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ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

 да осигури единна идейно- смислова и принципна основа на кариерното ориентиране в СУ „Васил Кънчов” 

град Враца;  

 да осигури методическа последователност, възрастова спецификация, образователна спецификация на под-

ходите, съдържанието, методите, формите и инструментите за работа;  

 да осигури комуникативност, информираност и реално партньорство сред мрежата от специалисти, заинте-

ресовани и значими фактори в икономическия и социален живот;  

 да гарантира икономичност и ефективност на усилията ;  

 да осигури устойчивост при реализиране на услугата – един от основните проблеми в тази сфера през пос-

ледните години; 
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НАЧАЛЕН ЕТАП I-IV КЛАС 
Цели на  кариерното ориентиране в начален етап: 

 Запознаване на учениците със света на труда и с различните професии; формиране на разбиране, че кариерата е средство за про-

фесионална и личностна реализация и че всяка професия е нужна на обществото;  

 Изграждане на положително отношение и нагласи към труда, стимулиране на желание за бъдеща професионална реализация; 

превръщане на училището в привлекателно пространство за учениците 

 Подкрепа за развитие на личностни и социални умения, за изява на първите мечти и проекти, насочени към бъдещата реализа-

ция. 

Задачите, подчинени на целите: 

 Формиране на разбиране на кариерата; на основни познания за характеристиките на често срещани професии; разпознаване на 

професии от основни професионални групи;  

 Насърчаване на интереса на учениците към ученето и кариерното ориентиране; Стимулиране чрез разнообразни дейности на ес-

тествената мотивация, любознателност и креативност по отношение на мечтаната бъдеща професионална реализация;  

 Създаване на възможности за изява на всеки ученик в училище; окуражаване на успехите и талантите; подкрепа за преодоляване 

на трудностите; идентифициране на потенциални дефицити, свързани с ученето и успешната социална интеграция; ранно пре-

дупреждение и намеса за превенция на отпадане от училище.  

Очаквани резултати: 

 Придобити знания за различните видове труд и професии, за основните характеристики, отговорностите и изискваните специал-

ни знания и умения, които се овладяват чрез обучение и образование в различни образователни институции; 

 Повишена мотивация за учене и разбиране на ролята на училището за успешната личностна и професионална реализация;  

 Изградени умения за междуличностно взаимодействие на базата на сътрудничеството;  

 Умения за осмисляне на визия за бъдещето и изява на първите професионални интереси и мечти, за поемане на предизвикателст-

вата пред самите тях, свързани с визията им за бъдещето и възможностите за образователна, професионална и личностна реали-

зация; 

 Формирана представа за ролята на професионалния път като възможност личността да покаже своите способности, че е отгово-

рен избор, свързан с осъзнаване на рисковете и специалните умения, които следва да бъдат овладени; 

 Изградено уважение към труда и  професиите, както и към моралните и материалните стимули 



       
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------- 
 

Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „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. 

 
7 

Таблица 3 – Дейности за кариерно ориентиране на ученици в начален етап (I – IV клас) 

Клас Ядро Тема  Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализиране 

на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на 

провеждане 

Време на 

провежда-

не 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

клас 

Осъзнава-

не на въз-

можнос-

тите 

Кой произвежда 

хляба?  

обсъждане; бе-

седа 

Упражнение № 1 „Пътят на 

хляба до нашата трапеза“ – 

Ниво А (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раз-

дел 1, стр. 9) и др. 

класен ръководи-

тел; кариерен 

консултант 

 

класна стая;  

час на класа 

I учебен 

срок;    

м. ноември  

групова работа 

Професиите в 

моето семейство  

беседа; 

обсъждане; 

предварителна 

подготовка 

Упражнение „Моето родослов-

но професионално дърво“ Ни-

во Б  (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 2, 

стр. 31) и др. 

Кариерен 

консултант и кла-

сен ръководител  

клуб „Карие-

ра“ или 

класна стая 

I учебен 

срок;  

м. 

декември 

групова работа с 

участието на родите-

ли с различни про-

фесии;изложба на 

изготвените 

продукти  

Групите на про-

фесиите  

дискусия; об-

съждане 

Упражнение „Познай моята 

професия“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 54) и 

др. 

класен ръководи-

тел 

 

класната стая;  

час на класа 

II учебен 

срок; 

м. 

февруари 

Групова и индиви-

дуална работа, дис-

кусия 

Професиите в 

моето населено 

място  

наблюдение; бе-

седа; 

обсъждане 

 

Упражнение „Влакче на профе-

сиите“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 53) 

  

Връзки с учебни предмети: 

Околен свят - тема Трудът на 

хората – Очакван резултат: 

класен ръководи-

тел 

Класната стая II учебен 

срок; 

м. март 

Групова работа, 

дискусия 



       
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------------- 
 

Проект  BG05M20P001-2.001-0001 „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 Ядро Тема  Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализиране 

на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на 

провеждане 

Време на 

провежда-

не 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открива връзката между 

особеностите на природната 

среда и на типа селище (град, 

село) с трудовата дейност на 

хората. 

2. 

клас 

Осъзнава-

не на въз-

можнос-

тите 

Имената на про-

фесиите –  

беседа; 

обсъждане 

 

Упражнение №3 „Имената на 

професиите“ – Ниво А, Прило-

жение 3 (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, Раз-

дел 1, стр. 11) 

Кариерен 

консултант, кла-

сен ръководител; 

 

класна стая; 

час на класа 

I учебен 

срок; 

м. ноември 

групова работа; дис-

кусия 

 

Светът на труда 

около нас  

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане; 

самостоятелни 

задачи 

Упражнение „Влакче на про-

фесиите“(Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 53) 

и др. 

 

 

Класен ръководи-

тел и Кариерен 

консултант 

Класна стая 

 

I учебен 

срок; 

м. 

декември 

час на кла-

са 

Групова работа, 

дискусия 

Какъв да стана?  обсъждане; бе-

седа; 

ролева игра 

Презентация  „Трудът на 

хората –Какъв да стана?“ 

Връзки с учебни предмети: До-

машен бит и техника – 

ядро № 5 Организиране на рабо-

тата и икономика 

Обобщена тема „Техника“ 

класен ръководи-

тел 

класна стая I учебен 

срок; 

м. 

февруари 

час на кла-

са 

групова работа; 

изложба на рисунки;  

дискусия 
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Клас Ядро Тема  Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализиране 

на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на 

провеждане 

Време на 

провежда-

не 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Професиите в 

моя роден край  

наблюдение; бе-

седа. 

Упражнение „Моето родослов-

но професионално дърво“ Ни-

во Б  (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 

2, стр. 31) и др. 

 

Връзки с учебни предмети: 

Околен свят - тема Трудът на 

хората – Очакван резултат: 

Открива връзката между 

особеностите на природната 

среда и на типа селище (град, 

село) с трудовата дейност на 

хората. 

Кариерен 

консултант и 

класен 

ръководител, 

клуб Кариера 

или класна 

стая 

II учебен 

срок; 

м. март 

Час на кла-

са 

групова работа с 

участието на родите-

ли с различни про-

фесии;изложба на 

изготвените 

продукти 

3. 

клас 

Осъзнава-

не на въз-

можнос-

тите 

Опознавам про-

фесиите 

ролева игра; 

беседа; 

обсъждане. 

Упражнение  „Познай моята 

професията“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 54); 

 

Филм „Познатите и непознати 

професии“ и др. 

класен ръководи-

тел; 

 

класна стая;  

 

I учебен 

срок; 

м. ноемв-

ри; 

час на кла-

са 

групова и самостоя-

телна работа;  

дискусия; 

 

Моето любимо 

занимание 

мозъчна атака; 

беседа; 

дискусия; 

самостоятелна 

задача. 

Упражнение„Какво обичам да 

правя?“; 

 

Упражнение „Влакче на профе-

сиите“ (Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 53) и др. 

класен ръководи-

тел 

класна стая I учебен 

срок; 

м. 

декември 

час на кла-

са 

групова работа;  

дискусия; 

проектно базирана 

задача – представяне 

на хоби; 
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Клас Ядро Тема  Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализиране 

на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на 

провеждане 

Време на 

провежда-

не 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Професии по 

буква 

наблюдение, бе-

седа, обсъжда-

не. 

Упр. № 2 „Признаци за групи-

ране на професиите“ – Ниво А, 

Приложение 2А (Програма за 

обучение по кариерно ориенти-

ране, Раздел 1, стр. 10) и др. 

Кариерен 

консултант, кла-

сен ръководител 

 

класна стая II учебен 

срок; 

м. 

февруари 

час на кла-

са 

посещение на работ-

но място и среща 

със специалисти; 

Кой с какво 

работи? 

мозъчна атака; 

беседа; 

дискусия; 

 

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. 

 

Игра „Кой с какво работи“ 

 

Връзки с учебни предмети: 

Домашен бит и техника – 

Ядро № 5 Организира 

не на работата и икономика; 

Обобщена тема: Техника 

Класен 

ръководител; ка-

риерен консул-

тант; 

 

Клуб 

Кариера, 

актова зала, 

учебен час 

II учебен 

срок; 

м. март 

час на кла-

са 

Творчески ателиета, 

групова работа, 

дискусия 
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Клас Ядро Тема  Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализиране 

на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на 

провеждане 

Време на 

провежда-

не 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 

клас 

Осъзнава-

не на въз-

можнос-

тите 

Професии, кои-

то правят хора-

та известни 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане; 

дискусия 

Среща с артист от ДКТ - 

гр.Враца 

кариерен 

консултант, кла-

сен ръководител 

клуб Кариера  I учебен 

срок; 

м. ноември 

 дискусия; 

 

Да се запознаем 

с професиите на 

моя род 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане; 

дискусия 

Упражнение „Моето родослов-

но професионално дърво“ 

(Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 65) и др. 

 класен ръководи-

тел 

класна стая 

 

I учебен 

срок; 

м. 

декември 

час на кла-

са 

групова работа с 

участието на родите-

ли с различни про-

фесии;изложба на 

изготвените 

продукти 

Искам да стана 

... 

обсъждане, дис-

кусия, взаимно 

обучение 

Упражнение „Моето родослов-

но професионално дърво“ 

(Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 65) и др. 

 

Връзки с учебни предмети: 

Домашен бит и техника – 

Ядро № 5 Организиране на 

работата и икономика 

 Представя изработено от не-

го изделие, като акцентира 

на предимствата му. 

 Описва типични дейности и 

тяхната организация в от-

делни професии. 

 Знае как се представя про-

дукт, изделие, като акценти-

педагогически съ-

ветник/ кариерен 

консултант 

 

актова зала; 

учебен час 

 

II учебен 

срок; 

м. 

февруари 

рисунка; 

проект; 

постер; 

презентация 
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Клас Ядро Тема  Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализиране 

на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на 

провеждане 

Време на 

провежда-

не 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ра на предимствата му. 

 Знае прости правила за де-

лово общуване. 

Познавам 

професията 

на… 

наблюдение; 

беседа; 

обсъждане; дис-

кусия; 

 

Упражнение № 1 „Пътят на 

хляба до нашата трапеза“ – 

Ниво А, Приложение 2 и 1А 

(Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 1, 

стр. 9) и др. 

 

 

педагогически 

съветник / 

кариерен консул-

тант 

Клуб 

Кариера, 

класна стая 

II учебен 

срок; 

м. март 

групова работа; 

дискусия 

Форми и средства 

за осъществяване 

на връзка с паза-

ра на труда 

Начален етап „Светът на труда“ – запознаване със света на професиите; значението на труда, интереси към бъдещата професия.  

Поддържане на партньорски взаимоотношения и осъществяване на практическо сътрудничество с представители на местния бизнес, общест-

вените институции и медиите:  

 осигуряване на посещения на работни места в местни фирми, полиция, пожарна, библиотеки, музеи, културни институции, общини, 

медии и др.; 

 подготовка на презентации за посещаваните от децата работни места, разкази на представители на различни професии, подготовка на 

проекти и проучване; 

 включване на представители на бизнеса и обществените институции в училищните мероприятия като гости в часа на класа, консул-

танти, членове на жури и др. 

Заключително събитие за начален етап: Ден на професиите -  м.април 2017г. Ден на зелените професии. – изложба, карнавал, 

изложение, базар, ателиетаи др. МОЖЕ ДА СЕ СЪЧЕТАЕ С ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА!!! 
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ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП V-VII КЛАС 

 

Специфични потребности на учениците от кариерно ориентиране в прогимназиален етап: 

 Осъзнаване на необходимостта от учене за постигане на житейски успех и пълноценна професионална реализация; 

 Виждане/ откриване на пряката връзка между ученето и труда като основна част от реалния живот на възрастните; 

 Осъзнаване на силните страни и областите за развитие, за да се постигне по-висока степен на самопознание;  

 Развитие на социалните умения и личностните качества в защитена и сигурна среда;  

 Апробиране на модели и стратегии за вземане на решение. 

 

Цели на кариерното ориентиране в прогимназиален етап: 
 Да осигури възможности на учениците за опознаване на професиите;  

 Да катализира процеса на опознаване на себе си – на своите силни страни, предпочитания и потребности, свързани с бъдеща-

та реализация; 

 Да предостави да учениците такива инструменти за вземане на решение и осъществяване на преход, че в края на 7. клас те да 

са в състояние да направят информиран и осъзнат образователен избор, свързан с представите им за бъдеща професионална 

реализация. 

 

Задачи, подчинени на целите: 

 Провеждане на занятия и дейности, свързани с опознаване на различни професии; 

 Подпомагане на учениците в процеса на осмисляне какви качества на личността и умения са необходими за дадената профе-

сия, какво изисква професията от този, който я упражнява; 

 Формиране на понятия и представи за кариера, кариерно развитие, управление на кариерата; 

 Формиране на  ключови преносими умения: умения за учене и организация на времето, ефективно междуличностно взаимо-

действие, проучване на възможности, боравене с информация, критично мислене, познаване и използване на модели за взе-

мане на решение. 
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Очаквани резултати: 

Професионална и образователна адекватна самооценка, изработване и избор между различни образователни и професионални 

варианти на развитие; начална степен на оценка нивото на риск и трудност при вземане на определени професионални решения: 

 Постигната по-висока степен на реалистична представа за собствените силни страни, предпочитанията и потребностите, 

свързани с личностното развитие и бъдещата професионална реализация; 

 Задълбочени познания за понятията, свързани с кариерата, за професиите и техните характеристики и изискванията за тяхно-

то овладяване и упражняване; способност за критична съпоставка между качествата на личността и уменията, необходими за 

дадената професия; 

 Способност за адекватно осмисляне на съответствието между желания, способности, интереси и тенденции при избора на об-

разование и/ или професия и асертивност в отстояване на своето мнение;  

 Информираност за възможностите за по-нататъшно образование; 

 Познание за процеса на вземане на решение, придобита увереност в първите стъпки за самостоятелен, информиран избор; 

способност за оценка на трудностите при вземане на решение; осъзнати ползи от кариерното ориентиране, готовност за тър-

сене на професионално съдействие от специалисти.  
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Таблица 4 – Дейности за кариерно ориентиране на ученици в прогимназиален етап (V – VII клас) 

Клас Ядро Тема  Методи за ре-

ализиране на 

темата 

Инструменти за реализиране на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на провеж-

дане 

Време на 

провеждане 

Организаци-

онни форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. 

клас 

Осъзнаване 

на възмож-

ностите 

Пътешествам в 

света на профе-

сиите  

наблюдение; 

беседа 

Филм 15. „Пътят към успеха“; 

 

Упражнения № 4 „Как изглежда 

мечтаната професия в реалния 

живот“ – Ниво Б (Програма за 

обучение по кариерно ориентира-

не, Раздел 1, стр. 13) 

класен ръково-

дител 

Класна стая I учебен 

срок; 

м. ноември 

Час на класа 

 

наблюдение; 

беседа 

Професиите 

имат история  

 

обсъждане; 

дискусия; 

конкретна си-

туация. 

Филм 8. „Потомственият избор 

на професия“; 

Упр. № 4 „Родословното дърво 

на професиите“ – Ниво Б (Прог-

рама за обучение по кариерно ори-

ентиране, Раздел 1, стр. 31); 

 

Връзка с учебни предмети: 

Технологии и предприемачество 
– теми: Икономика; Ресурси; Про-

изводство, Търговия и услуги; 

Бюджет и др. 

класен ръково-

дител; карие-

рен консултант 

Учебен час; извъ-

нучебно време 

I учебен 

срок; 

м. декември 

 

групова ра-

бота 

Само-

осъзнаване 
Опознавам себе 

си 

обсъждане; 

конкретна си-

туация; 

дискусия; 

 

Упр. „Средата, в която живея – 

ресурси и потребности“ и „Дарби 

и таланти“ (Наръчник на кариер-

ния консултант, стр.69 – 70); 

 

Класен 

ръководител 

в училище, Час на 

класа. 

IІ учебен 

срок; 

 м. март 

Групова и са-

мостоятелна 

работа 
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Клас Ядро Тема  Методи за ре-

ализиране на 

темата 

Инструменти за реализиране на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на провеж-

дане 

Време на 

провеждане 

Организаци-

онни форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Информационна индивидуална 

карта (Наръчник на кариерния 

консултант, с.112; Прил. 2 в Прог-

рамата) и др. 

Аз искам да 

стана… 

обсъждане; 

дискусия;  

Упр. № 4 „Как изглежда 

мечтаната професия в реалния 

живот?“ – Ниво Б (Програма за 

обучение по кариерно 

ориентиране, Раздел 2, стр. 13) и 

др. 

кариерен 

консултант, 

класен 

ръководител 

Час на класа II учебен 

срок; 

м. април 

обсъждане; 

дискусия; 

6. 

клас 

Осъзнаване 

на възмож-

ностите 

Професията – 

случайност или 

избор 

дискусия; 

мозъчна атака; 

казуси; 

ролева игра.  

Интерактивни упражнения за VI 

клас „Случайният избор на про-

фесия“ и „Непознати професии“; 

 

Филм 3 „Познатите и непознати-

те професии“ и др. 

класен ръково-

дител, 

кариерен 

консултант 

Кариерен център I учебен 

срок; м. 

ноември 

 

Групова и 

индивидуал-

на работа 

И професиите 

имат семейство 

обсъждане; 

дискусия 

Филм 8 „Потомственият избор 

на професия“; 

 

Упр. № 4 „Родословното дърво 

на професиите“ – Ниво Б (Прог-

рама за обучение по кариерно ори-

ентиране, Раздел 2, стр. 31) и др. 

Класен 

ръководител 

кариерен 

консултант 

Клуб  Кариера 

класна стая 

I учебен 

срок; 

м. декември 

 

Групова и 

индивидуал-

на работа 
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Клас Ядро Тема  Методи за ре-

ализиране на 

темата 

Инструменти за реализиране на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на провеж-

дане 

Време на 

провеждане 

Организаци-

онни форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Самоосъзна-

ване 
Искам. Мога. 

Трябва. 

обсъждане; 

конкретна си-

туация; 

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 профе-

сия“; 

 

Информационна индивидуална 

карта (Наръчник на кариерния 

консултант, с.112) и др. 

Кариерен 

консултант, 

класен 

ръководител  

клуб Кариера IІ учебен 

срок; 

 м. март 

Индивидуалн

а и групова 

работа 

Организиран 

съм и интереси-

те ми ме водят 

дискусия; 

казуси; 

мозъчна атака. 

Интерактивни упражнения за VI 

клас– „Какво ми казват моите 

интереси, добре ли съм органи-

зиран“; 

Филм 17 „Накъде ме водят моите 

интереси“; 

Упр. № 2 „Планиране на свобод-

ното време“ – Ниво Б (Програма 

за обучение по кариерно ориенти-

ране, Раздел 4,  стр.49) и др. 

 кариерен 

консултант, 

класен 

ръководител 

клуб Кариера II учебен 

срок; 

м. април 

Индивидуалн

а и групова 

работа 

7. 

клас 

Осъзнаване 

на възмож-

ностите 
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Клас Ядро Тема  Методи за ре-

ализиране на 

темата 

Инструменти за реализиране на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на провеж-

дане 

Време на 

провеждане 

Организаци-

онни форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

За да съм ори-

ентиран, трябва 

да съм инфор-

миран  

Обсъждане; 

дискусия; 

беседа. 

Интерактивни упражнения за VII 

клас – „Какво зная за училищно-

то образование“, „Какви учебни 

предмети ще изучавам в средно-

то училище“; 

Упр. № 7 „Какво зная за образо-

вателната система“ – Ниво Б 

(Програма за обучение по кариер-

но ориентиране, Раздел 1, стр. 19) 

и др. 

Връзка с учебни предмети: Техно-

логии - Ядро 5. Организация и 

икономика 

Тема: Техниката 

 

учител по тех-

нологии; кла-

сен ръководи-

тел 

класна стая  

 

I учебен 

срок; 

м. ноември 

Час на класа 

  

урок 

Са-

моосъзнаване 
Изследвам 

моите 

професионални 

интереси, 

способности и 

предпочитания 

наблюдение 

обсъждане 

Психологически въпросници от 

сайт http://orientirane.mon.bg 

 

Кариерен 

консултант, 

Класен 

ръководител 

В училище, 

компютърен 

кабинет 

I учебен 

срок, 

м.януари 

Самостоятел

на работа 

 

По пътя към 

избора 

обсъждане, 

дискусия, кон-

кретна ситуа-

ция. 

Филм 21 „Профилирано обуче-

ние“; 

 

Филм 22 „Професионално обра-

зование“; 

Кариерен 

консултант; 

класен ръково-

дител 

ЦКО IІ учебен 

срок; 

 м. март  

групова ра-

бота 

http://orientirane.mon.bg/
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Клас Ядро Тема  Методи за ре-

ализиране на 

темата 

Инструменти за реализиране на 

темата 

Изпълнител 

на темата 

Място на провеж-

дане 

Време на 

провеждане 

Организаци-

онни форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учене за осъ-

ществяване 

на прехода 

На кръстопът обсъждане, 

дискусия, 

взаимно обу-

чение, проект-

но базирани 

задачи. 

Филм 30 „Среща с моята профе-

сия“; 

Упр. №1 „Откъде мога да намеря 

необходимата информация“ – 

Ниво Б (Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, Раздел 4, 

стр. 48) и др. 

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

кариерен кон-

султант. 

извън училище – 

ЦКО, конферентна 

зала; 

II учебен 

срок; 

м. април  

 

Форми и средства за 

осъществяване на 

връзка с пазара на 

труда 

Прогимназиален етап „Себепознание и избор на образование / кариера“ –  

Предпочитани професии; съответствие между индивидуалните и професионалните характеристики; избор на образователна /професи-

онална пътека: 

 Професиографски екскурзии, гостуване на професионалисти (родители) в училище, ученически проучвания и представяне на про-

фесии, 

 Форуми, регионален празник на професиите „Знам и мога“, кръгли маси, панорама на професиите, панаир на професиите и учили-

щата, „Мениджър за един ден“, клуб Кариера, „Гордея се с труда на моите родители“, „Мечтая да стана“... 

 Популяризиране на дейностите по кариерно ориентиране в училище пред обществеността – посредством клубовете Кариера, чрез 

създаване на сайтове, профили в социалните мрежи, електронни бюлетини и информиране на медиите 

 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. 

Заключително събитие: Форум „Моето бъдеще“ – 20 април 2017г. 
 

 

 

 

 

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

(VIII – XII КЛАС) 

 

Цели на кариерното ориентиране в Първи гимназиален етап (VIII – X клас) – профилирано образование: 

Подпомагане на учениците при професионалното им самоопределяне, професионалният им избор и развитието на кариерни уме-

ния въз основата на консултирано вземане на информирано решение от страна на младия човек за неговото професионално развитие. 

Задачи, подчинени на целите: 

 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 уме-

ния.  

Очаквани резултати: 

Придобити умения за кариерно планиране и себереализация: 

 Разбиране на значението на информирания избор; осъзнаване на влиянието на различните фактори за професионален и 

образователен избор; 

 Умения за кариерно планиране и себереализация;  

 Адекватна самооценка на съответствие интереси-способности – професионално самоопределение. 

Цел на кариерното ориентиране във Втори гимназиален етап (XI – XII клас) – профилирано образование: 

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 само-

познание и от друга като активност – себереализация; 

 развитие на способности за осъзнат и информиран ценностен избор в съответствие с личните приоритети, ценности и интере-

си, и тенденциите на динамично променящият се пазар на труда. 

Очаквани резултати: 

 Придобити умения за перспективно кариерно планиране;  

 Придобити умения за формулиране на адекватни и устойчиви кариерни цели;  

 Придобити умения за себереализация на пазара на труда – успешно презентиране, професионално адаптиране и интегриране;  

 Придобити умения за справяне с предизвикателства и кризисни професионални и кариерни ситуации-катаклизми. 
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Таблица 5 – Дейности за кариерно ориентиране на ученици в Първи гимназиален етап (VIII – X клас) и Втори гимназиален 

етап (XI– XII клас) – профилирано образование 

Клас Ядро Тема Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализи-

ране на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на про-

веждане 

Време на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Първи гимназиален етап 

8. клас  Връзка между 

учебните пред-

мети и избора 

на професия 

дискусия; проек-

тно-базирана за-

дача 

Упр. № 9 „Има ли връзка 

между учебните предме-

ти, които харесвам и из-

бора 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. 

 

Връзки с учебни предмети: 

Чужд език – Тематична об-

ласт: Моят свят, 

Моите лични постижения 

Технологии – Ядро 5. Ор-

ганизация и икономика 

Тема: Техниката 

 

кариерен кон-

султант; 

учител по чужд 

език, учител по 

технологии 

в училище; час 

на класа; 

учебен час по 

чужд език; уче-

бен час по тех-

нологии 

I учебен срок, 

м.ноември 

групова работа; 

учебен час 
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Клас Ядро Тема Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализи-

ране на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на про-

веждане 

Време на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Личностни ха-

рактеристики 

и характерис-

тики на профе-

сии 

беседа; 

индивидуална и 

групова работа 

Интерактивни упражнения 

за 8. клас „Някои типични 

грешки при избора на об-

разование и професия“; 

 

Филм № 12 „Какво тряб-

ва да зная за себе си за да 

избера професия“ и др. 

класен 

ръководител, 

кариерен кон-

султант 

клуб Кариера I учебен срок; 

м. декември 

 

 

индивидуална работа 

и групова работа; 

дискусия 

Учене за 

вземане на 

решение 

Стъпка по 

стъпка – кари-

ерно планира-

не 

наблюдение; 

проектно-базира-

на задача; диску-

сия 

Филм № 10 „Професия и 

кариера“; 

 

Интерактивно упражнение 

„Затвърждавам правила-

та за вземане на реше-

ние“; 

 

Филм № 24 „Вземам ре-

шение стъпка по стъпка“ 

и др. 

 

класен ръково-

дител;  

 

Кариерен център IІ учебен 

срок; 

 м. март 

професиографска ек-

скурзия; 

Учене за 

осъщест-

вяване на 

прехода 

Планиране на 

свободното 

време 

конкретна ситуа-

ция; 

мозъчна атака; 

обсъждане. 

Упр. № 2 „Планиране на 

свободното време“ – Ниво 

Б (Програма за обучение 

по кариерно ориентиране, 

стр. 49);  

 

класен 

ръководителка-

риерен консул-

тант  

 

извън учебно 

време; клуб Ка-

риера. 

II учебен 

срок; 

м. април 

проекти, тренинг 
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Клас Ядро Тема Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализи-

ране на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на про-

веждане 

Време на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. клас Осъзнава-

не на въз-

можности-

те 

Необходими 

професии 

наблюдение; 

мозъчна атака, 

дискусия 

Упр. № 10 „Кога, къде и с 

какво искам да работя?“ 

– Ниво Б (Програма за обу-

чение по кариерно ориен-

тиране, стр. 24) 

класен ръково-

дител;  

кариерен кон-

султант 

извън училище, 

фирми; 

I учебен срок, 

м. ноември 

Час на класа 

 

Индивидуална и 

групова работа 

   

 

.    

Самоосъз-

наване 
Ценности и 

ценностна сис-

тема 

мозъчна атака;  

индивидуална и 

групова работа;  

оценъчни техни-

ки;  

работа по порт-

фолио 

Упр. № 6 „Кои ценности 

са важни за мен“ – Ниво В 

(Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, 

Раздел 2, стр. 34); 

Упр. „Професионален цен-

ностен профил“ (Наръчник 

на кариерния консултант, 

стр.70); 

 

 

класен ръково-

дител;  

кариерен кон-

султант  

клуб Кариера  I учебен срок; 

м. декември 

 

индивидуална работа 

и групова работа;  

обсъждане на казуси;  

практическа работил-

ница;  

оценъчни техники;  

методи за рефлексия. 

Учене за 

вземане на 

решение 

Вземам инфор-

мирано реше-

ние 

обсъждане;  

мозъчна атака;  

казуси;  

конкретна ситуа-

ция, дискусия 

Дискусия „Определяне на 

проблем и алтернативи 

за решаването му“; 

 

Филм № 25 „Всяко реше-

ние е правилно“ и др. 

 

Връзки с учебни предмети: 

кариерен кон-

султант; 

учител по пси-

хология и логи-

ка 

извънучебно 

време;  

клуб Кариера; 

учебен час 

IІ учебен 

срок; 

 м. март 

обсъждане на казуси;  

споделяне на опит; 

урок 
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Клас Ядро Тема Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализи-

ране на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на про-

веждане 

Време на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Психология и логика 

 

Учене за 

осъщест-

вяване на 

прехода 

Профилирано 

образование 

дискусия;  

мозъчна атака;  

казуси;  

конкретни ситуа-

ции 

Интерактивни упражнения 

за 9. клас: „Професионал-

на кариера и начин на 

живот“; 

 

Филм № 1 „Кариерата и 

житейската реализация 

на човека“ 

 

Филм № 21 „Профилира-

но обучение“ и др. 

Класен ръково-

дител, кариерен 

консултант  

 

в училище; Час 

на класа 

II учебен 

срок, м. 

април; 

 

урок; групова работа. 

10. клас Осъзнава-

не на въз-

можности-

те 

Да работиш за 

себе си или да 

работиш за 

друг 

фокус-дискусия; Интерактивни упражнения 

за 10. клас: „Изследвам 

наследяването на профе-

сиите в моя род“; 

Филм № 8 „Потомствени-

ят избор на професия“;  

Филм № 18 „Желание за 

независима работа и фи-

нансов успех“ и др. 

Връзки с учебни предмети: 

География и икономика 

класен ръково-

дител;  

кариерен кон-

султант;  

учител по геог-

рафия и иконо-

мика 

класна стая 

актова зала 

I учебен срок, 

м. ноември 

Час на класа 

 

ученици представят 

професии; 

форум с родители и 

представители на ин-

ституции; 

урок 
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Клас Ядро Тема Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализи-

ране на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на про-

веждане 

Време на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Личностно 

значими ка-

чества, ценнос-

ти и интереси 

 

наблюдение; 

проектно-базира-

на задача; работа 

по портфолио 

Упр.6 „Кои ценности са 

важни за мен“ – Ниво В 

(Програма за обучение по 

кариерно ориентиране, 

стр.34); 

 

Упр. „Професионален 

ценностен профил“ (На-

ръчник на кариерния кон-

султант, стр. 70) и др. 

класен ръково-

дител;  

кариерен 

консултант 

в училище.Час 

на класа 

I учебен срок; 

м. декември 

 

индивидуална работа 

и групова работа;  

оценъчни техники;  

методи за рефлексия. 

Учене за 

вземане на 

решение 

Моите предпо-

читания 

обсъждане;  

самостоятелни 

занимания;  

индивидуална и 

групова работа;  

обсъждане на ка-

зуси 

Интерактивни упражнения 

за 10.  клас: „Как да избе-

ра подходящата алтерна-

тива“; 

 

Филм № 25 „Всяко реше-

ние е правилно“ и др. 

класен ръково-

дител;  

кариерен 

консултант 

класна стая; 

клуб Кариера 

IІ учебен 

срок; 

 м. март  

обсъждане на казуси;  

споделяне на опит. 

Учене за        
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Клас Ядро Тема Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализи-

ране на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на про-

веждане 

Време на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

осъщест-

вяване на 

преход 

Какво означа-

ва „да си успе-

шен“ 

 беседа; дискусия Среща с успели личности класен ръково-

дител; кариерен 

консултант  

 

Актова зала II учебен 

срок; 

м. април 

Срещи с гост-лектор 

Втори гимназиален етап 

11. клас  Предприема-

чески умения 

самостоятелна и 

групова работа;  

проектно-базира-

ни задачи;  

мозъчна атака;  

обсъждане 

Упр. „Диагностика на ин-

тереси към определена 

професия и/или работа“ 

(Наръчник на кариерния 

консултант, стр. 120) и др. 

Класен 

ръководител 

учител 

икономика 

Учебно време; 

Час на класа 

I учебен срок, 

м. ноември.  

професионално порт-

фолио. 

Самопоз-

нание 
Личен бран-

динг 

самостоятелна и 

групова работа;  

ролеви игри;  

методи за реф-

лексия;  

обсъждане 

Дискусия „Моето лично 

професионално бъдеще и 

успех в кариерата“; 

 

Упр. „Карта за бързо тър-

сене на работа „Партито“ 

(Наръчник на кариерния 

консултант, стр.114) и др. 

кариерен кон-

султант класен 

ръководител  

 

извън учебно 

време;  

клуб Кариера. 

I учебен срок; 

м. декември 

 

проект;  

практическа работил-

ница;  

споделяне на опит. 

Учене за 

вземане на 

решение 

Има ли лесни 

решения? 

самостоятелна и 

групова работа;  

проектно-базира-

Упр. № 5 „Кой избор е 

най-добър“ – Ниво В 

(Програма за обучение по 

кариерен кон-

султант; класен 

ръководител  

в училище; клуб 

Кариера. 

IІ учебен 

срок; 

 м. март 

групова работа; 

тренинг. 
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Клас Ядро Тема Методи за реа-

лизиране на те-

мата 

Инструменти за реализи-

ране на темата 

Изпълнител на 

темата 

Място на про-

веждане 

Време на 

провеждане 

Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ни задачи;  

обсъждане 

кариерно ориентиране, 

Раздел 3, стр. 46); 

 

Упр. „Ребус – умения за 

вземане на решение“ (На-

ръчник на кариерния кон-

султант, стр.77) и др. 

 

Учене за 

осъщест-

вяване на 

прехода 

Умения за ка-

риерно плани-

ране 

самостоятелна и 

групова работа;  

проектно-базира-

ни задачи;  

обсъждане;  

фокус-дискусии 

Интерактивни упражнения 

за 11. клас: „Как да пос-

тигна целта си“; 

 

Упр. „Умения за опреде-

ляне на общата професи-

онална цел“ (Наръчник на 

кариерния консултант, стр. 

78) и др. 

класен ръково-

дител; кариерен 

консултант 

 

в училище 

Час на класа 

II учебен 

срок; 

м. април  

индивидуална и гру-

пова работа;  

споделяне на опит;  

професионално порт-

фолио. 

12. клас Осъзнава-

не на въз-

можности-

те 

Кариерно раз-

витие и/или 

образование в 

България или 

чужбина 

обсъждане;  

фокус-дискусии 

Информация от Национа-

лен Портал за кариерно 

ориентиране на ученици. 

кариерен кон-

султант  

класен ръково-

дител 

 

в училище;  

клуб Кариера 

I учебен срок; 

м. ноември 

презентация;  

тренинг;  

ориентиране за мо-

билност. 

Самоосъз-

наване 
Какво искам – 

какво мога? 

самостоятелна 

работа 

обсъждане;  

фокус-дискусии 

 

Попълване на въпросни-

ци от Национален портал 

за кариерно ориентиране 

на учениците; 

Класен 

ръководител,ка-

риерен консул-

тант  

 

Компютърен 

кабинет 

I учебен срок; 

м. декември 

 

индивидуална работа 

и групова работа;  
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Организационни 

форми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Учене за 

вземане на 

решение 

Много алтер-

нативи – едно 

решение 

проектно-базира-

ни задачи;  

оценъчни техни-

ки;  

обсъждане;  

конкретна ситуа-

ция 

Упр. № 5  „Кой избор е 

по-добър“ – Ниво В (Прог-

рама за обучение по кари-

ерно ориентиране, стр.46); 

Упр „Моята идеална ра-

бота“ (Наръчник на кари-

ерния консултант, стр. 84) 

и др. 

Филм 25 „Всяко решение 

е правилно“ 

класен ръково-

дител  

кариерен кон-

султант  

 

извън училище; 

клуб „Кариера“ 

IІ учебен 

срок; 

 м. март 

индивидуална работа 

и групова работа;  

информационни дни. 

Учене за 

осъщест-

вяване на 

прехода 

Моята първа 

работа 

ролеви игри;  

обсъждане;  

конкретна ситуа-

ция, дискусия 

Презентация: „Моето 

първо интервю за 

работа“ 

 

Филм 27 „Интервю за ра-

бота“ и др. 

кариерен кон-

султант, класен 

ръководител  

. 

извън учебно 

време;  

клуб Кариера 

II учебен 

срок; 

м. април 

обсъждане на казуси;  

ролеви игри;  

конкретни практичес-

ки казуси;  

тренинг. 

Форми и средства 

за осъществяване 

на връзка с пазара 

на труда 

Първи гимназиален етап „Управление на кариерата“ – взимане на решения за кариерно развитие: 

VIII клас – Проекто-базирана задача; Междуучилищен конкурс: „История на професиите в моя род“; Форум с родители: „Професиите в моя 

род“;  

IX клас – Междуучилищен конкурс „Защо уча?“; Форум с родители: „Запознаване с професиите“;  

X клас – Обучение с Агенцията по заетостта и работодатели: „Моята първа работа“; Резултати по проект: „Ученици представят професии“ с 

родители, представители на институции и работодатели;  

  

Втори гимназиален етап „Подготовка за заетост“ : проучване на пазара на труда, умения за търсене и кандидатстване за рабо-
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та: 
XI клас – Среща с работодатели – „Пътят към целта“ и изисквания на Пазара на труда; посещение на информационни дни за висшето обра-

зование и Дни на кариерата с работодатели  

XII клас – Среща семинар с работодатели, Бюро по труда – „Пътят към целта“ и изискванията на Пазара на труда – преносими умения; по-

сещение на информационни дни и Дни на кариерата с работодатели. 

Форми на връзка с пазара на труда, които са общи за двата гимназиални етапа: 

 Посещения на работни места; запознаване с ежедневието на работното място (работна сянка), Мениджър за един 

ден;  

 Стажове, лятна работа, доброволчество;   

 Конкурси и състезания по зададени от бизнеса конкретни практически казуси; симулационни / ролеви игри; учебни 

фирми и други форми на ученическо предприемачество;  

 Проектно-базирано учене;  

 Фестивал на професиите в училище/ благотворително събитие или друга инициатива в полза на общността; ден на 

ученическото самоуправление, ден на отворените врати 

 Създаване на ученическо портфолио. 

 Участие във Форуми на междуучилищно и регионално ниво,  

Заключително събитие за двата гимназиални етапа: „Ден на кариерата“ 

 

 

 


