4. 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.
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Викторина „Светът на професиите“ със забавни въпроси и задачи, свързани с
професиите, съобразени по трудност с нивото на познание и развитие.
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.

1.2. 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.
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Задачи, подчинени на целите:
 Обогатяване и задълбочаване на познанията за различни професии;
 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
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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.
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);
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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







Изложение „Гордея се с труда на моите родители“/ гостуване на
професионалисти / родители, които да разкажат за своята работа;
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.
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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:
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
1

Тема/Инструменти
2

V клас

Професиивълшебници

Описание на темата
3
Темата дава отговор на въпроса: „Защо трябва да работя?“
като разкрива личностния, икономическия и социалния аспект
от упражняването на професия.

Интерактивно упражнение Професии – вълшебници ;
Интерактивно упражнение Опознавам професиите и др.
V клас

Искам да науча Чрез проследяване на лични жизнени истории учениците
разкриват източници на информация за себе си; разпознават
повече за себе си
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.
Интерактивно упражнение Искам да науча повече за себе си ;
Интерактивно упражнение Какви качества притежавам?
Филм Професията отблизо;
Упражнение Средата, в която живея - ресурси и потребности;
Упражнение Дарби и таланти;
Самостоятелна информационна карта 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 Познатите и непознатите професии , анкетата от филма „За коя професия
мечтаете“;
VI
клас

Какво трябва да Дава възможност на учениците да осъзнаят значимостта на
зная за себе си, за да отчитането не само на собствените си интереси и желания, но
и на изискванията на професиите за тяхното упражняване.
избера професия?
Интерактивно упражнение Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?
Филм Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?;
Карта за бързо търсене на работа „Партито“;
Упражнение Средата, в която живея - ресурси и потребности;
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Клас
1

VII
клас

VII
клас

Тема/Инструменти
2

Описание на темата
3

Упражнение Дарби и таланти;
Самостоятелна информационна карта
Здраве
и Темата дава възможност за информиране на учениците за
необходимостта от търсене на връзка между личния
образователни
здравословен статус и избора на професия. Представя се
възможности
кариерна пътека на професия с първа степен на
професионална квалификация.
Интерактивно упражнение Какво зная за училищното образование?;
Упражнение Какво зная за образователната система;
Филм Възможностите за учениците със специални образователни потребности (СОП).
Специални училища.
Моите
силни
слаби страни

и 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.

Интерактивно упражнение Моите силни и слаби страни
Упражнение Какви качества притежавам;
Упражнение Дърво на професиите и др.
VIII
клас

Формулата за избор Представя се взаимовръзката между трите главни фактора за
избор на професия: Искам – пространство на желанията,
на професия
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.
Упражнение Моите какво искам - какво мога;
Интерактивно упражнение Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?
Филм Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?;
Упражнение Средата, в която живея - ресурси и потребности;
Упражнение Дарби и таланти;
Карта за бързо търсене на работа „Партито“;
Самостоятелна информационна карта и др.
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Клас
1

Тема/Инструменти
2

VIII
клас

Някои
типични Темата включва решаване на казуси, които представят найгрешки при избора често допусканите грешки при избора на професия –
отъждествяване на професиите с учебни предмети; избор на
на професия
професия, направен по преценка на случайни хора; избор на
професия, основан на външни впечатления за нея и др.
Упражнение Какво не трябва да греша при избора на професия;
Интерактивно упражнение Някои типични грешки при избора на образование и
професия;
Филм Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия? и др.
информира
учениците
за
значението
на
Статусът
на Темата
историческите, икономическите, личностните и други
професиите
фактори, които определят динамиката в предпочитанията към
определени професии.
Интерактивно упражнение Статусът на професиите ;
Интерактивно упражнение Типове кариера;
Филм Кариерата и житейската реализация на човека ;
Филм Професия и кариера и др.

IX
клас

IX
клас

Описание на темата
3

Мотиви и нагласи за Представят се външни и вътрешни мотиви за избор на
професия, след което учениците анализират и определят
избор на професия
личните си мотиви за избор на професия.
Интерактивно упражнение Моите мотиви;
Упражнение Лични приоритети;
Филм Изборът на професия – между реалността и фантазията и др.

X клас

Какви са моите Представят се различни видове способности – лингвистични,
логико-математически,
пространствени,
музикални,
способности?
междуличностни, способности за извършване на прецизни
дейности и връзката на всяка от тях с определени професии.
Упражнение Моите силни и слаби страни;
Интерактивно упражнение Какви са моите способности?;
Упражнение Въпросник за стил на познавателна дейност и др.

X клас

Какво е да си На основата на лични истории на хора с успешна кариера
успешен в света на учениците определят личностни характеристики, които
способстват за постигане на успех в кариерната реализация.
работата?
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Клас
1

Тема/Инструменти
2

Описание на темата
3

Упражнение Как да се справя с конфликт на работното място;
Упражнение Моите силни и слаби страни
Интерактивно упражнение Какви са моите способности? и др.
XI
клас

Типове личности

Представят се фактически измеряеми типове личности, които
не зависят от самооценката на ученика и тяхната връзка с
типовете професионална среда.
Упражнение Типове личности и професии;
Интерактивно упражнение Типове личности;
Филм Какво трябва да зная за себе си, за да избера професия?
Упражнение за мотивирани умения и способности и др.

XI
клас

Как да оценявам Представят се казуси, в които не са взети добри решения.
Учениците анализират допуснатите пропуски на взетите
своите решения?
решения, описват продължителността на последиците от тях и
предлагат нови решения.
Упражнение Алгоритъм за вземане на решение;
Кой избор е най-добър;
Филм Вземам решение – стъпка по стъпка и др.

XII
клас

Моите помощници в Разширява се представата за т.н. „меки умения“. Представят
търсенето
на се изискванията за писане на автобиография и мотивационно
писмо.
работно място
Упражнение Умения за подготовка на документи;
Упражнение Как да спечеля интервю за работа
Интерактивно упражнение Предизвикателството - търсене на работа“;
Филм Обяви за работа и документи за кандидатстване;
Филм Интервю за работа и др.

XII
клас

Как да финансирам Темата насочва вниманието на учениците към предимствата и
обучението си във недостатъците на различните възможности за финансиране на
обучението във висше училище – стипендии, студентски
висше училище?
кредити и др.
Интерактивно упражнение 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
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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
професии

Филмът „Познатите и непознатите професии” допълва познанията ни, че
освен престижни и популярни, има и по-малко известни и по-малко
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, поголеми 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
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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
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 поуспешни?

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

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
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кандидатстване

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
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

1

2

3

Инструменти за провеждане на темата Изпълнител на
темата
4

5

Място на
провежда
не

Организационни
форми

6

7

Препоръчителни теми 1. – 4. клас
1. – 4.
клас

Кой произвежда
хляба?

обсъждане;
беседа

Професиите в
моето семейство

беседа;
обсъждане;
изложение с
участието на
родители

Упражнение Пътят на хляба до нашата
трапеза и др .

Упражнение Моето родословно
професионално дърво и др.

класен
ръководител

час на класа;
извън
училище

групова работа;
обсъждане;
посещение в
хлебопроизводствено
предприятие /
ферма

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 и др.

класен
ръководител;
педагогически
съветник

библиотека; посещение на
пожарна;
работно място
фирми;
организации,
институции
или др.

Имената на
професиите

беседа;
обсъждане

Упражнение Имената на професиите;

класен
ръководител;
педагогически
съветник

конферентна
зала;
час на класа;
клуб Кариера

Филм И професиите имат биография и др.

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 и др.

класен
ръководител и
кариерен
консултант

ЦКО;
фирми;
организаци
и;
институци
и

посещение на
работно място;
самостоятелни
задачи

Какъв да стана?

обсъждане;
беседа;
ролева игра

Упражнение Познай професията

класен
ръководител;
педагогически
съветник

час на
класа;
клуб
Кариера

групова работа;
изложба на
рисунки
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Препоръчителни теми 5. клас
5.
клас

Моето любимо
занимание

мозъчна атака;
беседа;
обсъждане

Упражнение „Какво обичам да правя?“;

Професии по
буква

наблюдение,
беседа,
обсъждане.

Кой с какво
работи?

Професиите
около мен

класен
ръководител;
педагогически
съветник

час на
класа;
клуб
Кариера

групова работа;
обсъждане;
проектно-базирана
задача –
представяне на хоби

Упражнение Признаци за групиране на
професиите и др.

класен
ръководител;
педагогически
съветник

Извън
училище

посещение на
работно място и
среща със
специалисти

мозъчна атака;
беседа;
обсъждане

Филм В семейството на професиите;

класен
ръководител;
педагогически
съветник
/кариерен
консултант

конферентн
а зала;
извън
училище;
театър,
читалище
или др.

междуучилищен
карнавал на
професиите;
посещение на
работно място и
среща със
специалисти

обсъждане;
наблюдение;
казуси;
конкретна
ситуация;
взаимно обучение

Интерактивно упражнение Професии –
вълшебници ;

класен
ръководител;
кариерен
консултант

час на
класа; клуб
Кариера

групова и
самостоятелна
работа, проектнобазирана задача;

Упражнение Влакче на професиите и др.

Упражнение Имената на професиите и др.

Интерактивно упражнение Опознавам
професиите;
Филм Познатите и непознатите
професии, анкетата от филма „За коя
професия мечтаете“;
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Упражнение Как изглежда мечтаната
професия в реалния живот;

Упражнение Дърво на професиите и др.
Допълнителни теми 5. клас
5.
клас

Опознавам себе
си

обсъждане;
конкретна
ситуация;
обсъждане;
мозъчна атака

Интерактивно упражнение Искам да науча

повече за себе си;
Интерактивно упражнение Какви качества

педагогически
съветник/
кариерен
консултант

в училище,
час на
класа.

групова и
самостоятелна
работа, тренинг

педагогически
съветник/
кариерен
консултант.

извън
училище –
ЦКО,
конферентн
а зала; клуб
Кариера

състезание; среща с
професионалисти/р
одители

притежавам?
Филм Професията отблизо;

Упражнение Средата, в която живея ресурси и потребности;
Упражнение Дарби и таланти;
Самостоятелна информационна карта и
др.
Аз искам да
стана…

обсъждане;
Интерактивно упражнение Моята мечта;
дискусия;
взаимно обучение Филм Изборът на професия – между

реалността и фантазията;
Упражнение Как изглежда мечтаната
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професия в реалния живот и др.

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 и др.

педагогически
съветник; класен
ръководител

клуб
Кариера

среща със
специалисти и
родители

Светът на
професиите

казуси;
обсъждане

Упражнение Познай професията;

педагогически
съветник; класен
ръководител

клуб
Кариера

викторина с
участието на
родители;
самостоятелни
задачи

педагогически
съветник/
кариерен
консултант

актова зала;
конферентн
а зала; клуб
Кариера

състезание;
конкурс за разказ;
есе;
рисунка;
проект;
макет на моето
работно място;
постер;
презентация

Упражнение Признаци за групиране на
професиите и др.

Искам да стана ...

обсъждане,
казуси, , взаимно
обучение

Филм Познавам ли професията, която

избирам?;
Упражнение Слънцето на моята мечтана
професия и др.

Допълнителни теми 6. клас
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6.
клас

Искам. Мога.
Трябва.

обсъждане;
конкретна
ситуация;
дискусия;
мозъчна атака

Интерактивно упражнение Какво трябва да

зная за себе си, за да избера професия?
Филм Какво трябва да зная за себе си, за
да избера професия?;

педагогически
съветник/
кариерен
консултант

клуб
Кариера;
ЦКО

тренинг;
състезание;
викторина

педагогически
съветник/
кариерен
консултант

клуб
Кариера;
ЦКО

тренинг;
състезание;
викторина;

педагогически
съветник;

ЦКО;
конферентн

междуучилищен
карнавал на

Карта за бързо търсене на работа
„Партито“;
Упражнение Средата, в която живея ресурси и потребности;
Самостоятелна информационна карта и
др.
Организиран съм
и интересите ми
ме водят

обсъждане;
казуси;
мозъчна атака

Интерактивно упражнение Какво ми казват

моите интереси?;
Интерактивно упражнение Добре ли съм

организиран?;
Филм Накъде ме водят моите интереси?;

Упражнение Планиране на свободното
време и др.
Препоръчителни теми 7. клас
7.

Познавам
професията на…

наблюдение;
беседа;

Филм Професията отблизо;
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клас

обсъждане

Моите силни
слаби страни

и наблюдение;
беседа;
обсъждане

кариерен
консултант

а зала извън професиите
училище,
читалище
или др.

Упражнение Моите силни и слаби
страни;

кариерен
консултант;

извънучебн
о време;

Интерактивно упражнение Какви са моите
способности?;

педагогически
съветник

клуб
Кариера

Въпросник за кариерно ориентиране на
МОН: http://orientirane.mon.bg/?m=111

На кръстопът

обсъждане,

Филм Среща с моята професия;

взаимно обучение Упражнение Откъде да намеря
необходимата информация и др.

За да съм
ориентиран,
трябва да съм

обсъждане;
дискусия;
беседа

Интерактивно упражнение Какво зная за
училищното образование?;

ателие;
практическа
работилница;
самостоятелно
проучване;
методи за
рефлексия

педагогически
съветник;
кариерен
консултант

извън
училище –
ЦКО,
конферентн
а зала

семинар,среща с
родители и бивши
възпитаници; есе,
рисунка, сценарий
за филм /например
на тема „По пътя
към избора“,
„Багажът ми по
пътя към успеха“,
„От училище
започва кариерата
ми“ и пр./

класен
ръководител/пе
дагогически

час на
класа; клуб
Кариера,

групова работа;
среща с
образователни

------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
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

Филм Възможностите за учениците със
специални образователни потребности
(СОП). Специални училища;

информиран

съветнки/кариере
н консултант

ЦКО

експерти от
РУО/община

педагогически
съветник/карие
рен консултант

клуб
Кариера

тренинг и
самостоятелна
работа

Упражнение Какво зная за
образователната система и др.
Допълнителни теми 7. клас
7.
клас

Умея да уча

мозъчна атака,
Интерактивно упражнение Какъв е моят
беседа, конкретна стил на учене?;
ситуация

Интерактивно упражнение Притежавам
ли умения за ефективно учене?;
Упражнение Планиране на свободното
време;
Въпросник за стил на познавателна
дейност и др.
Как взимам
решения

обсъждане,
мозъчна атака,
ролева игра

в училище, групова и
Интерактивно упражнение Запознавам се класен
ръководител/педа
класна стая; самостоятелна
с правилата за вземане на решение;
Филм Цената на лесните решения?;

гогически
съветник/кариере
н консултант

клуб
Кариера

работа, тренинг,
обсъждане

Филм Трудните решения;

Упражнение Вземам решения стъпка по
стъпка;
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Упражнение Много алтернативи – едно
решение и др.
Препоръчителни теми 8. клас
8.
клас

Формулата
избор
професия

за обсъждане;
на

самостоятелна и
групоава работа;

Филм Познатите и непознатите професии кариерен
консултант;
и др.

самостоятелно
проучване.

Професиите
в обсъждане;
моето семейство
беседа

Филм В семейството на професиите;

Интерактивно упражнение Историята на
професиите в моя род;

извънучебн
о време;

педагогически
съветник

клуб
Кариера

педагогически
съветник;

клуб
Кариера;

кариерен
консултант

ЦКО

педагогически
съветник;

клуб
Кариера

Училищен проект
„В света на
професиите“;
презентации;
самостоятелни
проучвания
самостоятелна
работа и групова
работа

Филм Потомственият избор на професия
и др.

Някои типични обсъждане;
грешки
при беседа
избора
на
професия

Интерактивно упражнение Някои
типични грешки при избора на
образование и професия;
Упражнение Какво не трябва да греша
при избора на професия;

кариерен
консултант

самостоятелна
работа и групова
работа

Филм Професията отблизо;

Филм Какво трябва да зная за себе си, за
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да избера професия? и др.
Вземам решение
стъпка по стъпка

наблюдение;
проектнобазирана задача;
обсъждане

Филм Професия и кариера;
Интерактивно упражнение Затвърдявам

правилата за вземане на решение;

класен
ръководител;

извън
училище,
фирми
(Бюро по
труда)

професиографска
екскурзия;

класен
ръководител;
педагогически
съветник

час на
класа;

самостоятелна
работа и групова
работа;

класен
ръководител;

извън
училище

професиографска
екскурзия с
проектно-базирана
задача „Професиите
в моя град“

извън
училище,

професиографска
екскурзия;

педагогически
съветник

Филм Вземам решение – стъпка по стъпка
и др.

самостоятелна
работа и групова
работа

Допълнителни теми 8. клас
8.
клас

Моята бъдеща
професия

обсъждане;
беседа

Филм Познавам ли професията, която

избирам?;
Интерактивно упражнение Какво очаквам
от бъдещата си професия? и др.

Професиите
отблизо

проектнобазирани задачи;

Интерактивно упражнение Професии и

презентация;
самостоятелни
проучвания

Филм Професията отблизо;

кариерни пътеки;

клуб
Кариера;
ЦКО

педагогически
съветник

Упражнение Дърво на професиите и др.

професиограма

Препоръчителни теми 9. клас
9.

Статусът

на наблюдение;
проектно

Филм Професията отблизо;

класен
ръководител;
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клас професиите

базирана задача;
обсъждане

Филм Познатите и непознатите професии; кариерен
консултант
Интерактивно упражнение Статусът на

професиите
Интерактивно упражнение Типове кариера“
и др.

Мотиви и нагласи обсъждане
за
избор
на
професия

Филм Желание за независима работа и

фирми
/Занятчийск
каталог
а камара/
Бюро по
труда.

педагогически
съветник;

клуб
Кариера;

кариерен
консултант

ЦКО

Упражнение Кои ценности са важни за
мен;

кариерен
консултант;

извънучебн
о време;

Интерактивно упражнение Ценности и

педагогически

клуб

финансов успех;
Интерактивно упражнение Моите мотиви;

тренинг;
самостоятелна и
групова работа;

Филм Изборът на професия – между

реалността и фантазията;
Упражнение Типове личности и
професии;
Интерактивно упражнение Типове
личности;
Филм Среща с моята професия;

Упражнение за мотивирани умения и
способности и др.
Моите ценности и обсъждане на
казуси;
приоритети
оценъчни

самостоятелна
работа и групова
работа;
практическа
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техники;

ценностна ориентация;

съветник

Кариера

оценъчни техники;

Упражнение Личностен ценностен
профил;

методи за
рефлексия

Упражнение Лични приоритети и др.
Професия и
кариера

обсъждане;
мозъчна атака;
казуси;
конкретни
ситуации

Интерактивно упражнение
Професионална кариера и начин на
живот;
Филм Кариерата и житейската
реализация на човека и др.

работилница;

педагогически
съветник;

клуб
Кариера;

самостоятелна
работа и групова
работа; тренинг

кариерен
консултант

ЦКО

класен
ръководител;
кариерен
консултант;

час на
класа;
клуб
Кариера

обсъждане;
форум/семинар;

класен
ръководител;
кариерен
консултант

извън
училище,
фирми/Бюр
о по труда

професиографска
екскурзия;
споделяне на опит

Допълнителни теми 9. клас
9.
Професия „по
клас мярка“ – моята
професия- мечта

Необходими
професии

фокус-обсъждане; Филм Професията отблизо и др.
проектнобазирана задача

наблюдение;
проектнобазирана задача;
обсъждане

Интерактивно упражнение Статусът на
професиите;
Интерактивно упражнение Типове
кариера;
Филм Кариерата и житейската
реализация на човека;
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Филм Професия и кариера и др.
Препоръчителни теми 10. клас
Типове кариера
10.
клас

обсъждане на
казуси

Интерактивно упражнение Типове
кариера;

педагогически
съветник

извънучебн
о време;

самостоятелна и
групова работа;

клуб
Кариера

Филм Професия и кариера
Интерактивно упражнение Области на
кариерно развитие и кариерни върхове“;
Интерактивно упражнение Различните
кариерни пътеки и др.
Моите интереси

беседа;
обсъждане на
казуси

Упражнение Има ли връзка между
учебните предмети, които харесвам и
избора на професия;
Упражнение Въпросник за стил на
познавателна дейност;

педагогически
съветник;

извънучебн
о време;

кариерен
консултант

клуб
Кариера

самостоятелна
работа и групова
работа

Интерактивно упражнение Какво и къде
искам да работя;
Упражнение Средата, в която живея ресурси и потребности;
Филм Накъде ме водят моите интереси? и
др.
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Индивидуални
особености и
професия

беседа;
работа по
портфолио

Упражнение Кой съм аз („Аз през очите на
другите“; „Аз през собствените си очи“;
„Моята снимка – нещо по средата“);

Упражнение Дарби и таланти и др.

класен
ръководител;
педагогически
съветник

извънучебн
о време;

практическа
работилница;

клуб
Кариера

ролеви игри;
самостоятелна и
групова работа;
методи за
рефлексия

Какви са моите обсъждане на
казуси;
способности?
работа по
портфолио

Интерактивно упражнение Какви са
моите способности?;

кариерен
консултант;

извънучебн
о време;

Интерактивно упражнение Опознавам
уменията си;

педагогически
съветник.

клуб
Кариера.

Филм Какво трябва да зная за себе си, за
да избера професия?

ателие;
практическа
работилница;
самостоятелно
проучване;
методи за
рефлексия

Упражнение Моите силни и слаби
страни;
Упражнение Как да разпозная моите
умения и др.
Допълнителни теми 10. клас
10.
Моите
клас предпочитания

обсъждане;
обсъждане на
казуси

Интерактивно упражнение Как да избера
подходящата алтернатива;

учител; класен
ръководител;
педагогически

в училище;
клуб
Кариера

групова и
самостоятелна
работа; оценъчни
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Филм Всяко решение е правилно и др.

Планиране,
поставяне на цели,
план за действие

обсъждане;
обсъждане на
казуси;
работа по
портфолио.

съветник

Упражнение Пет основни стъпки за
професионален успех и удовлетворение;

кариерен
консултант;
педагогически
Филм Вземам решение – стъпка по стъпка съветник;
и др.

техники
извън
училище;
ЦКО;

самостоятелна
работа и групова
работа;
практическа
работилница;

извън
училище;
ЦКО

практически
работилници и
семинари;

Препоръчителни теми 11. клас
11.
Какво е да си обсъждане;
клас успешен в света на
конкретна
работата?
ситуация;
фокус-дискусии

Типове личности

обсъждане;
мозъчна атака

Филм Правилата на успеха;
Филм Желание за независима работа и

класен
ръководител;

финансов успех;

кариерен
консултант;

Интерактивно упражнение Моето лично
професионално бъдеще и успех в
кариерата и др.

педагогически
съветник

Упражнение Типове личности и
професии;

кариерен
консултант;

извънучебн
о време;

педагогически
съветник

клуб
Кариера

Интерактивно упражнение Типове
личности;

споделяне на опит;
среща с
представители на
бизнеса и
предприемачи
самостоятелна
работа и групова
работа;
ателие;
тренинг

Филм Какво трябва да зная за себе си, за
да избера професия?;
Попълване на въпросник от Националния
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портал за кариерно ориентиране на ученици
на МОН http://orientirane.mon.bg/?m=111

Проучване
на обсъждане;
конкретна
възможностите
ситуация;

фокус-дискусии

Интерактивно упражнение Моите
алтернативи след завършване на средно
образование;

Интерактивно упражнение Откъде да
намеря нужната информация;
Упражнение Умения за събиране на
информация;

класен
ръководител;

извън
училище

кариерен
консултант;

семинар;
дни на кариерата;
срещи с
представители на
Бюро по труда

педагогически
съветник

Информация от Националния портал за
кариерно ориентиране на ученици на МОН
http://orientirane.mon.bg/

Възможности за
избор на висше
образование в
България и
чужбина

обсъждане;

Филм Правилата на успеха;

фокус-дискусии;
посещения;

Интерактивно упражнение Моят избор на
педагогически
висше образование;

споделяне на
личен опит;

Интерактивно упражнение Подготвям се
за кандидатстване във висше училище;

индивидуално
проучване

Интерактивно упражнение Критерии за
избор на висше училище;

кариерен
консултант;
съветник

Запознаване с Рейтинговата система на
висшите училища в България –
http://rsvu.mon.bg/rsvu3/

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
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увреждания

Допълнителни теми 11. клас
Поставяне на цели
11.
клас

проектно базирани задачи;

Интерактивно упражнение Как да
постигна целта си?;

класен
ръководител;

извънучебн
о време;

самостоятелна и
групова работа;

обсъждане;

Упражнение Професионална цел и др.

педагогически
съветник

клуб
Кариера

професионално
портфолио

проектно базирани задачи;

Упражнение Умения за вземане на
решение;

кариерен
консултант;

клуб
Кариера;

обсъждане;

Филм Вземам решение – стъпка по

ЦКО

обсъждане на
казуси;

стъпка;

педагогически
съветник

самостоятелна
работа и групова
работа;

фокус-дискусии

Вземане на
решение

работа по
портфолио

практическа
работилница;

Упражнение Вземам решения стъпка по
стъпка;

оценъчни техники

Интерактивно упражнение Какъв е моят
стил на вземане на решение;
Упражнение Алгоритъм за вземане на
решение и др.
Препоръчителни теми 12. клас

12.
Моите помощници ролеви игри;
клас в търсенето на
обсъждане;

Упражнение Кои са правилата за
успешно търсене на работа;

кариерен
консултант;

извънучебн
о време;

педагогически

клуб

тренинг;
посещение на
форум за търсене на
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работно място

Интервю за работа

конкретна
ситуация

беседа;
ролева игра;
обсъждане
Работилница в
умения

Интерактивно упражнение
Предизвикателството - търсене на
работа“;
Филм Обяви за работа и документи за
кандидатстване;
Филм Обяви за работа и документи за
кандидатстване;
Упражнение Умения за подготовка на
документи и др.

съветник

Упражнение Моето първо интервю за
работа;
Упражнение Как да спечеля интервю за
работа
Интерактивно упражнение Моето първо
интервю за работа;

кариерен
консултант;

извънучебн
о време;

педагогически
съветник

клуб
Кариера

класен
ръководител;

извън
училище

Кариера

работа; трудова
борса;
среща с
представители на
Бюрото по труда;
среща с
работодатели

тренинг;
посещение на
трудова борса

Филм Интервю за работа и др.
На работното
място

Проектнобазирани задачи;

Интерактивно упражнение Професии и
кариерни пътеки;

обсъждане на
казуси;

Филм Права и отговорности на служителя педагогически
съветник
и работодателя;

фокус-дискусии

Упражнение Лесно ли е да успееш в света
на труда;

практическа
работилница и
семинар; споделяне
на опит; среща с
представители на
бизнеса и
предприемачи

Упражнение Умения за сътрудничество и
гъвкавост в организацията;
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Упражнение Как да се справя с конфликт
на работното място;
Филм Среща с моята професия и др.

Как да финансирам Проектнообучението си във базирани задачи;
висше училище?
обсъждане

Интерактивно упражнение Как да
финансирам обучението си във висше
училище;

Кариерен
консултант

Упражнение Мисловна карта и др

клуб
Кариера;
извън
училище

проект;
обсъждане на
казуси;
срещи с настоящи и
бивши студенти;
посещения в/ срещи
с представители на
висши училища;
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Полезни ресурси:
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020
Закон за интеграция на хората с увреждания
Закон за защита от дискриминация
Министерство на образованието и науката
Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Национална програма „Старт на кариерата" за безработни младежи, завършили средно
или висше образование
Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Онлайн сборник с 60 казуса от практиката на кариерни консултанти, работещи с хора с
увреждания
Агенция за хората с увреждания
Национална Асоциация на Ресурсните Учители
Виртуален център за приобщаващо образование
Анализ на резултатите от социологическо проучване сред родители на деца със СОП.
Глобал Метрикс ООД и Център за приобщаващо образование, 2014
Национална федерация на работодателите на инвалиди
Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания
Национална база данни на социалните предприятия в България
Национална мрежа за хората с увреждания
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Дневни центрове за деца с увреждания
Национален съвет на хората с увреждания (НСХУ)
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)
Спорт за хора с увреждания
Българска асоциация спорт за всички
European Agency for development in special needs education
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