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Първата професия на всеки един от нас е професията „човек“. 

Вероятно обществата като цяло осъзнават тази ренесансова 

максима, щом разполагаме с „европейската референтна рамка 

на ключови компетентности“ и с приоритети за развитие на 

„умения за управление на жизнената кариера“. Независимо то 

това разширяване и неимоверно обогатяване на разбиранията и 

изискванията за професионално развитие ,“носещи колони|“ си 

остават съответствието между професионалните интереси и 

професионалните способности на личността, от една страна, и 

тяхното хармонизиране с възможностите и потребностите на 

пазара на труда, от друга – класическата сърцевина на 

професионалното ориентиране от началото на ХХ век. 

 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА 

 Да се популяризира значимостта на кариерното 

ориентиране в училищното образование и в частност 

в СУ за УУС – гр. Пловдив, както за личностната и 

социалната реализация на учениците, така и ролята 

му за устойчивото икономическо развитие на 

регионите и страната. 

 Да се разработят иновативни практически модели за 

кариерно ориентиране на учениците, в центъра на 

които е поставен ученикът. 

 Да се стимулира мотивацията на учениците за лична 

изява и уменията им за представяне. 

 Да се разработят модели за партньорство между 

отговорните и заинтересовани институции от 

професионалната реализация на учениците след 



завършване на средно образование – училищата, 

работодателските организации и бизнеса, 

държавната и общинската власт и др. 

 

ОПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ ФОРУМИ ПО КАРИЕРНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И В ЧАСТНОСТ СУ ЗА УУС – ПЛОВДИВ 

Училищните форуми по кариерно ориентиране са реални 

проекти, в които ученици, учители, родители, бизнес са 

равнопоставени участници. Идеята на училищния форум е 

: 

 да бъде приобщено семейството като най-важен 

партньор на децата в процеса на училищния и 

професионалния избор; 

 Да бъдат привлечени работодателските 

организации, средният и дребният бизнес, които да 

осъзнаят важността на тяхната подкрепа за прехода 

на младите хора от образование към работа и 

заетост. 

Училищните форуми по кариерно ориентиране се 

планират като се отчитат потребностите от въздействие и 

подкрепа за учениците през различните етапи и степени 

на училищното образование в подготовката им за 

самостоятелен избор на образование и кариера. Темите 

на форумите, идеята, формата и крайният ефект от 

тяхната реализация са съобразени със специфичната 

характеристика на различните възрастови групи.  



Основната характеристика на форумите по кариерно 

ориентиране е практическата им насоченост, прякото 

включване на ученици в дейностите, поставянето им в 

ролята на участници и главни изпълнители, а не 

слушатели, наблюдатели и свидетели. Изведените добри 

практики ще бъдат елемент от системата за кариерно 

ориентиране в училищното образование. За 

популяризирането им и утвърждаването им в училищната 

система и след приключването на проекта най-успешните 

училищни форуми ще бъдат публикувани в новия модул 

за кариерно ориентиране към Националния 

образователен портал, както и в „Наръчника на кариерния 

консултант“, който ще бъде разпространен като 

информационен и методически ресурс за педагогическата 

общност.  

За осъществяването на училищните форуми съдействат и 

участват пряко директори на училища, учители, класни 

ръководители, педагогически съветници. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Създадени модели за форуми по кариерно 

ориентиране; 

 Приобщени родители за каузата на кариерното 

ориентиране на децата им; 

 Създадени партньорски връзки между: образование 

– бизнес-общинска власт-медии; 



 Информационни форуми за средното и висшето 

образование; 

 Ученически трудови борси. 

 

 


