способности и условията на пазара 

на труда и вземане на информирано решение за относително трайно упражняване на професионална 

дейност. Професионалното самоопределение е резултат (последица) от поредица професионални 

решения и същевременно води до автономен избор като вземане на решение за определена 

професия. Самоопределението протича във вътрешен план. То не може да се случи без волята, 

активното желание и инициатива на човека. Зависи непосредствено от няколко личностни фактора: 

професионалната информираност на личността и способността (да я попълва и развива постоянно); 

степента на социалното й развитие; самооценката, самосъзнанието и себерефлексията й 

(динамичните й способности да ги актуализира и оптимизира непрекъснато); професионалното й 

развитие и опит до този момент (способността за социално и попътно учене през целия живот в 

тесен и широк смисъл). Към развитие на тези качества на младите хора е насочено съвременното 

кариерно ориентиране.  

 

Професионален избор: най-просто е да се определи като моментът на вземане на решение измежду 

различните професионални алтернативи за личността. Тук подчертавам, че този акт на 

професионално решение е комплексен, съдържа в себе си няколко подпроцеса и е възможен,  

• когато човек разполага първо, с информация за областта на професиите – такива, 

каквито са на реалния пазар на труда; второ, с информация за областта на своите интереси; 

трето, с информация за своите способности; четвърто, с информация за ресурсите на средата 

и на самия себе си; пето, с информация за трудностите и дефицитите на средата и на себе 

си. 

• когато човек сравни реалност – интереси – способности – ресурси – дефицити; 

• когато човек прецени кое е най-силно и с кое ще направи компромис, кое в каква степен 

ще развива и в каква посока; 

• когато на този сравнителен фон изясни, определи очакванията си и риска от всяко 

възможно решение; 

• когато прецени, претегли шансовете/рисковете за възможните решения и  

• чак тогава избере адекватното и най-ефективно за себе си (а значи и за средата, в която 

живее). 

Всъщност тези компоненти на професионалното решение/избор осмислят и кариерното 

ориентиране и консултиране като подпомагане на децата и младите хора да могат да вземат 

правилни за конкретните ситуации и гъвкави професионални решения. 
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Кариерни умения: те се налагат в контекста на динамиката на съвременните пазари на труда и като 

следствие обособяването и разграничаването на понятията професия, работа и кариера. 

Професията е вид обществено регулиран труд и е нормативно регламентирана на различни 

пазарни равнища – международно, национално, регионално, браншово. Информацията за света на 

професиите се изработва и съгласува на всички тези равнища. Затова функционират 

информационни регулирани системи за нормите, статута и изскванията на труда в професиите. 

Професионалното информиране се извършва на всички тези равнища. Работата е функционален 

модус на професията – хората и условията, в които се реализира. Информирането и консултирането 

за търсене на подходяща работа се реализира на локално конкретно равнище. Кариерата е начинът 

на развитие в професията (смяна на роли и позиции), но и съгласуването на професионалните с 

другите жизнени приоритети и цели на личността. Затова днес се говори не само за професионална, 

а за жизнена кариера при хармонизиране на удовлетворението и целите на човек в три плана: 

професионален, семейно-битов и граждански (социален). В кариерния си път човек търси и 

изработва своята „лична жизнена мяра“. 

 

Уменията за управление на кариерата се определят като девета компетентност в европейската 

референтна рамка на ключови компетентности. Основното им съдържание включва отзивчивост 

към себе си, отзивчивост към възможностите, учене на решения, учене на преходи, личен 

мениджмънт, изследване на ученето и на работата, изграждане на живот/работа (Тони Уотс, 

www.elgpn.eu). Открояват се 4 основни ядра и групи умения: за опознаване света на пазара на труда 

и на професиите; за самосъзнаване чрез опознаване на собствените интереси и способности; за 

вземане на решение и за осъществяване на преходи в ситуации на избор и противоречия (по Д. 

Искрев Кариерно образование. 2002, 33–36). Налице са и две равнища на овладяване и прилагане на 

уменията – като себепознание и като активност-себереализация.  

 

Идентичност – съзнание за тъждественост между вътрешни състояния и отношения – изразени 

отношения – поведение. Съответствие на самия себе си в професионален план, в междуличностен 

план, в мирогледен жизнен план, в социален план. Усещане, че си „на мястото си“. Професионална 

идентичност – съзнание за тъждественост между изискванията и основните характеристики на 

определена професия и личните характеристики – интереси и способности. 

 

Дефицити – действителен недостиг на определени неща. Усеща се като липса, но понякога 

действителният дефицит е скрит или се потиска и се компенсира с търсене на заместители. 

 

Потребности – осъзнати дефицити като нужди. Професионални потребности – осъзнати 

професионални нужди: от развитие в определена професионална област, от специфична 

подготовка, от подкрепа и ресурси, от промяна 
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Мотиви – вътрешни водещи подбуди за определена дейност. „Какво ме подтиква?“ Професионални 

мотиви – вътрешни подбуди за извършване на определена професионална дейност 

 

Цели – резултатите и продуктите, към които се стремя. Професионални цели – резултати и продукти 

от професионалните дейности, към които се стремим 

 

Приоритети – най-значимите и най-спешни ценности/цели „тук и сега“. Проритети са целите и 

ценностите в ситуацията на професионалния ми и жизнен етап, в която се намирам сега.  

 

Професионални приоритети – най-спешните и значими за мен в момента професионални 

ценности. 

 

Креативност – общ съзидателен потенциал на личността 

 

Творчески способности – съвкупност от умения за реализиране на конкретни ценни продукти в 

определена област. 

 

Ресурси – даденостите, характеристиките на определен контекст като негов капацитет: социални – 

на общата и близка среда, фамилни, личностни, магериално-технически, финансови, 

информационни и други. 

 

Дарби и таланти – вродените или/и развити заложби на личността за реализиране на особени, 

високи постижения в определена област.  

 

Труд – взаимодействие между човек и природните ресурси от естествената или социалната среда, 

чрез което се постига консумиране, съхраняване или създаване на нови природни ресурси – 

продукти на човешката трудова дейност. 

 

Професия – вид трудова дейност за удовлетворяване не само на лични, но и на 

общественозначими потребности, за която човек се подготвя професионално; придобива 

специални компетентности, легитимирани чрез сертификати; изгражда професионални ценности и 

култура; получава възнаграждение от обществото за своя професионален труд. 

 

Занаят – трудова дейност, за която се изискват специфични сръчности и умения за създаването на 

определен продукт с естетическа стойност и чрез технологии, които имат историческа и културна 

стойност.  

 

Работа – конкретните условия /икономически, хигиенни, социални, управленски.../ на работното 

място за реализиране на определена професия. 
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Кариера – балансирано изграждане и развитие на човек в три основни жизнени сфери – 

професионална/образователна, лична/семейно-битова, социална/гражданска.  

 

Професионална кариера – развитие или движение на човек в професията като последователна 

смяна и обогатяване на професионални роли/компетентности по хоризонтал и на професионални 

позиции по вертикал. 

Кариерен тип личност: с 4 основни характеристики 

 Автономност – да отчита обстоятелствата и шансовете за успех в средата, да действа 

съобразно тях 

 Умения за обоснован риск – да преценява адекватно съотношението между шансове за 

успех, пречки и собствени сили в една ситуация, като поема риск при запазване на 

значителни шансове за успех 

 Адаптивност и професионална интеграция – да се съобразява с особеностите на 

определена среса или ситуация, но и да предизвиква съобразяване и адаптиране на средата 

към себе си 

 Професионална импровизация – умения да усъвършенства и да променя технологии, начини 

на действие, да реагира при изненадващи обстоятелства, но продължавайки и развивайки 

съществуващите.  

 

Кариеризъм – първи вариант – стремеж да се расте само по вертикал в йерархията на професията 

без да се развиват действителни компетентности и втори вариант – стремеж да раста и се развивам 

само аз“ – неумения и нежелание да се съгласуват личните амбиции с целите на другите – близките, 

партньорите, колегите. 

 

Компетентности – съвкупност от способности и умения, чрез които човек реализира успех, 

справя се успешно в определена област, дейност, ситуации. Компетентният човек умее да отчита 

условията и да се съобрази с тях – като шансове, рискове, трудности. Компетентността е свързана с 

„моженето“.  

 

Компетенции – правомощията за определени дейности и отговорности на работното място, които 

зависят от позицията и се разписват в длъжностните характеристики. Компетенцията е свързана с 

„правото“ да извършваш легитимно определена дейност.  

 

Избор и професионален избор – вземането на конкретно информирано решение /в съответствие с 

интереси, способности и пазар на труда/ за относително устойчиво упражняване на определена 

професия. 
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Кариерно планиране – проектиране на развитието в професионален, личен и социален план – като 

периоди, като приоритети, като съгласуване, като варианти, като ресурси, като конкретни стъпки на 

базата на тези условия. 

 

Кариерен избор – вземане на решение за развитие в определена професия при отчитане на 

условията в личната и социална среда. 

 

Фактори за професионално ориентиране – значимите други, които ни влияят – близки и 

семейство, приятели, учители, социална среда, медии, реклама, образци, традиции и култура, 

вярвания, ... 

 

Фактори за избор на професия и на кариера – винаги са личностно определени. Изборът като 

решение се взема винаги от личността. Независимо какви фактори й влияят и в каква степен, 

личността решава по кой път да поеме.  

 

Аз-решения – изборите, които човек прави на основата на възможната адекватна информираност и 

преценка за себе си, за другите и за обстоятелствата.  

 

Степен на професионална квалификация – това е критерии за притежаване на определена степен 

на професионални компетентности и се легитимира с удостоверения за степен на професионална 

квалификация – в България те са 4 и първата степен е най-ниска, четвърта степен е най-висока.  

 

Степен на професионално образование – тя изразява равнището на покриване на 

общообразователен и специален образователен минимум за влизане в определена професия. 

Образованието завършва с придобиване на дипломи за образователна степен – средно специално 

образование, като доказателство за подготовка по теория и практика на професията.  

 

Професионална правоспособност – за някои професии се изисква допълнително свидетелство за 

професионална правоспособност и то се придобива чрез допълнителни курсове /както за шофьори/. 

 

Условия на работното място – санитарно-хигиенни, психологически /атмосфера, 

взаимоотношения, микроклимат/, организационно-управленски /стил на ръководство, 

самостоятелност, йерархия, вземане на решения/, социални /професионална етика и колегиалност, 

фирмена лоялност, публичност и прозрачност/, финансови, икономически и комунални /транспорт, 

общежития, болнични, отпуски за образование и развитие, отношение към семействата на 

служителите/ условия на труд 
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Приложение 3. Използвани източници  
 

Закон за предучилищно и училищно образование – www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8245  

Национален портал за кариерно ориентиране на учениците – http://orientirane.mon.bg/  

Наръчник на кариерния консултант. МОН, 2014. Автори: проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова и доц. 

д-р Силвия Цветанска – http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/NARUCHNIK_KK.pdf  

Пътеводител за професионално ориентиране. Помагало за учители и ученици, за треньори и 

партньори. София, Педагог, 2013 – http://wishbox.org/Patevoditel.pdf  

Национална програма за развитие: България 2020 – 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2927  

Тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие България 2020 в периода 

2016 – 2018 – http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6341  

Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 

2020“. Актуализация 2016 г. 

Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 – http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=2008  

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. – 

https://www.president.bg/docs/1352306523.pdf 

Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010-2020 г. – 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1045  

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 – 

2020 – http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7634  

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020 г. 

– http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6461  

План за 2016-2017 за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система за периода – http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9592  

Подход за разрешаване на проблема с преждевременното напускане на училище, насочен към цялото 

училище, Доклад на Европейската комисия, 2015 – https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/expert-groups/documents/early-leaving-policy_bg.pdf  

Национална програма за младежта 2016 – 2020 – 

http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=6pqklMK9dTA%3D  

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8245
http://orientirane.mon.bg/
http://orientirane.mon.bg/uploads/5000/NARUCHNIK_KK.pdf
http://wishbox.org/Patevoditel.pdf
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2927
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=6341
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=2008
https://www.president.bg/docs/1352306523.pdf
http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1045
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7634
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6461
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9592
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/documents/early-leaving-policy_bg.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups/documents/early-leaving-policy_bg.pdf
http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=6pqklMK9dTA%3D
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Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 – 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4563  

Национална стратегия за детето 2008-2018 г. – http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=667  

Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. – 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880  

Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 – 

http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1652  

Закон за интеграция на хората с увреждания – http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478  

Закон за защита от дискриминация – http://kzd-nondiscrimination.com/layout/images/stories/pdf/zakon  

Анализ на резултатите от социологическо проучване сред родители на деца със СОП. Глобал 

Метрикс ООД и Център за приобщаващо образование, 2014 -

http://priobshti.se/sites/priobshti.se/files/uploads/docs/izsledvane_sred_roditelite_na_deca_sus_sop_2014.pd

f  

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното 

напускане на училище, МОН – http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=1163  

Професионално образование и заетост: Предимства, слабости, възможности и опасности. Институт 

за анализи и прогнози, 2015 -http://ime.bg/var/images/VocationalEducation-Employment.pdf  

Изгубено бъдеще? Изследване на феномените на необхващане в училище. УНИЦЕФ, 2013–

https://www.unicef.bg/assets/RSN_Fianl_BUL_FINAL06n.pdf  
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Приложение 4. Полезни контакти и информационни ресурси 
 

Агенция за хората с увреждания – http://ahu.mlsp.government.bg/home/ 

Агенция по заетостта – https://www.az.government.bg/ 

Спорт за хора с увреждания – http://www.disabledsportsbg.com/ 

Българска асоциация спорт за всички – http://sportforall-bg.org/ 

Национална мрежа за хората с увреждания – http://www.network-hv.com/ 

Дневни центрове за деца с увреждания – http://sacp.government.bg/bg/kontakti/polezni-vrazki/dnevni-

centrove-za-deca-s-uvrezhdaniya/ 

Национална федерация на работодателите на инвалиди – http://nfri.bg/ 

Национална Асоциация на Ресурсните Учители – http://www.narubg.org/-  

Национален съвет на хората с увреждания (НСХУ) –http://www.disability-bg.org/bg/nshu.php 

Асоциация на родители на деца с нарушено зрение 

Асоциация на родителите на деца с увреден слух 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ – http://bapid.com/bapid/  

Национален център за социална рехабилитация 

Национална асоциация на слепоглухите в България 

Съюз на глухите в България 

Съюз на инвалидите в България – член на Европейския форум на хората с увреждания 

Съюз на слепите в България 

Национален съюз на кооперациите на инвалидите 

European Agency for development in special needs education – https://www.european-agency.org/ 

 

 

http://ahu.mlsp.government.bg/home/
https://www.az.government.bg/
http://www.disabledsportsbg.com/
http://www.network-hv.com/
http://sacp.government.bg/bg/kontakti/polezni-vrazki/dnevni-centrove-za-deca-s-uvrezhdaniya/
http://sacp.government.bg/bg/kontakti/polezni-vrazki/dnevni-centrove-za-deca-s-uvrezhdaniya/
http://nfri.bg/
http://www.narubg.org/
http://www.disability-bg.org/bg/nshu.php
http://bapid.com/bapid/
https://www.european-agency.org/
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Приложение 5. Интернет ресурси 
 

1. http://rsvu.mon.bg/rsvu3/ – Рейтингова система на висшите училища в България 

2. http://rezultati.zamaturite.bg/uspeh/index.php – резултати от държавните зрелостни изпити по 

всички предмети от всички средни училища у нас, в помощ на родителите и на учениците в VII 

клас, на които предстои избор на гимназия. Данните могат да се сортират по предмети, по 

градове и по години за всяко училище. 

3. http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/ – прогнози на Европейския център за професионалното 

образование и обучение (CEDEFOP) за развитието на професиите по сектори и по нива на 

квалификация на работещите. Анализите включват сравнения между различните държави и 

дават насоки за уменията, които служителите трябва да развиват. 

4. www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=246&lang – текущо състояние, 

доклади и прогнози, публикувани от Министерството на труда и социалната политика 

5. http://www.elgpn.eu/publications – публикации и доклади (на английски език) на Европейската 

мрежа за професионално ориентиране през целия живот 

6. http://euroguidance.hrdc.bg/ – Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 

34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в 

Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа. 

7. http://bulgaria.nbcc.org/bg/home – Национален борд на кариерните консултанти в България – 

организацията, която предлага програмата за сертифициране на кариерни консултанти Global 

Career Development Facilitator (GCDF) 

8. http://www.kakvidastanem.bg/ – Какви да станем? Сайт за избора на кариера 

9. www.WHATCHADO.com – платформа за кариерно ориентиране, представяща интервюта с 

6132 професионалисти от 62 държави по цял свят на 13 езика 

10. www.karieri.bg/temi/profesii – 150 интервюта с професионалисти от различни сфери в Karieri.bg  

11. www.wishbox.org/mentors – видеоклипове с представени различни професии (на български 

език) 

12. http://pathways.bg/pathways/index.php/mentors/1 – български сайт с видеоинтервюта с над 40 

интересни професионалисти 

13. www.16personalities.com/bg – безплатен онлайн тест за определяне на личностния тип 

(съкратена безплатна версия на Myers-Briggs) 

14. http://mycompetence.bg/assessmenttool/index/12 – безплатен тест за уменията за вземане на 

решения и решаване на проблеми (изисква регистрация)  

15. My Tomorrow (http://mytomorrow.info) е безплатно мобилно приложение за кариерно 

ориентиране на български език, предназначен за млади хора, завършващи средно образование. 

Приложението се базира на 6-те типа на Холанд и чрез кратък тест определя личностен профил 

и съответстващите му подходящи професионални направления. Потребителят може да научи 

какво образование е необходимо, за да се реализира в избраната сфера и да види вдъхновяващи 

видеоклипове с българи, които успешно са се реализирали в съответните професии. 

http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
http://rezultati.zamaturite.bg/uspeh/index.php
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=246&lang
http://www.elgpn.eu/publications
http://euroguidance.hrdc.bg/
http://bulgaria.nbcc.org/bg/home
http://www.kakvidastanem.bg/
http://www.whatchado.com/
http://www.karieri.bg/temi/profesii
http://www.wishbox.org/mentors
http://pathways.bg/pathways/index.php/mentors/1
http://www.16personalities.com/bg
http://mycompetence.bg/assessmenttool/index/12
http://mytomorrow.info/
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16. www.icares.com – сайт за търсене на образование (в страната или в чужбина). Тестът за избор 

на специалност е безплатен и помага на потребителите да открият подходящата за тях 

специалност измежду близо 50 000 бакалавърски и магистърски програми в 120 държави. 

17. http://most-learning.net/moodle - Наръчникът „Всичко, което искате да знаете за вашия избор на 

кариера и започването на работата“ представлява стъпка-по-стъпка обучителна програма за 

професионално ориентиране на младежи. Той включва редица истории на тийнейджъри, 

въпроси за размисъл/обсъждане, както и много практически упражнения, инструменти за 

оценка и вземане на решения.  

18. http://intaward-bg.org/ - Международната награда за млади хора в България е програма за 

личностно развитие за всеки между 14 и 24 години. В нейните рамки участниците имат 

възможността да развиеят уменията си, да повишат физическата си активност, да вземат 

участие в доброволчески дейности и да планират и реализират приключенско пътуване. Досега 

8 милиона младежи от 144 страни по света са участвали в инициативата. 

19. http://www.unglobalcompact.bg/wp-content/uploads/2016/05/Proud-of-Brochure.compressed.pdf - 

Програмата „Гордея се с труда на моите родители“ се инициира от Българска мрежа на 

Глобалния договор на ООН и представлява събитие от типа „Ден на отворените врати“, в което 

са привлечени голям брой компании. Децата на служителите имат възможност да видят 

работното място на родителите си и да се запознаят с труда им. Представят се отделните 

професии, които се срещат в организацията. Децата се запознават и с теми като: парите и 

тяхната роля, безопасността на работа, опазване на околната среда и др. Заключителното 

събитие по програмата е Детски базар на професиите – конференция за компаниите и програма 

за деца, ученици, родители с представяния на различни професии и лекции за кариерно 

ориентиране. 

20. http://company.jabulgaria.org/ - Програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт е 

призната от Европейската комисия за „Най-добра практика в обучението по 

предприемачество“. В рамките на програма „Учебна компания“ ученици на възраст 15-19 г. се 

научават как да материализират своята идея за бизнес в реално предприятие (АД), което 

управляват в рамките на една учебна година.  

21. http://bg.rpplane.com/ - Red Paper Plane е нов образователен метод за запознаване на деца в 

предучилищна възраст с различни професии под формата на мисии. Заниманията стимулират 

на интереса на най-малките деца към работата и разбиране на ползите от труда на различните 

професии. Мисиите насърчават децата да мислят и действат като дизайнери, да опознават света 

през очите на различни занимания и професии и да разрешават конкретна задача, създавайки 

своите първи собствени проекти. Създадени са пътеводители и книжки за следните професии: 

пътешественик, орнитолог, фотограф, барабанист, главен готвач, барман, строител, космонавт, 

картограф, метеоролог, семеен лекар, и др.  

22. www.my-eportfolio.org - Системата за електронно портфолио е иновативен онлайн инструмент 

за кариерно ориентиране, който подпомага идентифицирането на учениците, застрашени от 

отпадане и помага на младите хора да осъзнаят своите умения и компетентности чрез 

атрактивна онлайн базирана игра за самопознание.  

23. http://karieraskauza.eu/ - „Кариера с Кауза“ е първият по рода си форум, предназначен за 

предлагане на доброволчество, стаж и професионална реализация в неправителствения сектор. 

http://www.icares.com/
http://most-learning.net/moodle
http://intaward-bg.org/
http://www.unglobalcompact.bg/wp-content/uploads/2016/05/Proud-of-Brochure.compressed.pdf
http://company.jabulgaria.org/
http://bg.rpplane.com/
http://www.my-eportfolio.org/
http://karieraskauza.eu/
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По време на събитието търсещите стаж или работа, както и кандидат- доброволци, се 

запознават със свободни позиции в неправителствени организации с разнообразни сфери на 

дейност. 

24. http://casebook.recar.info/bg/index-of-cases/ – онлайн сборник с 60 казуса от практиката на 

кариерни консултанти, работещи с хора с увреждания 

25. www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2015/01/16/2455138_uchilishteto_ne_e_samo_uche

ne/ – „Училището не е само учене. Трима директори от малки населени места разказват как 

задържат учениците в класните стаи“ (статия във в. Капитал, 16 януари 2015, автор: Люба 

Йорданова) 
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