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Защо е необходимо кариерното ориентиране?

В съвременната теория понятието кариерно ориентиране заменя понятието професионално 
ориентиране. Кариерното ориентиране обединява избора на професия с избора на възможности за 
образование, обучение и заетост, като акцентира върху взаимодействието между учене и пазар на 
труда.

Ориентирането се свързва с кръг от дейности, които подпомат хората на всички възрасти и на всеки 
етап от техния живот да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за 
образование, обучение и работа, и да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, 
работа и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият 
и/или прилагат. 
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Дейности по кариерното ориентиране са: информиране и съветване, консултиране, оценка на 
компетенциите, наставничество, юридическа помощ, обучение за вземане на решение, формиране на 
умения за управление на кариерата. 
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Да подготвят учениците да планират и да управляват своя напредък в ученето и труда, 
съгласно собствените им жизнени цели, като подпомагат съобразения с уменията и 
интересите им избор на възможности за образование, обучение и заетост, вкл. самонаемане, 
и по този начин допринасят за цялостната им личностна реализация. 

Цели на кариерното ориентиране

Да подпомагат развитието на общество, в което гражданите активно допринасят за неговото социално, 
демократично и устойчиво развитие.

Да подпомагат образователните и обучаващите институции, при мотивирането на учениците, които си 
поставят и преследват собствени цели и поемат отговорност за собственото си учене. 

Да подпомагат предприятията и организациите, като им осигуряват мотивиран, пригоден и адаптивен 
персонал, способен да оползотворява възможностите за учене на работното място и извън него. 

Да подкрепят местната, регионалната, националната и европейската икономики чрез осигуряване на 
работна сила, която е в състояние да се адаптира към промените, произтичащи от икономическото и 
социално развитие. 



Основни стъпки при кариерното 
ориентиране на учениците



Ясни приоритети

• Осъзната необходимост от 

образование.

• Мотивация за постигане на успех.

• Формирано желание за себеутвърждаване.



Собствени 
възможности

• Претеглени собствени възможности.

• Преценка на силни/слаби страни.

• Планирани насоки за приложение на 
силните страни.



Целеполагане

• Формирано желание за поставяне и 
преследване на цели.

• Ясно осъзнати цели, които да бъдат 
последователно преследвани с оглед 
удовлетворение от крайния резултат.



Организация на 
дейностите

• Създадена организация на дейностите 
за постигане на поставените цели.

• Набелязани основни моменти, на 
които да се акцентира при 
осъществяването на дейности за 
преследване и постигане на 
поставените цели.



Отчитане на 
постигнатото

• Постигнати цели;

• Удовлетвореност от резултатите;

• Формирано желание за постигане на нови 
цели – с нови приоритети.



Полезни връзки:

Министерство на образованието и науката
www.mon.bg

Национален портал за кариерно ориентиране на учениците
www.orientirane.mon.bg

Уеб-сайт на училището
www.oy-ostrov.eu

Регионални управления на образованието
www.ruobg.com

http://www.mon.bg/
http://www.mon.bg/
http://www.oy-ostrov.eu/
http://www.ruobg.com/
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