
Резултати от анкетно проучване на  
мнения и нагласи на педагогически специалисти на тема 

„Кариерно ориентиране в средното образование“ 

Фондация Световен образователен форум България проведе он-лайн анкетно проучване 
през месец юни 2019 г. с цел да се получи обратна връзка от действащите практици – 
директори на учебни заведения, учители, педагогически съветници относно: 

o Съществуването на предварително планирани дейности, свързани с кариерното
ориентиране в учебните заведения, независимо от техния вид и степен на
обучение.

o Наличието на подкрепа (институционална или от други организации, вкл. НПО)
при реализиране на дейностите свързани с кариерното ориентиране.

o Времето на провеждане на дейности по кариерното ориентиране ‒ в часове от
учебния план, в извънучебно време или се използват и двете възможности.

o Реализирани добри практики в учебното заведение, свързани с кариерното
ориентиране.

o Кратки предложения за подобряване на кариерното ориентиране.

Характеристика на целевата група, участвала в анкетното проучване. 
Участниците са от 19 различни населени места в България, от различни области и 

различни по големина градове, включително и села. Най-голяма активност са проявили 
представители на училища в София, Пловдив и Варна. Ранжирането по вид учебно 
заведение (фиг.1.) показва, че с най-високи проценти участие са основни и средни учебни 
заведения. Има включване различни видове учебни заведения ‒ начално, основно, средно, 
гимназия, обединено, и ДГ. 

На фиг.2 е представено разпределение на участниците по възраст, а на фиг.3. и по пол. 
Прави впечатление, че този срез на анализ на участниците припокрива напълно национално 
оповестените данни за застаряване на педагогическите специалисти, както и за силното 
феминизиране . 



Фиг.1 

Фиг. 2 Фиг.3 

Ранжиране на отговорите от анкетно проучване по области: 

o Съществуване на предварително планирани дейности, свързани с
кариерното ориентиране в учебните заведения, независимо от техния вид и
степен на обучение.

12% от участниците в анкетното проучване декларират, че нямат предварително 
планирани дейности, свързани с кариерното ориентиране, което означава, че те биха се 
включили в такъв род дейности само при наличие на външна инициатива. Това налага 
категорично извода, че е необходимо по-голямо съгласуване с ясно разписани отговорности 



за партньорство и взаимно синхронизирани дейности за провеждане на кариерно 
ориентиране и обучение във всяко българско училище. 

Фиг.4 

o Наличието на подкрепа ( институционална или от други организации, вкл.
НПО) при реализиране на дейностите свързани с кариерното ориентиране.

27% от анкетираните са отговорили, че не получават никаква подкрепа, което е 
притеснително с оглед на важността на кариерното ориентиране като предоставена 
своевременно услуга за всеки ученик, както и във връзка на все още големия процент 
ученици в риск от отпадане в задължителна училищна възраст. 

Тези, които получават подкрепа при реализиране на дейностите свързани с кариерното 
ориентиране са разпределили така своите отговори: 

 От РУО - 62% ,
 От Общината – 43%
 От фирми и други организации, университети, включително НПО - 83%.
 Някои от анкетираните са посочили повече от един отговор.



o Времето на провеждане на дейности по кариерното ориентиране - в часове
от учебния план, в извънучебно време или се използват и двете
възможности.

Фиг.5 

От дадените отговори можем да направим изводите, че педагогическите специалисти в 
по-голямата си степен използват всички възможности, които имат за да провеждат 
дейности, свързани с кариерното ориентиране, както в учебните часове, така и извън тях. 
Следва да се насочат усилията към качеството на предоставяната услуга. 

 Все още има такива, които правят това само в учебните часове. Макар и само 1% , те 
имат нужда от подкрепа и достъп до различни материали, ресурси, проекти и партньорства. 

29% от анкетираните пък не използват възможностите, които предоставя учебния план 
за дейности по кариерно ориентиране. Причините могат да бъдат разнообразни, както 
конюнктурни , така и специфични за учебното заведение. Това би могло да бъде обект за 
изследване в последващ анализ. 

o Реализирани добри практики в учебното заведение, свързани с кариерното
ориентиране.

Отговорите на участниците в анкетното проучване относно техните добри практики са 
групирани в зависимост от осъщественото партньорство и форма на провеждане: 



‒ с професионални гимназии: 
Каним всяка професионална гимназия да презентира професиите и специалностите 
Лятна академия, посещения на определени фирми и професионални гимназии, лекции, 

участие във Форум Кариерно развитие, и др.  
Посещение на професионалните гимназии и предприятия и фирми на територията на 

Община Кнежа. 
Срещи с представители на професионални гимназии. 
Разпространяване на информационни материали 

‒ с доброволци 
Срещи с представители на различни професии 
Хора с различни професии ги представят пред учениците. Участие на учениците ни в 

изложения на италиански фирми в Пловдивски панаир. 
Запознаване на място с професии, популярни в района; срещи с успели в професионален 

план хора; ден на ученическо самоуправление / запознаване с работата на общинска 
администрация /. 

Лекции посветени на различните професии, които представляват интерес за 
учениците. Проведени дискусии по въпроси възникнали в хода на лекциите. 

Срещи с хора с различни професии, посещения на различни институции 
Родители разказват.... 
Представяне на необичайни професии от родители 
Покана на родители с интересни професии 
Участие на професионални съдии в часовете по ФВ и спорт и извънкласни занимания 
Покана на родител с интересна професия 
Каним родители, които да разказват за своите професии. 

‒ с педагози от училище 
Интердисциплинарни уроци в 7 клас. Учениците са запознати с професиите, които са 

актуални за общината и са посетили някои от предприятията. Това е във връзка с 
конкретни теми по ФА, БЗО, математика, ТП, ГИ 

Група по кариерно ориентиране 
Прилага се модел за ориентиране на ниво училище. Създадена е програма за кариерното 

ориентиране на учениците на ниво училище. Провеждат се дейности по кариерно 
ориентиране на учениците и индивидуални консултации за избор на образование и/или 
професия - изследват се интереси, нагласи и способности, взема се решение за образование 
и/или избор на професия, разработва се план с конкретни стъпки за изпълнение на взетото 
решение. Учениците избират място в училището, където дискутират и обсъждат своето 
решение за избор на професия със свои връстници, педагогически съветник и др. 

Анализ и презентиране на желана професия. 
Час на класа посветен на професионалното ориентиране, най-търсените професии. 
Интердисциплинарни уроци 
Провеждане на обучения по теми избрани от учителите, използване на външни 

лектори и др. 



Анкетно проучване: "Изследване на професионалните интереси и нагласи на учениците 
от VІІ клас". 

 Това е периодът на създаване на първите проекти за кариерно развитие на децата, 
които се основават на най-обща представа за професиите. Провеждане на беседи на 
тема: Възпитание в уважение към труда и всички работещи хора. Важно е децата да 
разберат смисъла от това да се трудиш. 

Беседа на тема „какво искам да работя в бъдеще“, след обсъждане на всеки отговор 
се поставя нова задача „ако първата ми мечта се провали, кой е моя план Б“ 

Посещение на различни институции от ученици 
Тестове 
Учениците в 11 клас посещават едноседмичен практикум в различни фирми и 

предприятия 
Обучението по тамбура, китара и народно пеене като форми на извънучилищни 

дейности. В резултат на концертите учениците имат възможност да се докоснат до 
едни от най-известните изпълнители в България и да музицират заедно с тях. Това ги 
мотивира да участват в самодейни състави и професионално да се занимават с музика. 

‒ с кариерни консултанти 
Групови обучения, лекции и индивидуални консултации с учениците от VII-те класове 

проведени от кариерните консултанти от ЦПЛР-ЦКО-Варна 
Младежки форум под мотото „Кариери на бъдещето“ с ученици от VIII, IX и Х клас. 

С помощта на специалисти в сферата на предприемачеството и кариерното ориентиране 
учениците получават практически насоки и препоръки за възможностите, които 
предоставя пазара на труда. Обсъждат проблеми, свързани с нуждите на бизнеса и 
предлаганите от средните училища образователни профили, възникването на новите 
професии като резултат от използването на информационните технологии и др. 

Учениците избират място в училището, където дискутират и обсъждат своето 
решение за избор на професия. 

"Обучение по кариерно ориентиране и консултиране в училищното образование на 
учениците от VІІ клас от кариерни консултанти от ЦПЛР – Бургас 

Външни лектори 

‒ с фирми и други организации 
Организиране на кръгла маса, срещи с бизнеса, състезания по професията 
Партньорство с публични организации и НПО 
Посещения на фирми с група по интереси 

‒ изграден център за кариерно ориентиране в училище 
Към училището е изграден Център за кариерно развитие. Провеждат се традиционно 

Дни на отворените врати. Училището участва в проекти и програми, свързани с кариерно 
ориентиране. 

Обособен е " Кариерен център" 
Имаме Кариерен център, който информира за възможности за учене и реализация у 

нас и в чужбина. 
Действащ кариерен център за ученици и учители, "Работилница по интереси" 



Обособен Клуб "Кариера", тематичен модул в часа на класа (4 ч. / годишно) обезпечен 
с литература и методични разработки. 

Налага се извода, че на практика в страната се използва целия спектър от възможности 
за кариерно ориентиране, но всяко учебно заведение развива само част от тези дейности. 
Изключение правят някои иновативни в това отношение училища, които са създали свой 
център за кариерно ориентиране. Липсата на платформа за обмяна на опит също оказва 
негативно влияние за прилагане на по-голям брой разнообразни дейности за кариерно 
ориентиране в едно учебно заведение.  

o Кратки предложения за подобряване на кариерното ориентиране.

Отговорите са групирани в зависимост от тяхната насоченост за съдействие и 
партньорство за подобряване на кариерното ориентиране: 

‒ към кариерни центрове: 

Да се организира и провежда от Кариерен център към РУО 
Активизиране дейността на центровете за кариерно ориентиране 

‒ към бизнеса и други организации, вкл. НПО 

Обмяна на добри практики в образователните институции, подкрепа от бизнеса, 
НПО, университети.  

Повече отговорност от страна на бизнеса. 
Учениците да се срещат с млади хора, утвърдили се и успели в своите професии. 
Повече възможности за запознаване с различни професии на работни места. 
Повече възможности за наблюдение на част от работния цикъл на предпочитани 

професии. 
Включване на повече представители на бизнеса и родители в инициативите за 

професионално ориентиране. 
Посещение в офиси и предприятия 
Да се включат повече работодатели 

‒ към институциите 

Да се усъвършенства националния портал за кариерно ориентиране на учениците. 
Включване по- активно на родителската общност 
Възможност за посещение на фирми и предприятия извън общината. 
Възможност за кариерно израстване в сферата на образованието. 
Повече обмяна на опит между училища 
По-чести срещи с представители на различните професии, които мотивирано да 

представят професията си. 
Среща с представители на организации. 
Кардинална промяна на нагласите - квалификационни дейности 



По-активно да се включват професионалисти с разработен за целта 
инструментариум. 

Обсъждане на добри практики, по-чести семинари и обучения, но в населеното ни 
място. 

Вътрешно-училищната квалификация да не е фиксирана като минимум 16 академични 
часа. Броят ли ще определи качеството? 

Повече средства за кариерно ориентиране.  
По - добра организация  
Добрата практика - "Базар" на профилирани гимназии, гимназии и средни училища да 

се провежда в по-удобно време. 
Повече обучения 
Повече обучения 
Възможност за персонален избор с реални експерти 
Повече тренинги и да възстановят техникумите  
Подборът на кадри да се извършва според пакета от знания и умения, а на чрез шуро- 

баджинащина, както е сега. 
Представяне на децата по-голям брой и видове професии, по възможност дори от 

практикуващи различни специалности от родителите. 
Подкрепа от РУО 
Адекватни обучения, отговарящи на реалните потребности 
Възможност за практическо запознаване с конкретни професии (не лекции/тестове) 
За самото популяризиране на фолклорната музика се отделя много малко място в 

Българската национална медия, която да подпомага повече изявата на детските 
таланти. 

Да има часове на класа, в които децата да разказват за професиите на своите 
родители. 

Часове, включени в програмата; консултации със специалисти 
Квалификации по ИКТ 
Задължителен модул от Гражданското образование, Дейности по интереси. 

Прави впечатление високият процент различни очаквания към институциите и 
организациите, външни за учебното заведение да подобрят условията и многообразието от 
дейности за кариерно ориентиране. Това налага извода, че има необходимост от 
междуинституционално партньорство, както и от акцентиране на ползите от изграждане на 
кариерен център в училище или споделен такъв за няколко училища с необходимото 
допълнително финансиране, така че инициативността и отговорността за качественото 
кариерно ориентиране да бъде управлявана локално от педагогическия персонал.  

Същевременно почти 34% от анкетираните са отговорили, че нямат предложения за 
подобряване на кариерното ориентиране, което предполага необходимост от обучение за 
важността на кариерното обучение, както и за многообразието на форми и начини за 
неговото провеждане, включително с предоставяне на ресурси и онлайн платформа с 
насочващи и достъпни материали, както и споделени добри практики. 
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