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съдържание

Характерна особеност на френската система за
кариерно ориентиране е голямото разнообразие от
услуги, предоставящи информация и ориентиране.
Предимство в тази обстановка представлява широкият обхват от техники, практики и практикуващи
специалисти и големият брой ориентации, които се
осигуряват из цяла Франция. Но онова, което липсва, е определена координация и съгласуваност на
действията на национално равнище, което за ползвателите означава липса на визуална достъпност.
Така че е твърде трудно да се оценят настоящите
доставчици на ориентиране, както и да се изгради
пълен обзор на национално равнище. Взаимоотношенията между всички тези инстанции са твърде
трудни. С други думи, няма една-единствена по рода
си и постоянна служба за ориентиране в нашата
страна. Независимо от всичко това, главните източници за ориентиране се ръководят от две министерства - Министерството на образованието и Министерството на труда, макар и други министерства
също да имат отношение към това: Министерството
на висшето образование и научните изследвания
и в по-малка степен Министерството на младежта
и селското стопанство. Услугите за ориентиране,
които зависят от Министерството на образованието, целево са насочени към институциите, които
предлагат ориентиране, след основното, средното
и следдипломното образование. Това най-общо са
600 служби за ориентиране (Информационен център и ориентиране) с национален доставчик на информация ONISEP (Национален офис за информация
за образованието и професиите). Работата се изпълнява от много добре обучени практикуващи специалисти, като например консултанти по ориентиране,
наричани консултанти по психологическа ориентиране, и неспециалисти, като например учители.
Тези консултанти работят както в образователните
институции, така и в центровете за ориентиране.

си към възрастните безработни/търсещи работа,
лицата, които търсят друга работа, или възможност
за обучение. Те представляват консултанти, които
работят в центровете за заетост на населението из
цялата страна.

Има също и такива, които ние наричаме MGI
(Mission Generale d’Insertion) - ОМП (Общи мисии за
присъединяване) - които представляват една структура, насочила вниманието си към випускниците от
училищата без каквато и да било специализация, а
също и към отпадналите ученици.

Този широк обхват от информация, ориентиране
и консултантски служби се е формирал в резултат на
различията по отношение на целевите групи (ученици от училищата, млади хора, възрастни, безработни, жени, хора с увреждания); видовете предлагана
услуга (индивидуални консултации, одиторски умения; групови или индивидуални услуги, обучение,
информация); квалификации на практикуващите
специалисти (консултанти, психолози, учители, доставчици на информация, социални работници); статутът на обектите (обществени, частни, доброволни,
търговски, професионални); както и финансови различия (държавна или местна власт, съвместни организации, предприятия, ползватели).

франция

Във всеки университет има по една служба за
ориентиране, наричана SCUIO (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation - Обща университетска служба на за информация и ориентиране).
Службите за ориентиране, които зависят от Министерството на заетостта, са насочили вниманието
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ФРАНЦИЯ
Службите към Министерството на заетостта се
свързват повече с възрастните хора, които търсят
работа, смяна на работата, мобилност или обучение.
Дейността им се ръководи от Националната агенция
по заетостта и нейната мрежа от местни агенции по
заетостта, които покриват цяла Франция и се управляват от консултанти по заетостта. Министерството
също осъществява надзор над организацията, изготвяща информация за продължаващото обучение:
Центърът INFFO.
Настоящият много кратък преглед, независимо
от всичко, е непълен, след като огромен брой обществени и полуобществени институции, частни агенции
и различни асоциации се появиха през последните
20 години. Те включват например: PAIO (Permanences
d’Accueil, d’Information et d’Orientation – Центрове за
постоянен прием, информация и ориентиране) и ML
(Missions Locales – Местни мисии) за млади хора на
възраст от 16 до 25 г., които срещат проблеми от социален характер или във връзка с професионална
заетост; CIBC (Centres interinstitutionnels de bilan de
competences – Центрове за оценка на междуинституционални умения) за служители и търсещи работа
хора, разработващи планове за заетост и обучение;
центрове за ориентиране, създадени от Камарата
на уменията и занаятите или от някои стопански
сектори и т.н., без да се забравят изцяло частните
центрове за ориентиране и частните печатни агенции, такива като L’Etudiant („Студентът”), предлагащи
информация за учениците от средните училища и за
студентите от университетите.

Напоследък множество държавни инициативи в
перспективата на непрекъснатото Учене през целия
живот и при отчитане на европейските приоритети, като например социална интеграция и равни
възможности за подрастващите, очертават необходимостта да се постигне вътрешна обвързаност
между главните доставчици на ориентиране. Един
от най-важните резултати на тези политики беше назначаването на ново лице, чиято главна мисия беше

да продължи изследването на различните служби
за ориентиране и на тази основа да предложи общ
комплекс от цели, както и да осъществи синергия
на различните мрежи и актьори от различните министерства - Министерството на образованието,
Министерството на висшето образование и научните изследвания и Министерството на заетостта (тук
имаме предвид един делегат, който представлява
тези различни министерства).

ОБЗОР НА СИСТЕМАТА
ЗА ОРИЕНТИРАНЕ

Ориентиране в средното
училище, в следдипломното
обучение и в гимназиите

Консултантите/психолозите не са обаче единствените участници в работата по информацията и

Отговорност и административен контрол
На национално ниво информацията и ориентирането се наблюдават от централната администрация на Министерството на образованието. На
регионално ниво те са отговорност на Ректора с помощта на ръководителя на Службата за информация
и ориентиране на образователните власти (CSAIO), а
на ниво Департамент те са задача на инспектора на
образователните власти, подпомаган от CIO (Центъра за информация и ориентиране), чийто персонал
се състои от консултанти/психолози за ориентиране под ръководството на директор на CIO (ЦИО).

франция

В началните училища не се осигурява ориентиране. Услугите, предлагани от Центъра за информация и ориентиране, имат за цел да подпомогнат
успеха на младите хора в училище и тяхната социална и професионална интеграция. Дава се приоритет
на мерките, които помагат на учениците да изберат
училището и кариерата си и дават възможност за
разработване на планове за специализация. Приоритетни целеви групи са учениците от средното
образование, учениците, за които има вероятност да
напуснат училищната система без квалификация, и
в по-малка степен - студентите във висшето образование. Центровете за информация и ориентиране предлагат на обществото обективна, актуална и
подходяща информация. Услугите предлагат разнообразно ориентиране от обикновена информация
до подробно психологическо тестване с анкетиране
и компютърен тест… Центровете за информация
и ориентиране също участват в мониторинга на
ориентирането и интеграцията в техните училищни райони. Консултантите/психолозите работят в
Центровете за информация и ориентиране, а също
и в районните училища, където предлагат групови
и индивидуални програми с образователни и консултантски цели. Те са склонни все повече да ръководят екипи от учители, които носят отговорност за
въвеждането на програми за ориентирано обучение. Консултантите/психолозите по ориентиране
имат две институционални задължения: да съставят
психологически отчети за това, както и в края на
специалното обучение за хората с увреждания, и да
участват в комисиите за обжалване, когато са лично
запознати със случаите.

ориентирането в училищата. Учителите, които също
получават заплащане за тази работа, информират
и съветват своите ученици. В някои случаи те провеждат специални курсове за професионално ориентирано обучение и организират периодически
работни практики в предприятие или в агенции за
професионално обучение. То се състои главно в това,
което ние наричаме DP (специализация от 3 часа
седмично за откриване на професии, с множество
упражнения, включително и с определяне на длъжности в компания) това е задължителна практика за
всеки ученик в края на обучението в общообразователните средни училища с широк профил, когато
той е на 15-годишна възраст. Задължителните интервюта за ориентиране са налице на различни етапи, с
участието на всеки образователен екип, родителите
и подрастващите от курса: в края на обучението в
общообразователните средни училища с широк
профил, в края на годината преди получаването на
образователната степен Baccalaureat в лицеите (горните класове в средното училище - гимназията).

В средните училища и в гимназиите директорите координират годишната програма за информация
и ориентиране и трябва да гарантират, че всички
ученици са получили подходящо ориентиране, ко-
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гато завършат училище, и уведомяват учениците и
техните семейства за решенията за ориентиране.
По повод напускащите по-рано училище след
16-годишна възраст – в настоящия момент за всеки
напускащ училище без удостоверение или диплома
има специфична служба за ориентиране наречена
ОМП (Общи мисии за присъединяване). Тя предлага
обхват от мерки за ориентиране за тези подрастващи и се ръководи от Регионалните образователни
власти (ректорати).

+- Министерство на образованието:

Допълнителна информация

www.education.gouv.fr
- Адреси на Центъра за информация и ориентиране
www.education.gouv.fr/pid500/orientation-rencontrer-unconseiller-dans-votre-region.html

Служби за академично
ориентиране в университетите
и в университетските колежи
Дейности – Ориентиране се предоставя от
Съвместните университетски служби за информация и ориентиране. Персоналът им е от 3 до 20
души: консултанти/психолози за ориентиране, университетски преподаватели, библиотекари на информацията.
Дейностите (вариращи много от една СУСИО,
сравнена с друга) включват: съставяне на документи,
участие в търгове, информационна работа в лицеите (за ученици и учители), информация по Интернет,
индивидуални интервюта консултиране на студенти,
подготовка на семинари за ориентиране и съдействие при професионалната интеграция и търсене
на работа.

франция

Тази година перспективните студенти (след
лицеите) могат да се възползват от възможността
да проведат разговор с представители на първия
избран от тях университет, за да бъдат сигурни, че
са направили верния си избор на специалност, което ние наричаме система на „активно ориентиране”
(активен процес на ориентиране). През тази първа
година процесът е организиран на доброволна основа за университетите. Експериментално през тази
година е поставено началото също и на уникален
процес на подаване на заявка („уникално досие”) за
всички алтернативи след тази последна година на
средното образование.
В учебни заведения от по-висока степен, но не
университетски институции, студентите могат да се
консултират с Центровете за информация и ориентиране.
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Използват се различни методи:
 Групова информация;
 Индивидуални прегледи с използване на
психологически тестове;
 Групови прегледи;
 Индивидуални интервюта;
 Групова работа, например: семинари за ориентиране, семинари за търсещи работа.
Отговорност и административен контрол
Общите характеристики се дават от Министерството на висшето образование и Министерството
на образованието, особено през настоящата „година
на активно ориентиране”.
Всеки университет има Съвместна университетска служба за информация и ориентиране. Характеристиките на тези служби, както и услугите, които
те могат да предложат, варират значително сред
университетите. Отговорност за техните ежегодни
работни програми носи Ректорът на университета.
Националният съвет на трудовия пазар установява
правилата за работа в службите по заетостта в съответствие с общите указания на Министерството на
труда и Министерството за заетостта.
Във Франция понятието „възрастен/пълнолетен” за службите за заетостта означава лице, което
е на 26-годишна или по-голяма възраст, и което е
напуснало началната система на образование. Има
много наредби за различните дейности, които продължават да действат в службите за заетостта, и те
самите са разработили много инструменти за информация и ориентиране, но няма конкретни закони или наредби, специално свързани с дейности за
ориентиране.
Обществената служба за заетостта, и в нейните
рамки Националната агенция за заетостта (НАЗ), е
несъмнено най-големият доставчик на информационни услуги за пълнолетните лица. Националната
агенция за заетостта е в процес на модернизация
през последните години с цел да стандартизира
своето „предоставяне на услуги”, по-добре да посреща нуждите на своите „клиенти” и да се консултира с
предприятията в зависимост от специалностите на
техните клиенти (по-специално за търсещите работа
без квалификация).

+

Допълнителна информация:
- Министерство на висшето образование и научните изследвания
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
- Студентски портал: www.etudiant.gouv.fr
- Национален процес на подаване на заявка „уникално досие”
www.admission-postbac.fr
- Адреси на Съвместните университетски служби за информация
и ориентиране www.scuio.org

Кариерно консултиране
в рамките на френската
служба за обществена заетост
Дейности:
Използват се различни методи:
 Групова информация;
 Индивидуални прегледи с използване на
психологически тестове;
 Осигуряване на информация и Интернет
терминали;
 Групови прегледи;
 Индивидуални интервюта;
 Групова работа, например: семинари за
ориентиране, семинари за търсещи работа.
Отговорност и административен контрол
Националният съвет за трудовия пазар установява правилата за работа със службите за заетостта
в съответствие с общите насоки на Министерството

+

на труда и Министерството на заетостта. Във Франция „възрастен/пълнолетен” означава за службите за
заетостта лице, което е на 26-годишна или по-голяма
възраст, и което е напуснало началната система на
образование.
Има много наредби за различните дейности, които продължават да действат в службите по заетостта, и те самите са разработили много инструменти за
информация и ориентиране, но няма конкретни закони или наредби, специално свързани с дейности
за ориентиране.
Обществената служба за заетостта и намиращата
се в нейните рамки Национална агенция за заетостта
(НАЗ) е несъмнено най-големият доставчик на информационни услуги за пълнолетните лица. Националната агенция за заетостта е в процес на модернизация
през последните години с цел да стандартизира своето, предоставяне на услуги”, по-добре да посреща нуждите на своите „клиенти” и да се консултира с предприятията според специалностите на техните клиенти (търсещите работа, които нямат квалификация).

Добра практика:
Разширяване на „пътеката за разкриване на работни места и обучение” за всички ученици от 12 години
(8-ма година) до края на средното образование
Обща информация:

тях. Освен това на учениците се
предлагат учебни материали от
учители доброволци, които да
ги консултират и ориентират в
тяхната подготовка и избор на
професия през трите години, които те прекарват в Лицея. Серия
от курсове се предлага допълнително по време на училищните
ваканции, с цел да се осигури
помощта, от която студентите
имат нужда, ако те пожелаят да
направят промени в избора на
своята професия. Проверка на
брошурата за компетенциите е
предвидена в Закона от 2009 г. за
Ориентиране и професионално
обучение през целия живот.
Участниците :
са учители, работещи с помощта на кариерни консултанти,
съветници и експерти от професионалната или преподавателската сфера и с учебна програма,
за която отговарят старшите преподаватели.

франция

Инициативата включва изпълнението на Алинея 1 на Резолюцията за ориентиране (2008),
която се отнася до насърчаване
на непрекъснатото обучение за
придобиване на умения за кариерно управление. Тази инициатива е насочена към въпроси, свързани с мерки, целящи да развият
умения за управление на кариерата, които да бъдат придобити
от учениците чрез тяхната дейност в училище и тяхната учебна
програма. Три области на компетентност (познание за професиите, познание за учебните курсове
и самооценка и себепознание)
се открояват в тази инициатива,
която се осъществява заедно с
три други мерки: Оценката на общата „основа” на знания и умения
(7-та компетенция ясно назовава професионалното обучение)
следва широко да се прилага и
да бъде задължителна през юни

2010 година. До 2011 г. ще трябва
да изпълнят това изискване, за да
получат Diplome National du Brevet
(Национална диплома за преподавателска
правоспособност);
Осъществяването на реформата
за Lycee (Лицеите) в началото на
учебната 2010 година предлага
нова рамка за учредяване на кариерното образование и програмата за обучение. Тази реформа
предвижда въвеждането на 2
часа седмично, посветени на три
адаптирани към изискванията на
ползвателя дейности – поддръжка, допълнително изучаване и
кариерно ориентиране – общо
72 часа годишно, включени в
програма за всеки студент. Освен
това тя предлага два предмета
изследователска работа за 15годишните (т.е. 11 клас, първата
година в Лицея), която включва
три часа седмично, посветени на
изследването на две тематични
области, заедно с образованието,
обучението и професионалните
пътища и дейности, свързани с
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Цели :
Инициативата е първа и преди всичко педагогическа по рода
си и включва предложения за организиране на дейности във всяко
едно от трите измерения на способността на всеки индивид да
разкрива посоките на своята професия непрекъснато през целия
си живот. Педагогическите дейности се предлагат за всяка учебна година. Онлайн Webclasseur
(Уебклас) разработен от Onisep и
използван от Министерството на
националното образование, като
основа за бъдещи разработки,
– използва се, за да подпомогне
учениците в разработването на
техния „Паспорт за обучение по
ориентиране”. Ключовата цел е
по-голяма автономност за учениците с цел по-добре да планират
своя избор на професия в периодите на преход. Допълнителните
цели включват: Създаване на попрозрачни системи за обучение,
при гарантирани по този начин на
по-добър достъп, и използване на
възможностите. Подпомагане на
образователните стремежи с цел
да се засили социалната мобилност и да се издигнат нивата на
образование и подготовка, така,
както е установено в Закона от
2005 г. (т.е. 50% от една възрастова група с по-високи образователни квалификации, 80% с образователна степен Baccalaureat, и
всички най-малко с първа професионална квалификация).
Реализация :

франция

Стимулът е общонационален
и е свързан с учредяването и определянето на училищните стандарти. Те се прилагат регионално
от началниците на службите по
общообразователната подготовка на академията и са свързани
с регионалните съвети, от които
зависят финансово. На 11 юли
2008 г. е изпратено циркулярно
писмо в национален мащаб, в
което се описват мерките и се
обявява тяхното повсеместно
въвеждане в началото на новата
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учебна година през септември
2009 г. Някои училища бяха въвели инициативата доброволно
и на основата на експериментално въвеждане през предишната
учебна година, т.е. от септември
2008 г., събирайки заедно 300
ръководители, регионални консултанти, началници на служби
по общообразователната подготовка и училищни инспектори.
Онлайн публикация във връзка с
инициативата беше публикувана
на уеб страницата на Дирекцията
на френските училища Eduscol.
Това е сайт за справочна информация на преподаватели и ръководители в сферата на образованието. Ресурсната поддръжка се
осигурява от Onisep.
Резултати :
Напредъкът от реализирането на инициативата се следи от
местните технически консултанти
за образователна информация
и професионално ориентиране
(на ниво местни образователни
власти) и от инспекторите за професионално ориентиране и информация (на ниво на Департаменти). Законът за Ориентиране
и професионално обучение през
целия живот от 24 ноември 2009
г. изисква изпитателен период на
ученическия „бележник на компетенциите”, който при подготовката
им, както и в програмите за професионално обучение ще обърне
внимание на компетенциите, които те ще придобият в неакадемичен преподавателски контекст.
Това изпитателно използване обогатява създаденото портфолио с
важни документи (което е много
сходно с „Паспорта на обучение
за ориентиране”) за учениците от
училищата чрез подпомагане на
техническите разработки, които
са от решаващо значение за прилагане в режим онлайн. Ключово
предизвикателство представлява
степента, до която всички учители
ще приемат инициативата при условие, че новите дейности ще изглеждат за мнозина от тях твърде
далечни от предмета, по който те
са били обучавани да преподават.

ЛИТВА
Професионалната ориентиране обхваща информацията, консултирането и службите за ориентиране, които помагат на лицата от различни възрастови категории да избират и преследват своите
собствени стремежи в сферата на образованието,
обучението и заетостта, и да играят активна роля
в развитието на своята собствена професионална
кариера. Кариерното ориентиране в Литва следва
същите тенденции, които преобладават в Европа:
организирано е като основополагащ елемент на
Стратегията за непрекъснато Учене през целия
живот и като фундаментална част от политиката на
заетост.
За формирането и развитието на системата
за кариерно ориентиране в Литва отговарят две
изпълнителни държавни институции в Република
Литва – Министерството на образованието и нау-

встъпление

ката и Министерството на социалното осигуряване и труда. За да се осигури достъп до кариерната
информация и консултиращите служби, специално внимание се обръща на системите за информация и кариерно ориентиране. Поради това Литва,
подобно на други страни членки на ЕС, се присъедини към единната европейска информационна
система, които се състоят от EURES и PLOTEUS.
Министерството на образоването и науката се
намира на етап на разработка за интегриране на
портала PLOTEUS към AIKOS (Atviro informavimo,
konsultavimo ir orientavimo sistema – Открита система за ориентиране консултация и информация),
система за ориентиране, която прави данните за
образованието, статистиката и трудовите регистри достъпни за широк кръг от клиенти и предлага
подходяща информация за доставчиците на услуги
за кариерно ориентиране.

ОБЗОР НА СИСТЕМАТА ЗА
ОРИЕНТИРАНЕ

Кариерно ориентиране
на ниво общообразователни
училища
Дейности:
Кариерното ориентиране в училищата има няколко направления:
 Дейности на Пунктовете за кариерна
информация (ПКИ);
 Предоставяне на информация на учениците
по време на уроците извън учебната програма;
 Различни тестове за анализ на влечението и
целеустремеността.

литва

Някои училища имат специални работни групи
по кариерно ориентиране, които се координират от
заместник-директорите, отговорни за обучението.
Тези работни групи решават въпроси, свързани с
осигуряването на кариерна информация и на услуги
за кариерно обучение в училищата. Работните групи подготвят програми за дейността по кариерното
ориентиране, която включва планове за такива дейности за кариерното ориентиране като ученически
проучвания, индивидуални консултации със соци-

ални педагози и училищни психолози, различни
тематични събития и т.н. През учебните 2003-2008
години 310 пункта за кариерна информация са били
основани и акредитирани в общообразователните
училища. Приблизително още 400 ПКИ предстои да
бъдат акредитирани в течение на няколко години,
така че като цяло техният брой ще достигне цифрата
700 ПКИ на ниво средно образование. Извършва се
подготовката на училищни специалисти, които работят в качеството на кариерни консултанти. Дейности,
свързани с кариерна информация и кариерно обучение, се организират на основата на Пунктовете за
кариерна информация в тези училища. В някои училища ПКИ са реорганизирани в кариерни центрове или сходни подразделения, където услугите се
предлагат от екипи училищни специалисти. Екипите
обикновено се състоят от кариерни консултанти
(учители, класни ръководители), училищен психолог,
социален педагог и други. Някои училища подготвят
факултативни курсове или програми по кариерно
ориентиране, професионално планиране и по сходни въпроси за техните ученици, интегрирайки кариерните теми в различни предмети. Училищата си сътрудничат активно с други институции, осигурявайки
услуги за кариерно ориентиране, с образователни
и учебни институции, компании и организации и
организират мероприятия и екскурзии за допълни-

7

телно образование с цел да помогнат на учениците
да узнаят собствените си качества, да се запознаят
с възможностите за обучение в света на труда и да
насърчат учениците да проявяват отговорност при
избор на професия и да планират своето обучение
и бъдеща кариера.
Литовският център за младежка информация и
техническо творчество е централната институция в
образователната система, която изпълнява важни
функции в кариерната информация и в кариерното
обучение: тя планира и координира развитието и
акредитацията на Пунктовете за кариерна информация и на кариерните центрове, развитието на
квалификацията на специалистите и подготовката
и публикацията на методически и информационни
материали (програми, методики, методи и пр.). Общинските педагогическо-психологически служби
извършват психологическо и педагогическа оценка на учениците и осигуряват консултации за родителите и учителите по повод образователните,
поведенческите, емоционалните и комуникационните проблеми на учениците със специални нужди или учениците, които изпитват психологически
проблеми, както и за пътищата за разрешаване на
тези проблеми.
Проектът „Евро-ориентиране” в Литва предоставя информация по кариерно планиране и
обучение и за мобилните възможности в Европа.
Проектът си сътрудничи със средните училища и
гимназии в сферата на кариерното ориентиране на
учениците. През 2007 г. Министерството на науката
и образованието одобри интегриран технологически курс, технология и художествена технология
(текстил и облекло, бизнес и управление, кинематографично изкуство и изящни изкуства и пр.) общи
програми, които включват теми по кариерно ориентиране, които помагат на учениците да усвоят
особеностите на различните професии, да научат
кои браншове от литовската икономика са обещаващи и какви са техните тенденции за развитие,
да научат за света на труда, за работната и бизнес
среда и за инструментите. Работата по кариерното
ориентиране на ниво общообразователни училища
е насочена обикновено към учениците от горните
класове (9-12 клас; т.е. започва се с 15-годишните).
Услугите се предоставят от:

литва

 Пунктовете за кариерна информация;
 Общинските педагогическо-психологически
служби;
 Кариерните центрове;
 Звеното за кариерно планиране към Литовския
център за младежка информация
и техническо творчество;
 Проектът Евро-ориентиране в Литва.
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Допълнителна информация
Пунктове за кариерна информация са създадени в средните училища, гимназиите и в други образователни институции. Информация за Пунктовете
за кариерна информация може да се намери в:
- Звеното за кариерно планиране към
Литовския център за младежка информация и
техническо творчество. (http://kpc.rmtkr.lt/?q=pit)
или в Проекта Евро-ориентиране в Литва. (www.
euroguidance.lt/index.php?Language=lt&page=595)
- Общински педагогическо-психологически служби са учредени в общините. Информация за педагогическо-психологическите служби
може да се получи при общинската администрация или на уеб страницата на Открита информация, консултации и система за ориентиране
(www.aikos.smm.lt/aikos/webdriver.exe) .
- Звено за кариерно планиране към Литовския център за младежка информация и техническо творчество
Zirmunu g., 1B, Vilnius, tel.: +370 5 2772394;
(http://kpc.rmtkr.lt/?q=about)
- Литовски център за младежка информация и техническо творчество
Zirmunu g., 1B, Vilnius, LT-09101 Vilnius
tel.: +370 5 2766725, fax: +370 5 276 3205
info@lmitkc.lt; www.lmitkc.lt/lt.php/english
- Проектът „Евро-ориентиране” в Литва
Gelezino Vilko 12, LT-01112 Vilnius, tel: +370 5
249 81 89, euroguidance@smpf.lt, www.euroguidance.lt/index.php?language=lt&language=en
- Министерство на образованието и науката
A.Volano g.2/7, LT-01516, Vilnius
tel.: (8-5)219 1190; fax: (8-5)261 2077
smmin@smm.lt , www.smm.lt/en/index.htm

Кариерно ориентиране
на ниво училища
за професионална подготовка
Дейности:
Услугите за кариерно ориентиране в литовските училища за професионална подготовка все още
не са добре развити. Кариерното ориентиране в
мнозинството от училищата включва представяне
или промоция на тяхната учебна програма, условия на обучение и перспективите за бъдеща работа
съобразно съответната квалификация и търсенето
в страната. През 2008 г. бяха основани Пунктове за
кариерна информация и бяха обучени кариерни
консултанти за почти 40 училища за професионална
подготовка. Услугите се предоставят от Пунктовете
за кариерна информация.

+

Допълнителна информация
Пунктове за кариерна информация се създават в средните училища, гимназиите и други образователни институции. Информация за ПКИ може
да се намери в:
- Звеното за кариерно планиране при Литовския център за младежка информация и техническо творчество (http://kpc.rmtkr.lt/?q=pit) ;
- Проекта „Евро-ориентиране” в Литва.
www.euroguidance.lt/index.
php?language=lt&page=595) ;
- Министерство на образованието и науката - A.Volano g.2/7, LT-01516, Vilnius, LT-01516,
Vilnius, tel.: (8-5)219 1190; fax: (8-5)261 2077
smmin@smm.lt, www.smm.lt/en/index.htm

Кариерно ориентиране
на ниво училища
за висше образование
Дейности – Услугите за кариерно ориентиране
на това ниво обикновено се предоставят от Кариерните центрове при училищата за висше образование
(университети и колежи). Те обикновено са независими подразделения, които работят в сферата на кариерното планиране на сегашните и бъдещите студенти; за развитието на умения, необходими за успешна
кариера; и чрез посредничество по заетостта.

Първият и все още единствен професионален
център за хора с увреждания беше учреден в Колеж
„ЛЯО ЛИАЙ” в 2006 г с цел да се подобри качеството
на професионалната рехабилитация на хората с увреждания и да се увеличат възможностите на тези
хора да се интегрират в пазара на труда. Центърът
осигурява индивидуални консултации по социални
и правни въпроси за хората със специални потребности, социални работници и други професионалисти, които работят с хората със специални потребности; той поддържа контакти и сътрудничи с други
институции и неправителствени организации; събира методически материали; осигурява информация
за мероприятия и семинари; и посредничи между
хората с увреждания и други институции.
Услугите се предоставят от Кариерните центрове при колежите и университетите.

Кариерно ориентиране
на ниво пазар на труда
Кариерното ориентиране на ниво пазар на труда се координира от Министерството на социалното осигуряване и труда и се реализира от подчинени институции: Литовските власти за подготовка на
пазара на труда с техните териториални офиси (7 и
подчинените пунктове в някои региони), Трудовата
борса с нейните местни офиси (46). Дейността на
тези институции в сферата на кариерното ориентиране на ниво пазар на труда включва:
 Координация на предоставянето на услуги
за кариерно ориентиране на търсещите работа, служители, индивиди със специални нужди, индивиди,
които не учат и са безработни и други (Министерство на социалното осигуряване и труда);
 Координация на развитието и акредитацията
на Центровете за кариерно ориентиране; извършване на оценка на качеството на работата на Центровете за кариерно ориентиране; осъществяване на
квалификационно развитие; разработване и публикуване на методически и информационни материали (програми, методики, методи и пр.) Литовско
управление за обучение на пазара на труда);
 Кариерни консултантски услуги, предоставяни пряко на клиентите (Териториален пазар на
труда, офиси за консултации и обучение);

литва

Кариерните центрове в различните университети и колежи осигуряват консултации за бъдещите
студенти според избора на учебните програми; предоставят информация за професионалната кариера;
дават консултации по планиране, управление на
персонала, организация на професионалната практика, по заетостта, осъществяват мониторинг на кариерите на своите випускници, дават консултации
по стратегиите за кариерно планиране, сътрудничат
с работодатели, социални партньори, обществени
организации и поддръжници; събират и осигуряват
информация за работни места; в сътрудничество с
литовски и чуждестранни компании, агенции и организации организират професионални панаири и
селектират потенциални работодатели; реализират
други средства, които удовлетворяват потребностите както на училищата за висше образование,
така и на пазара на труда в сферата на кариерното
развитие на студентите и випускниците на учебното
заведение. Някои кариерни центрове във висшите
училища насочват вниманието си към развитието
на компетенциите на студентите за кариерно управление, а други се занимават предимно с посредническа дейност, свързана със студентската заетост.
Някои кариерни центрове разпространяват информация за учебните програми на конкретно училище,

събират и осигуряват информация на институциите
на работодателите относно най-перспективните и
активни студенти, които търсят работа, формират
„Банки от таланти” и т.н.

 Служби за доставка на информация; общи

9

консултантски услуги относно заетостта, професионалното обучение, придобиването на професия,
квалификационно развитие и други въпроси, свързани със заетостта, планирането на професионалната кариера, подготовка за конкуриране на пазара на
труда и съставяне на индивидуален план по заетостта; посреднически услуги по заетостта; предоставяне на услуги в малките административни единици
(Трудова борса с нейните местни офиси с техни подразделения (Младежки кариерни центрове, Центрове за кариерно ориентиране и др.).
Услугите се предоставят от:
 Министерството на социалното
осигуряване и труда;
 Литовското управление за обучение на
пазара на труда с неговите местни офиси;
 Литовската трудова борса с нейните
местни офиси.

+

+

Допълнителна информация
- Литовското управление за обучение на
пазара на труда и неговите Териториални офиси за консултиране и обучение на пазара на труда
Aguonu g.10, Vilnius LT -03213, tel.: +370 5
2310369, +370 5 233 65 14, fax: +370 5 2310620
info@ldrmt.lt, www.darborinka.lt/english/?pid=600
- Литовска трудова борса и нейните Местни
офиси на трудовата борса - Gelezinio Vilko g. 3A, LT03131 Vilnius, tel.: +370 5 236 0793, fax: +370 5 236
0788, +370 5 236 0794, info@ldb.lt, eures@ldb.lt
www.ldb.lt/LDB_Site/en/index.aspx/en/?
chnglang=true
- Министерство на социалното осигуряване и труда - A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius, tel.: +370
5 2664 201, fax: +370 5 2664 209, post@socmin.lt
www.socmin.lt/

Добра практика :
Разработване на Национална рамка от компетенции за кариерно управление

литва

Обща информация:
Нуждата от разработване
на Национална рамка от компетенции за кариерно управление
беше ясно формулирана в Националната стратегия за кариерно
ориентиране (2004 г.), приета от
Министерството на образованието и науката и от Министерството на социалното осигуряване
и труда на Литва. Работна група
от експерти беше сформирана в
2007 г. с цел да разработи Национална рамка, която да опише компетенциите, които би следвало
да се придобият в образователната система. Като първа стъпка
беше направено проучване на
структурите за кариерно развитие, които са били проектирани
и успешно реализирани в други
страни (например, Проектът за
Работа/Планиране на живота в
Канада; Националните ориентири за професионално развитие
в САЩ).*Нуждата от разработване на Рамка беше първоначално
свързвана само с учениците на
ниво общо образование. Проуч-
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ването на примери от структурите за кариерно развитие в други
страни спомогна за разширяване
на разбирането за кариерното
управление и кариерното обучение, и за необходимостта от
последователен и продължителен процес на разработване на
компетенции за кариерно управление на различни нива. Международните сравнения също
подчертават необходимостта от
определяне на резултатите от
процеса на разработка по смисъла на компетенции, които биха
могли да се измерят с набор от
индикатори.
участници :
Министерството на образованието и науката; експерти и
практикуващи специалисти от
Литовския дворец за младежта и
техническото творчество (Центърът за кариерно планиране), Университетският кариерен център,
Кариерното звено в общообразователното училище, Професионалното училище.

цели :
Главната цел беше да се разработи Национална рамка от
компетенции за кариерно управление, една задача, която е насочена към учениците и училищния
персонал (учители, треньори, социални педагози, психолози, консултанти, кариерни съветници и
други) в общообразователните,
професионалните и висшите училища. Ключовите задачи включват: Описание на компетенциите за кариерно управление на
студентите – в смисъл както на
критерии, така и на показатели
за резултатност, които трябва да
бъдат разработени в общообразователните, професионалните и
висшите учебни заведения. Описание на основните принципи
и организация на кариерното
обучение. Описание на главните дейности, които трябва да се
организират и основните услуги,
които следва да се предоставят
с цел да се разработят компетенции за кариерно управление
– включително програми за под-

готовка на професионална кариера, информация, консултиране,
процес на наблюдение и анализ
на работата на отделния индивид
и пр. * Описание на методите и
инструментариума, които ще се
използват за кариерно обучение. *Описание на основните
принципи на обучение, които
ще се предлагат на училищния
персонал, който би бил включен
в изпълнението на програмата за
кариерно обучение с цел разработване на компетенции за кариерно управление на студентите.
реализация :

Този опит ни разкрива
някои важни изисквания:
 Нуждата от общо
концептуално разбиране и
съгласие за философията, която аргументира кариерното
обучение и компетенциите
за кариерно управление.
 Необходимостта да се
постави разработката на Националната рамка на компе-

тенциите за кариерно управление върху основата на
цялостен научно-изследователски анализ: спецификата
на литовската образователна традиция; националният
контекст; традициите на разработване на учебни програми; администрирането на услугите; звената между всеки
компонент на образователната система (общообразователно, професионално обучение, висше образование);
и резултати от сравнителния
анализ на рамките, които са
били успешно реализирани
в други страни, както и подълбоко разбиране на контекста, в който те са били
разработени.
резултати* :
Кариерното обучение (и неговото непрекъснато през целия
живот измерение) беше признато за важен въпрос на ниво Министерство на образованието и
науката. Министерството одобри
Национална програма за кариерно ориентиране в образователната система. Програмата ще
се реализира през 2010-2013г.,
като се използва помощта на
Европейския специален фонд.
Един от приоритетите и целите,
предвидени в програмата, е разработването на логически последователни национални модели за
кариерно обучение в секторите
на общото, професионалното и
висшето образование.
* Моделът за общото образование и професионалните училища ще се разработва отделно
от модела за висшите училища,
фактор, който би могъл в определена степен да стане причина
за несъвместимост. Подготвянето
на поправките към Националната
стратегия за кариерно ориентиране и разработването на нов
план за реализиране на стратегията идва да покаже, че ролята на
кариерното обучение е станала
част от програмата на правителството за 2010 г.
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По план Националната
рамка от компетенции за кариерно управление се осъществява на национално равнище във всички сектори на
образователната
система.
Проектът за Рамка акцентира върху следните области
на компетентност: изследване на собствената личност;
изследване на процеса на
обучение и работата; кариерно планиране. Последният
вариант на Рамката обаче не
беше одобрен поради несъгласие със съдържанието на
документа. Работната група
постигна съгласие по главните области за разработване на компетенции за кариерно управление, както и за
списък от 11 компетенции,
но не успя да се договори
за окончателното описание
на съдържанието на компетенциите, по индикаторите,
както и по методите на доставка на образователни услуги за кариерно обучение на
различните образователни
нива. Главните дебати се концентрираха върху основните
различия между компетенциите, които следва да се
придобият в общообразователните, професионалните
и висшите училища. Такива
компетенции трябваше да
вземат под внимание специфичните черти на всяко

образователно ниво, както и
различната учебна програма.
Освен това съществуващите
вече структури за кариерно
развитие – такива като канадския проект бяха разгледани
от работна група, за да се осмислят различните традиции
в учебната програма. Но това
пък попречи на работната
група да кореспондира пряко
с принципите, подкрепящи
националната образователна
система. Остана впечатлението, че рамковите програми,
разработени в други страни,
отразяват лингвистичните
и културните нюанси, които
трябва внимателно да се разглеждат и че приемането на
вече съществуваща рамка,
колкото и успешна да е тя,
в контекста, в който е била
разработена, изисква много
повече от обикновен превод
и културна адаптация на текста. Висшите учебни институции се оказват много погъвкави и много по-склонни
да реализират съществуващи
вече рамки. От друга страна,
когато нещата опрат до прилагане на официална рамка,
която организира структурираното овладяване на
знания за компетенциите
за кариерно управление в
сектора на Професионалното образование и обучение
и особено на ниво средно
образование, останахме с
впечатлението, че е трябвало да се обърне по-голямо
внимание на еволюцията на
преобладаващите традиции
и практики при съставянето
на учебните програми.

съдържание

Образователното и професионалното ориентиране заемат приоритетно място в Дания. Структурата и седемте национални цели в сферата на ориентирането са определени в Закон за образователно и
професионално ориентиране, който е приет от датския парламент през април 2003 г. Законът и обзор
на допълнителните поправки са достъпни на: www.
eng.uvm.dk/Uddannelse/Educational%20and%20
vocational%20guidance.aspx. Министерството на
образованието (www.uvm.dk) носи отговорност за
непрекъснатия надзор и разработването на услуги
за ориентиране в сектора на образованието.
Съществуващите центрове за ориентиране са от
два различни типа:
 Центрове за ориентиране на
младежта (подрастващите), които носят
отговорност за ориентирането във връзка
с прехода от задължително училище към
образование на подрастващите и за услуги, предоставяни в индивидуален порядък
за подрастващите извън образованието и
заетостта.
 Регионални центрове за ориентиране, които носят отговорност за
ориентиране във връзка с прехода от образование на младежта (подрастващите) към
висше образование.
С цел да се осигури на всички граждани достъп
до качествена информация за образованието и професиите Министерството на образованието предоставя ориентиране в национален мащаб с използване на Интернет портала: www.UddannelsesGuiden.dk
или просто www.ug.dk. UddannelsesGuiden означава
„Образователен наръчник” и предоставя информация за:

дания

 Възможности за образование и обучение
на всички равнища;
 Работни места/професии;
 Условия на пазара на труда и статистика;
 Учебни програми, преподавани на
английски в датски колежи и университети.
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ДАНИЯ
Други елементи на портала включват справочна
услуга чрез електронната поща, възможност за разработване на взаимодействащ личен образователен
план, инструмент за електронно ориентиране, който
облекчава избора на образование и кариера, и линкове към образователните институции и центровете
за ориентиране.
Министерството на образованието учреди Форум за национален диалог за ориентиране с цел
да осигури тесен диалог между Министерството и
съответните заинтересовани лица като социални
партньори, организации, институции, сдружения от
практикуващи специалисти по ориентиране, крайни
ползватели индивиди, които заемат водеща позиция
в сферата на ориентирането. Качеството при ориентирането е тема, която непрекъснато се обсъжда
в Дания. Един от начините да се разшири обхватът
на качеството на предоставяното ориентиране, е
като се подобри квалификацията на специалистите, които практикуват ориентиране. Пет центъра за
висше образование в Дания предлагат едногодишна модулна програма за обща подготовка на ниво
диплома за специалисти, които практикуват ориентиране във всички сектори. Освен това Датският
образователен университет предлага едногодишна
образователна Магистърска програма за консултиране по ориентиране. С поправка от 2007 г. на Закона от 2003 г. за ориентирането, сега се изисква от
специалистите, практикуващи ориентиране, които
работят в образователната система, да са се дипломирали по програма или алтернативно чрез оценяване и признаване на предишно обучение – за да
могат да удостоверят, че притежават необходимата
квалификация.
Отделът за ориентиране в Министерството
на образованието на Дания активно се включва в
международното сътрудничество в сферата на ориентирането, като главните цели и елементи на датската реформа на ориентирането в голяма степен
съответстват на Резолюцията на ЕС за непрекъснато ориентиране през целия живот с препоръките
на ЕС и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за политиките и практиките на
ориентиране.

Обзор на системата
за ориентиране

“Ungdommens
Uddannelses-vejledning”
(Центрове за ориентиране
на подрастващите)
Дейности – Дейности за ориентиране във
връзка с прехода от задължителното училище към
обучение на младежта (подрастващите). Дейностите
за ориентиране включват индивидуални и групови
учебни семестри по ориентиране, както и встъпителни курсове и свързващи градивни програми, които да дадат възможност на учениците от 8-10 клас
да „вкусят” от условията, нивата и изискванията на
различните образователни институции за младежта.
Ориентиране за учениците от 6-10 клас се осъществява в училищата на учениците, докато услугите
за ориентиране за другите целеви групи се предлагат в Центровете за ориентиране на младежта или в
качеството на услуга, предоставяна в индивидуален
порядък.
Целта на услугите е да развие уменията на учениците за кариерно управление, включително способността им да търсят и използват информация за
образование и кариера.
Ориентирането се извършва: Главно от практикуващи ориентиране специалисти на пълен работен
ден в 45-те Центъра за ориентиране на младежта.

“Studievalg”
(Регионални центрове
за ориентиране)

Ориентиране във връзка със завършване на общообразователния горен курс на средното образование, програми за професионално образование и
обучение и краткосрочни и средносрочни програми за висше образование. Дейностите се извършват
в образователните институции и включват групови и
индивидуални учебни семестри по ориентиране.
Ориентирането се предоставя от: Практикуващи ориентиране специалисти в конкретните институции, които обикновено работят на непълен работен ден в качеството на специалисти, практикуващи
ориентиране и учители на непълен работен ден.
Засилва се тенденцията да се наемат специалисти,
практикуващи ориентиране на пълен работен ден.

Ориентиране в университетите
Ориентирането е свързано с университетското
образование (т.е. с програмите за висше образование с дълъг цикъл) и с допълнителни възможности
за наемане на работа. Дейностите включват групови и индивидуални учебни семестри по ориентиране и семинари, като се обръща внимание
на постъпването в университет и на завършване
на учебните програми. Освен това растящ брой
университети са открили специални центрове за
професионално ориентиране, които осигуряват
професионално ориентиране за студенти в края на
тяхното следване.

Ориентиране за възрастни
Във връзка с цялостната структурна реформа,
която влезе в сила на 1 януари 2007 г. Службите за
обществена заетост и усилията по заетостта на общините се сляха и професионалното/кариерното
ориентиране за възрастни (особено насочено към
безработните хора) се предлага днес от 91 Центъра за наемане на работа, които обхващат всички 98
общини. Една от главните причини за създаване на
нова структура е желанието да се учреди система с
универсален достъп, която да улесни гражданите в
намирането на работа и услуги за ориентиране, от
които те се нуждаят и на които имат право.
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Дейностите за ориентиране във връзка с прехода от програмите за обучение на подрастващите
към висше образование (ВО). Центровете осигуряват информация за програмите за ВО и за възможностите, които се откриват за кариера след висшето
образование. Услугите включват онлайн ориентиране, индивидуални и групови учебни семестри по
ориентиране, “cafis”, семинари и кариерни изложбипанаири. Дейностите се осъществяват в училищата
и в Регионалните центрове за ориентиране. Ориентирането се предоставя от: практикуващи ориентиране специалисти, работещи на пълен работен ден в
7-те Регионални центъра за ориентиране.

“Gennemfirel-sesvejledning”
(свързани с професионалното
ориентиране при завършване
на програмата на обучение)

+

Добра практика :
ДАНИЯ

Обща информация:
Справката за националната
система за гарантиране на качеството е от април 2003 г., когато датският парламент прие един
нов закон за ориентирането,
който имаше за цел въвеждането
на по-ефикасна система за ориентиране, с подобрена система
за гарантиране на качеството. На
1 август 2004 г. влезе в действие
по-опростена и по-прозрачна
система за ориентиране.
В тази светлина трябва да
се разглежда и системата за гарантиране на качеството като
единен метод за облекчаване на
една прозрачна, поддаваща се на
отчет система за ориентиране.
Изискванията за гарантиране на
качеството представляват част
от Закона за ориентирането от
времето на неговото първоначално приемане. Част от неговата подготовка представлява
резолюцията на ЕС от 2004 г., която откроява необходимостта от
гарантиране на качеството като
област, в която да се положат
приоритетни усилия. Изискванията за гарантиране на качеството
се разпростират постепенно, за
да включат повече индикатори и
области на ориентиране.

дания

участници :
Министерството на образованието е главната заинтересована институция от системата за
гарантиране на качеството в сектора на образованието на национално равнище, наред с главните
организации за мениджъри и
консултанти за ориентиране. Центровете за ориентиране и образователните институции са главните
заинтересовани звена на местно
равнище и от тях се изисква да
въведат система за гарантиране
на качеството, която да може да
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се използва за документиране на
дейностите, качеството и ефекта
върху клиентите и обществото.
цели :
Целта на системата е да гарантира, че съдържанието на
услугите за ориентиране отговарят на високите стандарти за
качество, така че ориентирането, което се предоставя, да е от
възможно най-голяма полза за
клиентите. Системата за гарантиране на качеството трябва да
спомага за осъществяване на
целите на реформата на професионалното ориентиране и да
създава обратна връзка, която да
осигурява информация за хората,
които вземат решение в тази сфера на дейност, и за резултатите и
последиците от ориентирането.
Това служи за основа на бъдещо развитие и събраните данни
ще станат база от доказателства
за оценяване на центровете за
ориентиране и за подобряване на техните услуги. Главните
целеви групи са центровете за
ориентиране и образователните
институции, от които се изисква
да въведат система за гарантиране на качеството, така че да
документират дейността, качеството и ефекта върху клиентите и
обществото. Това ще позволи на
центровете/институциите да имат
цялостен поглед върху предлаганите услуги по ориентирането
и да служат като фундамент за
бъдещо развитие. Главното съображение, което стои в основата на метода за гарантиране на
качеството е да приложи общи
ръководни принципи и методи с
цел да се създаде основа за сравнение между сходни звена (т.е.
Центровете за ориентиране и
образователните институции) и
да постигне общ поглед с течение на времето за изпълнение
на услугите за ориентиране. Чрез
прилагане на общи ръководни

принципи се въвежда системен
подход и метод за центровете за
ориентиране и за образователните институции в тяхното развитие и оценено качество.
Министерството на образованието предоставя на центровете за ориентиране комплект
от инструменти за гарантиране
на качеството, за да им помогне
да постигнат главните цели на
закона чрез непрекъснато оценяване на своята дейност. Това
включва инструменти за отчитане на нивото на качество, резултатите и ефекта от дейността.
Няколко показатели са включени
в системата за гарантиране на качеството. Когато системата се реализира напълно, тя ще включва
данни за показателите, които ще
бъдат сравними между различните институции за ориентиране и
образование и последователно
ще дават възможност главните
заинтересовани лица да сравняват институциите на национално
и на местно равнище.
Сред показателите са изследвания на ползватели, въз основата на национални представителни
образци на ученици и студенти,
които отговарят на едни и същи
анкети. Изследванията на ползватели имат за цел да осигурят
информация за ползата на ползвателя от ориентирането с цел да
се създаде основа за развитие,
инициирано от ползвателя. Въз
основа на входяща информация
от консултантите за ориентиране
изследванията на ползвателите
дават възможност да се сравни
и оцени ползата за ползвателите
от различните видове дейност
за професионално ориентиране.
Общонационалните показатели
се дават въз основа на данни,
които могат да се почерпят от
административните системи на
институциите за ориентиране и
образование, както и от официалната статистика на Дания.

реализация :
Разработването на национална система за гарантиране на
качеството е плод на сътрудничеството между Министерството
на образованието и на заинтересованите страни и главните
заинтересовани лица като мениджъри и консултантски организации за ориентиране. Различни
работни групи от представители
от Министерството, както и от
консултанти за ориентиране и
мениджъри бяха създадени с цел
да изработят наръчници за това
как да се въведе системата за гарантиране на качеството.

отговарят на главните цели на
новия Закон и водят към очакваните резултати. Процесът на
оценяване до голяма степен е задача за специалистите, практикуващи ориентиране благодарение
на това, че те познават от близо
действителното съдържание на
предоставяното ориентиране.
резултати :

Обикновено работата, свързана с гарантирането на качеството, е задача на всички общински или регионални центрове.
Годишните отчети и разработки
обаче ще се обсъждат в годишните прегледи с общинските съвети
и съответно с Министерството на
образованието. Министерството
на образованието е приложило
статистическите показатели на
системата за гарантиране на качеството. Нещо повече Министерството е предоставило техническата система за изследванията
през 2009 г.

В резултат на системата за
гарантиране на качеството се
увеличиха достоверните данни,
които са налице за професионално ориентиране. Това включва
изследванията на ползватели с
над 45 000 анкетирани от всички
нива на образованието. В допълнение, наличният статистически
материал за ориентиране е нараснал. Чрез данни от официалната статистика на Дания Министерството съставя статистически
данни за темповете на изпълнение и за вероятността на прехода, които могат да се ползват от
центровете и институциите. Това
поражда постепенно нарастване
на споделения добър опит/добра
практика сред практикуващите
специалисти. Това развитие на
нещата е все още в процес.

Системата за гарантиране
на качеството съдържа клауза за
мониторинг с цел да се гарантира, че услугите за ориентиране

Разработването на система
за гарантиране на качеството в
сложна област, каквато е ориентирането, представлява познавате-

лен процес, който ще продължава години наред. Други фактори,
освен ориентирането, влияят на
пътя на младите хора през образователната система. Едва ли може
да се установи еднозначна връзка между услугите за ориентиране
и измерения ефект като например
бързо завършване на образованието. Нещо повече, целта на ориентирането е да даде възможност
на хората да разчитат на себе си,
което прави прекия ефект върху
ориентирането трудно измерим.
От друга страна, възможно е да
се определят вероятните връзки
и доказаните показатели върху
въведената информация за ориентиране към общия ефект.
Един нов политически договор цели да увеличи използването на управлението, основано
върху резултати в центровете за
ориентиране. Това ще бъде подкрепено от нова база данни, която включва информация от всички уместни източници.
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Допълнителна
информация:
Christiansen Ministry of
Education Vester Voldgate
1231552 Koebenhavn
VDenmarkPhone:
(+45) 3392 5017
e-mail:
Jeppe.christiansen@uvm.dk
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The quality-assurance system
contains a monitoring clause in
order to ensure that the guidance
services meet the main objectives
of the new Act and lead to the expected results. The evaluation process is to a large extent a task for the
practitioners, due to their hands-on
knowledge of the actual content of
the guidance provided.
outcomes :
The quality-assurance system
has resulted in an increase of valid
data available on guidance. This includes user surveys with more than
45,000 respondents from all levels
of education. Additionally, the statistical material available on guidance has increased. Through data
from Statistics Denmark, the Ministry produces statistics on completion and transition rates that

can be used by the centres and
institutions. This has generated a
gradual increase in sharing of good
experiences/good practice among
practitioners. This development is
still in process.
Developing a quality-assurance system in a complex area such
as guidance has been a learning
process, which will continue in the
years to come. Other factors than
guidance influence young people’s
pathways through the education
system. An unambiguous connection can hardly be established
between guidance services and
the effect measured, such as, for
instance, quick completion of an
education. Moreover, the purpose
of guidance is to make the young
people self-reliant, which make the
direct effect of guidance difficult
to measure. On the other hand, it
is possible to determine probable

connections and establish indicators on guidance’s input to the total effect.
A new political agreement
aims at increasing the use of results-based management in the
guidance centres. This is to be supported by a new database, which
includes data from all relevant
sources.

+
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Good Practice :
DENMARK

background :
The background of a national
quality-assurance system dates
back to April 2003, when the Danish parliament adopted a new
act on guidance, which aimed
to establish a more efficient guidance system with an improved
quality-assurance system. On 1
August 2004, a simpler and more
transparent guidance system was
launched. The quality-assurance
system should be seen in this
light as one method to facilitate a
transparent, accountable guidance
system. Quality-assurance requirements have been part of the Act
on guidance since its initial adoption. Part of the background for this
is the EU 2004 Resolution, which
identified the need for quality assurance as one area that should be
the focus of a prioritised effort. The
quality-assurance
requirements
have been extended gradually to
include more indicators and areas
of guidance.
participants :
The Ministry of Education is the
main stakeholder of the quality-assurance system in the educational
sector at a national level, as well as
the main organisations for managers and guidance counsellors. The
guidance centres and the educational institutions are the main
stakeholders at a local level and are
required to establish a quality-assurance system, which can be used
to document activities, quality and
effect on clients and society.
aims :
The aim of the system is to
ensure that the contents of guidance services meet high-quality
standards so that the guidance

provided is of greatest possible
benefit to the clients. The quality
assurance system should contribute to achievement of the aims of
the guidance reform and establish
a feedback loop, which provides
information to decision-makers
on the scope, results and effects
of guidance. This serves as foundation for further development and
the collected data will provide an
evidence base for evaluating the
guidance centres and for improving their services.The main target
groups are the guidance centres
and the educational institutions,
which are required to establish a
quality-assurance system, so as to
document activities, quality and
effect on clients and society. It
will give the centres/institutions
a comprehensive view of their
guidance services and serve as a
foundation for further development. The main intention behind
the method of quality assurance is
to apply common guidelines and
methods in order to create a basis
for comparability between similar units (i.e. the guidance centres
and the educational institutions)
and a view over time about the
performance of guidance services.
By applying common guidelines, a
systematic approach and method
for the guidance centres and the
educational institutions in their developing and measuring quality is
introduced.
The Ministry of Education provides the guidance centres with a
set of quality-assurance tools to
support that they reach the Act’s
main targets through continuous
evaluation of their activities. This
includes tools to report quality level, results and effects of the activities. Several indicators are included
in the quality-assurance system.
When fully implemented, the system will include data on indicators,
which will be comparable between
different guidance and educational

institutions and consequently will
allow the main stakeholders to
compare institutions at a national
as well as a local level.
Among the indicators are user
surveys, based on nationally representative samples of pupils and
students responding to the same
questionnaire. The user surveys
are designed to provide information on user benefit of guidance in
order to create the basis for a userdriven development. Based on
inputs from guidance counsellors,
the user surveys make it possible
to compare and evaluate the user
benefit of different types of guidance activities. Nationwide indicators based on data available from
the administrative systems of the
guidance and educational institutions as well as data from Statistics
Denmark.
implementation :
Development of the national
quality-assurance system has taken
place in co-operation between the
Ministry of Education and the interested parties and main stakeholders such as managers and guidance
counsellor organisations. Different
working groups with representatives from the Ministry as well as
the guidance counsellors and managers have been set up in order to
draft manuals on how to introduce
quality-assurance systems.
Generally, the work related to
quality assurance is a task for each
of the municipal or regional centres. However, annual reports and
developments will be discussed in
yearly reviews with the municipal
councils and the Ministry respectively. The Ministry of Education
has implemented the statistical
indicators of the quality-assurance
system. Furthermore, the Ministry
provided the technical set-up for
the surveys in 2009.
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“Ungdommens
Uddannelses-vejledning”
(Youth Guidance Centres)
Activities - Guidance activities in relation to the
transition from compulsory school to youth education.
The guidance activities include individual and group
guidance sessions, as well as introductory courses and
bridge building schemes to give pupils in forms 8-10 a
“taste” of conditions, levels and requirements at different youth education institutions.
Guidance for pupils in forms 6-10 takes place at the
pupils’ schools, whereas guidance services for other target groups are offered at the Youth Guidance Centres
or as outreach services.
The aim of the services is to develop young people’s career management skills, including their ability to
search for and make use of information about education and career.
Guidance provided by: Mostly full-time guidance
practitioners at the 45 Youth Guidance Centres.

”Studievalg”
(Regional Guidance Centres)
Guidance activities in relation to the transition
from youth education programmes to higher education (HE). The centres provide information about HE
programmes and possible career opportunities after
HE. Services include online guidance, individual and
group guidance sessions, “cafйs”, workshops and careers fairs. Activities take place at schools and at the
Regional Guidance Centres.
Guidance provided by: Full-time guidance practitioners at the 7 Regional Guidance Centres.

Overview of the
Guidance System

“Gennemfrel-sesvejledning”
(guidance related to the completion of an education programme)
Guidance in relation to the completion of general
upper secondary education, vocational education and
training programmes, and short- and medium-cycle
higher education programmes. The activities take place
at the education institutions and include group and individual guidance sessions.
Guidance provided by: Guidance practitioners
at the specific institutions typically work part-time as
guidance practitioners and part-time as teachers. The
trend is increasingly to employ full-time guidance practitioners.

Guidance at universities
Guidance in relation to university education (i.e.
long-cycle higher education programmes) and subsequent job opportunities. Activities include group and
individual guidance sessions and workshops, focusing
on entry into university and the completion of study
programmes. Furthermore, an increasing number of
universities have established special career guidance
centres, which provide career guidance for students at
the end of their studies.

Adult guidance
In connection with a comprehensive structural reform, which came into effect 1 January 2007, the Public
Employment Services and the municipalities’ employment efforts were merged and vocational/careers
guidance for adults (especially aimed at unemployed
people) is now provided by 91 Job Centres, covering
all 98 municipalities. One of the main reasons for creating the new structure has been the wish to establish a
one-stop access system, making it easier for citizens to
get the employment and guidance services they need
and are entitled to.

denmark
13

denmark

Introduction

Educational and vocational guidance is given high
priority in Denmark. The structure and seven national
targets in the field of guidance are defined in an act
on educational and vocational guidance, which was
adopted by the Danish parliament in April 2003. The
act and an overview of subsequent amendments are
available at: www.eng.uvm.dk/Uddannelse/Educational%20and%20vocational%20guidance.aspx. The
Ministry of Education (www.uvm.dk) is responsible for
continuous supervision and development of guidance
services in the educational sector.
Two different types of guidance centres exist:
 Youth Guidance Centres with responsibility for
guidance in relation to the transition from compulsory
school to youth education and for outreach services for
young people outside education and employment.
 Regional Guidance Centres with responsibility
for guidance in relation to the transition from youth
education to higher education.

DENMARK
common training programme at diploma level for
guidance practitioners across sectors. Furthermore, the
Danish University of Education offers a one-year Master
of Education programme in guidance counselling. With
an amendment in 2007 of the 2003 Act on guidance, it
is now a requirement that guidance practitioners working in the education system complete the diploma
programme or, alternatively, that they – through assessment and recognition of prior learning – can document that they hold the required qualifications.
The Division for Guidance in the Danish Ministry
of Education is actively involved in international cooperation in the field of guidance, and the main aims and
elements of the Danish guidance reform are very much
in line with the EU Resolution on Lifelong Guidance
and with EU and OECD recommendations on guidance
policies and practices.

In order to ensure that all citizens have access to
quality information about education and professions,
the Ministry of Education provides a national Internetbased guidance portal: www.UddannelsesGuiden.dk
or simply www.ug.dk. UddannelsesGuiden means the
“Education Guide” and it provides information on:
 education and training possibilities at all levels,
 occupations/professions,
 labour market conditions and statistics,
 Study programmes taught in English at Danish
colleges and universities.
Other features of the portal include an e-mail
based enquiry service, the possibility of developing
an interactive personal education plan, an electronic
guidance tool facilitating the choice of education and
career, and links to educational institutions and guidance centres.
The Ministry of Education has established a National Dialogue Forum on Guidance in order to secure
a close dialogue between the Ministry and relevant
stakeholders, such as social partners, organisations, institutions, guidance practitioner associations, end users
and individuals holding a leading position in the field
of guidance.
Quality in guidance is a topic that is continuously debated in Denmark. One way of enhancing the
quality of guidance provision is to improve the qualifications of the guidance practitioners. Five centres of
Higher Education Denmark offer a one-year modular
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understanding of career management and career education and
the need for a consistent and continuing process of development of
career management competences
at different levels. International
comparisons also highlighted the
need to define the outcomes of the
developmental process in terms
of competences, which could be
measured by a set of indicators.
Participants :
Ministry of Education and Science; experts and practitioners
from Lithuanian Youth Technical
Creativity Palace (Career Planning
Centre), University Career Centre,
general education school career
unit, vocational school.
aims :

implementation :
The National Framework of
Career Management Competences
was planned to be implemented
at a national level in all the sectors of the education system. The
draft Framework emphasised the
following areas of competence:
self exploration; learning and work
exploration and career planning.
The final version of the Framework,
however, was not approved due to
a disagreement on the content of
the document. The working group
reached agreement on the main
areas for development of career
management competences as well
as on the list of 11 competences,
but failed to agree on the final
description of the content of the
competences, on the indicators, as
well as on the methods of career
education service delivery at the
different educational levels. The
main debates focused on the core
differences between the competences which should be acquired
at general, vocational and higher
schools. Such competences had
to take into account the specific
features of each educational level,
as well as the different curricula.
Furthermore, the already-existing
frameworks for career development – such as the Canadian
Blueprint – were considered by
the working group to reflect different curricular traditions, and
thus failing to directly correspond
to the principles underpinning the
national education system. It was
felt that the curricular frameworks
developed in other countries reflected linguistic and cultural nuances that needed to be carefully
considered and that the adoption
of an already-existing framework,
however successful it had proved
to be in the context in which it was
developed, demanded much more
than a mere translation and cultural
adaptation of the text.
Higher education institutions
appear to be more flexible and
more willing to implement alreadyexisting frameworks. On the other
hand, when it came to applying
the formal framework that organises the structured learning of career management competences

in the VET sector, and especially at
the secondary education level, it
was felt that there had to be closer
attention given to the evaluation of
the prevailing curricular traditions
and practices.
This experience revealed some
important requirements:
 The need for a common
conceptual understanding of, and
agreement on, the philosophy underpinning career education and
career management competences.
 The need to ground the
development of the National
Framework of Career Management
Competences in comprehensive
research reflecting: the specificities of the Lithuanian educational
tradition; the national context; curriculum development traditions;
the administration of services; links
between each component of the
educational system (general, vocational and higher); and results
of the comparative analysis of the
frameworks which had been successfully implemented in other
countries, as well as deeper understanding of the context in which
they had been developed.
outcomes :
Career education (and its lifelong dimension) was recognised as
an important issue at the level of the
Ministry of Education and Science.
The Ministry approved the National
programme for career guidance in
the educational system. The programme will be implemented in
2010–13 using ESF support. One of
the priorities and objectives foreseen in the programme is development of coherent national models
of career education at the general,
vocational and higher education
sectors.  The model for general and
vocational schools will be developed separately from the model for
higher schools, a factor that might
cause a degree of incongruence. 
Preparing the amendments to the
National Career Guidance Strategy
and developing new plan for the
implementation of the Strategy,
thus highlighting the role of career
education has become a part of the
Government programme for 2010..

lithuania

The main aim was the development of a National Framework of
Career Management Competences, a task that targeted students
and school personnel (teachers,
trainers, social pedagogues, psychologists, counsellors, career advisors, other) in general education,
vocational and higher schools. The
key tasks included:  Description of
the student’s career management
competences – in terms of both
criteria and performance indicators
– and which should be developed
in general, vocational and higher
education settings.  Description of
the basic principles and organisation of career education.  Description of the main activities which
should be organised and the main
services that should be provided in
order to develop career management competences – including
career education programmes,
information, counselling, work
shadowing, etc.  Description of
the methods and tools to be used
in career education.  Description
of the core principles of the training to be offered to school personnel who would be involved in the
implementation of the career education programme aiming at the
development of student’s career
management competences.
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higher school centres focus on the development of the
students’ career management competence, and others
predominantly work on student employment intermediation activities. Some career centres disseminate
information about study programmes at a particular
school, collect and provide information to the employers’ institutions about the most progressive and active
students looking for a job, form “Talent Banks”, etc.
In 2006, the first and so far only career centre for
the disabled was established at Šiauliai College with
the aim to improve the quality of vocational rehabilitation of the disabled and increasing the possibilities
of the disabled to integrate into the labour market.
The Centre provides individual consultations on social
and legal issues to the disabled, social workers and
other professionals working with the disabled; it communicates and cooperates with other institutions and
non-governmental organisations; compiles methodical material; provides information about events and
seminars and mediates between the disabled and
other institutions.
Services are provided by College and University
Career Centres.

Career guidance at the labour
market level
Career guidance at the labour market level is coordinated by the Ministry of Social Security and Labour
and implemented by the subordinate institutions: The
Lithuanian Labour Market Training Authority with its
territorial offices (7, and the subordinate points in some
regions), the Labour Exchange with its local offices (46).
Activities of these institutions in the field of career guidance on the labour market level include:
 Coordination of provision of career guidance
services to the job seekers, employees, individuals with
special needs, individuals who do not study and are
unemployed and others (the Ministry of Social Security
and Labour);
 Coordination of development and accreditation
of Career Guidance Centres; carrying out assessment of
the quality of Career Guidance Centres’ activities; imple-

+

mentation of qualification development; development
and publication of methodical and information material (programmes, methodologies, methods, etc.) (The
Lithuanian Labour Market Training Authority);
 Career counselling services provided directly to
clients (Territorial Labour market Training and Counselling Offices);
 Information delivery services; general counselling services regarding employment, vocational
training, acquisition of a profession, qualification development and other issues concerning employment,
professional career planning, preparation to compete
in the labour market, and drawing up an individual employment plan; employment intermediation services;
provision of services in elderships (Labour Exchange
with its local offices with their subdivisions (Youth Career Centres, Career Guidance Centres, etc.).
Services are provided by:
• The Ministry of Social Security and Labour;
• The Lithuanian Labour Market Training Authority
with its local offices
• The Lithuanian Labour Exchange with its
local offices

+

Further Information :

- The Lithuanian Labour Market Training
Authority and its Territorial Labour Market Training and Counselling Offices - Aguonu g. 10, Vilnius
LT - 03213, tel.: +370 5 2310369, +370 5 233 65 14,
fax: + 370 5 2310620, info@ldrmt.lt, www.darborinka.lt/english/?pid=600
- The Lithuanian Labour Exchange and its
Local Labour Exchange Offices - Gelezinio Vilko
g. 3A, LT-03131 Vilnius, tel.: +370 5 236 0793, fax:
+370 5 236 0788, +370 5 236 0794, info@ldb.lt,
eures@ldb.lt, www.ldb.lt/LDB_Site/en/index.aspx/
en/?chnglang=true
- The Ministry of Social Security and Labour, A.Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius, tel.: +370 5
2664 201, fax.: +370 5 2664 209, post@socmin.lt,
www.socmin.lt/

Good Practice :
Development of a National Framework of Career
Management Competences
background :

The need to develop a National
Framework of Career Management
Competences was articulated in the
National Career Guidance Strategy
(2004) adopted by the Ministry of

Education and Science and the
Ministry of Social Security and Labour. A working group of experts
was set up in 2007 with the aim of
developing a National Framework
which would describe the competences that should be acquired in
the educational system.  As a first

step, an examination of the career
development frameworks that had
been designed and successfully implemented in other countries (e.g.
Blueprint for Work/Life design in
Canada, the National Career Development Guidelines in USA) was carried out.  The need for the development of the Framework was initially
only associated with the students at
the level of general education. The
examination of examples of career
development frameworks in other
countries helped to broaden the
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Euroguidance project in Lithuania delivers information on career planning, studies and mobility opportunities in Europe. The Project co-operates with secondary
schools and gymnasiums in the field of pupils’ career
guidance.
In 2007, the Ministry of Science and Education approved the integrated technology course, technology
and art technology (textiles and clothing, business and
management, cinematographic art and fine arts, etc.)
general programmes that include career guidance topics which help students learn the peculiarities of various
professions, learn which branches of the Lithuanian
economy are the promising ones and what are their development trends, learn the labour world, the working
and business environment and tools.
Career guidance activities at general education
schools’ level are usually intended for the pupils of senior
forms (9-12 forms; i.e. starting from 15-year-olds)
Services are provided by:
 Career Information Points,
 The Municipal Pedagogical-psychological
Services,
 Career Centres,
 Career Planning Unit under the Lithuanian
Youth Information and Technical Creativity Centre,
 Euroguidance Project in Lithuania.

+

Career guidance at the vocational
training schools’ level
Activities:
Career guidance services at Lithuanian vocational
training schools are not well developed yet. Career
guidance at the majority of schools implies presentation or promotion of their curricula, learning conditions
and perspectives of the future job according to the relevant qualification and demand in the country. In 2008,
Career Information Points have been established and
the career advisers trained for the nearly 40 vocational
training schools. Services are provided by Career Information Points

+

Further information
Career Information Points are established at secondary schools, gymnasiums and other educational
institutions. Information on CIPs can be found at Career Planning Unit under the Lithuanian Youth Information and technical Creativity Centre (http://kpc.
rmtkr.lt/?q=pit) or Euroguidance Project in Lithuania
(www.euroguidance.lt/index.php?language
=lt&page=595)
The Ministry of Education and Science A.Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius,
tel.: (8-5) 219 1190; Fax. (8-5) 261 2077
smmin@smm.lt, www.smm.lt/en/index.htm

Career guidance at the higher
education schools’ level
Activities - Career guidance services at this level
are usually provided by Career centres of the higher
education schools (universities and colleges). They are
usually independent subdivisions working in the fields
of career planning of the current and future students;
development of skills required for a successful career;
and employment intermediation.
Career centres at different universities and colleges provide counselling for the future students on
the choice of study programmes; deliver information
about professional career; provide consultations on
planning, personnel management, organisation of
professional practice, employment; monitor careers
of their graduates, provide consultations on career
planning strategies; cooperate with employers, social
partners, public organisations and supporters; collect
and provide information about workplaces; in cooperation with the Lithuanian and foreign companies,
agencies and organisations arrange career fairs and the
selection of potential employees; and implement other
means which satisfy the demands both of the higher
education school and of the labour market in the area
of student and graduates’ career development. Some

lithuania

Further information :
Career Information Points are established at secondary schools, gymnasiums and other educational
institutions. Information on CIPs can be found at Career
Planning Unit under the Lithuanian Youth Information and technical Creativity Centre (http://kpc.rmtkr.
lt/?q=pit) or Euroguidance Project in Lithuania (www.
euroguidance.lt/index.php?language=lt&page=595 )
The Municipal Pedagogical-psychological Services
are established at municipalities. Information on pedagogical-psychological services can be obtained at the
administration of the municipality in interest or in the
website of Open Information, Consultation and Guidance System (www.aikos.smm.lt/aikos/webdriver.exe)
- Career Planning Unit under the Lithuanian
Youth Information and Technical Creativity Centre Zirmunu g., 1B, Vilnius, tel.: +370 5 2772394, (http://
kpc.rmtkr.lt/?q=about)
- The Lithuanian Youth Information and Technical Creativity Centre - Zirmunu g. 1 B, LT-09101 Vilnius, tel.: +370 5 2766725, fax.: +370 5 276 3205, nfo@
lmitkc.lt, www.lmitkc.lt/lt.php/english
- Euroguidance Project in Lithuania, Gelezinio Vilko 12, LT-01112 Vilnius, tel.: +370 5 249 81 89
euroguidance@smpf.lt, www.euroguidance.lt/
index.php?language=lt&language=en
- The Ministry of Education and Science, A.Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius, tel.: (8-5) 219 1190, fax: (8-5)
261 2077, smmin@smm.lt, www.smm.lt/en/index.htm
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LITHUANIA
Career guidance covers information, counselling
and guidance services helping persons in different age
categories to choose their own pursuits in the area of education, training and employment and to undertake an
active role in the development of their own professional
career. Career guidance in Lithuania accommodates the
same trends prevailing in Europe: career guidance is being organized as a basic element of the Lifelong Learning
Strategy and fundamental part of employment policy.
The formation and development of the career
guidance system in Lithuania is under the responsibility of two executive authority institutions of Republic of
Lithuania – the Ministry of Education and Science and

INTRODUCTION

the Ministry of Social Security and Labour. To ensure
the accessibility of career information and counselling
services, a special focus is put on career guidance information systems. Therefore, Lithuania, like other EU
member states, has joined a single European information system, comprised of EURES and PLOTEUS. The
Ministry of Education and Science is in the developing
stage of integrating PLOTEUS portal to AIKOS (Atviro informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – Open
Information, Consultation and Orientation System)
guidance system, which makes data on education,
statistics and labour registers available to a wide range
of customers and offers relevant information to career
guidance services providers.

Overview of the
Guidance System

Career guidance at general
education schools’ level
Activities Career guidance at schools takes several directions:
 activities of the Career Information
Points (CIPs),
 provision of information to pupils during
extra curricula lessons,
 various tests for analyzing inclination
and purposefulness.

services are provided by teams of school specialists. The
teams usually consist of career advisers (teachers class
masters), a school psychologist, a social pedagogue, etc.
Some schools prepare optional courses or programmes
on career guidance, career planning and similar issues
for their students, integrating career topics into different
subjects. Schools cooperate actively with other institutions providing career guidance services, educational
and training institutions, companies and organisations
and organise activities, events and excursions for supplementary education in order to help students to know
their personal qualities, get acquainted with the learning opportunities and the labour world, and encourage
students to be responsible in choosing a profession and
planning their studies and future career.
The Lithuanian Youth Information and Technical
Creativity Centre is the central institution of the educational system which performs important functions in
career information and careers education: it plans and
coordinates the development and accreditation of CIPs
and career centres, the specialists’ qualification development, and the preparation and publication of methodical and information material (programmes, methodologies, methods, etc.).
The municipal pedagogical-psychological services
carry out children’s psychological and pedagogical assessment and provide consultations to parents and
teachers regarding educational, behavioural, emotional,
and communication problems of students with special
needs or students experiencing psychological problems
and ways of solving these problems.

lithuania

Some schools have special career guidance work
groups coordinated by deputy principals responsible
for training. These working groups solve issues related
to the provision of career information and career education services at schools. The work groups prepare career
guidance activity programme that include plans for such
career guidance activities as pupils’ surveys, individual
consultations by social pedagogues and school psychologists, various thematic events, etc. During the year
2003-2008, 310 Career Information Points have been established and accredited in general education schools.
Approximately 400 more CIPs are going to be accredited
in a few years, so overall it should be at least 700 CIPs
at secondary education level. Training of school specialists working as career advisors has been carried out. Activities of career information and careers education are
organised on the basis of Career Information Points in
these schools. In some schools, CIPs have been reorganised into career centres or similar subdivisions where
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Good practice :
Extending the ‘Pathway for the Discovery of Jobs and
Training’ to all pupils from 12 years (Year 8) to the end of
secondary education
Background :

The initiative involves the implementation of Section 1 of the Resolution on Guidance (2008), which
refers to the encouragement of the
lifelong acquisition of career management skills. It addresses measures aimed at incorporating career
education as a competence to be
acquired by students through their
school activities and their syllabus.
Three domains of competence
(knowledge of professions, knowledge of training courses, and selfassessment and self-knowledge)
are identified in this initiative, which
is implemented together with three
other measures:  The assessment
of the common “base” of knowledge and skills (the 7th competence
clearly identifies career learning) is
to become widely applicable and
compulsory in June 2010. By 2011,
students will need to fulfil this requirement in order to obtain the
Diplôme National du Brevet;  The
implementation of the reform of the
Lycée at the start of the 2010 school
year, which offers a new framework
for the establishment of a career
education and training programme.
This will see the introduction of 2
hours per week dedicated to three
customised activities - support,
further study, and career guidance
– totalling 72 timetabled hours annually for every student. It also offers two exploration subjects for 15year-olds (i.e. Year 11, the first year
at the Lycée), involving 3 hours per
week dedicated to the exploration
of two subject domains, together
with the education, training and
professional pathways and activities
associated with them. In addition,
students are offered tutorials by volunteer teachers in order to advise
and guide them in their training
and career choices throughout the
three years they spend at the Lycée.
A series of courses are furthermore
offered during school holidays in

order to provide the support that
students need if they wish to make
changes in the choice of their vocation.  The testing of a competences
booklet as provided for by the 2009
Act on Lifelong Guidance and Vocational Training.
Participants :
Teachers, with the assistance
of careers advisors, counsellors and
specialists from the professional
or educational field, in a syllabus
placed under the responsibility of
head teachers.
aims :
The initiative is first and foremost pedagogical in nature, involving as it does suggestions for
activities to be organised within
each of the three dimensions of
the capacity to discover one’s
career directions in a lifelong perspective. Pedagogical activities are
suggested for each school year.
An online Webclasseur – developed by Onisep and used by the
Ministry of National Education as
a base for future developments –
is used to help students develop
their “Guidance training passport”.
The key aim is greater autonomy
on the part of the pupils in order
to better plan their career choices
in periods of transition. Additional
aims include:  Making training
systems more transparent, thus
ensuring improved access to, and
use of, opportunities.  Supporting educational aspirations in order
to boost social mobility and raise
levels of education and training
as established by the 2005 Act (i.e.
50% of an age group with higher
education qualifications, 80% with
the baccalaureate, all with at least a
first vocational qualification).
Implementation :
 The impetus is nationwide

and linked to the establishment
and determination of school standards. With the help of regional
terms of reference, it is also applied
regionally by the chief education
officers of the academy, and linked
to the regional councils on whom
it depends for financial support. 
A national circular was issued on
11 July 2008 describing the measure and announcing its wholesale
introduction at the start of the new
school year in September 2009.
Some schools had introduced the
initiative on a voluntary and trial
basis in the previous year, i.e. from
September 2008.  A national seminar detailing the initiative was held
on 15–16 October 2009, bringing
together 300 executives, regional
counsellors, chief education officers and school inspectors.  An
on-line publication concerning the
initiative was placed on the French
Schools Directorate website, Éduscol. This is an information reference
website for educators and education managers.  Resource support
services were supplied by Onisep.
outcomes :
 The progress of the implementation of the initiative is being monitored by local education
information and career guidance
technical advisors (at the level of
local education authorities), and by
information and career guidance inspectors (at the level of the Departements).  The Act on Lifelong Guidance and Vocational Training, dated
24 November 2009, requires the
trialling of a student’s “competence
booklet” which, in their training and
career education programme, will
emphasize the competences that
they will have acquired in a nonacademic teaching context. This
trial use strengthens the setting up
of the portfolio (which is very similar
to the “Guidance Training Passport”)
for schoolchildren by supporting
the technical developments that
are essential to an on-line application.  A key challenge is the extent
to which teachers will adopt the initiative, given that the new activities
will appear to many of them quite
distant from the subject for which
they have been trained to teach.
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of guidance workshops and help with occupational
integration and jobseeking.
Since this year, the prospective students (after
“lycées”) can benefit from an interview at the university of their first choice to make sure they made the
right choice of studies, in what we call the “orientation active” framework , (active guidance process). It
is organized for this first year on a voluntary basis for
the universities. And a unique application process at
a national level (“dossier unique”) for all the choices
after this last year of high school is also set up this year
on an experimental basis.
In higher non-university institutions, students can
consult the CIOs.
Various methods are used:
 group information
 individual reviews using psychological tests
 provision of information
and Internet terminals
 group reviews
 individual interviews
 group work, for instance: guidance workshops,
jobseeking workshops.
Responsibility and administrative control
General features are given by the Ministry of Higher Education and Ministry of Education especially this
year in the scheme called “orientation active”.
Each university has a SCUIO. Their features and the
services they can offer vary considerably among universities. Their annual programme of activities is under
the responsibility of the President of the University.
The National Labour Market Board sets the rules for
the work in the employment offices in accordance with
the overall guidelines of the Ministries of Labour and
Employment.
In France, ‘adult’ is understood by the employment
services, as a person who is 26 or more and has left the
initial education system.There are many regulations for
the different activities going on in the employment offices and they have developed many tools for information and guidance, but there are no special laws or regulations especially connected to guidance activities.

+

Further information :

- The Ministry of Higher Education and Research
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
- The student’s portal www.etudiant.gouv.fr
- The “Dossier unique” the national application
process www.admission-postbac.fr
- Addresses of the SCUIO www.scuio.org

Career counselling
within the french public
employment service
Activities:
Various methods are used:
 group information
 individual reviews using psychological tests
 provision of information
and Internet terminals
 group reviews
 individual interviews
 group work, for instance: guidance workshops,
jobseeking workshops.
Responsibility and administrative control
The National Labour Market Board sets the rules
for the work in the employment offices in accordance
with the overall guidelines of the Ministries of Labour
and Employment. In France, ‘adult’ is understood by
the employment services, as a person who is 26 or
more and has left the initial education system.
There are many regulations for the different activities going on in the employment offices and they
have developed many tools for information and guidance, but there are no special laws or regulations especially connected to guidance activities.
The public employment service and, within it,
ANPE, is by far the largest supplier of information services for adults. ANPE has been modernising for the
recent past years in order to standardise its ‘service
supply’, better meet the needs of its ‘customers’ and
canvass enterprises depending on the profiles of their
customers (in particular jobseekers with no qualifications).
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Overview of
the Guidance System

Guidance in secondary school,
further education
and upper secondary schools
There is no guidance provision in primary schools.
The services offered by the CIOs are intended to promote young people’s success at school and their social
and occupational integration. Priority is given to measures which help students to make school and career
choices and enable the development of specialisation
plans. Priority target groups are students in secondary
education, students likely to leave the school system
with no qualifications, and to a lesser extent, students
in higher education. The CIOs offer the public objective,
up-to-date and pertinent information. The services offered a variety of guidance provision from simple information to detailed psychological testing but computer
aided questionnaires and test… The CIOs also take part
in the monitoring of guidance and integration in their
school districts. Guidance counsellors/psychologists
work in the CIO and also in the district’s schools where
they offer group and individual schemes with educational and counselling objectives. They are also increasingly tending to lead the teams of teachers responsible
for introducing guidance education schemes. Guidance counsellor/psychologists have two institutional
obligations: to draw up psychological reports for and
at the end of special education for the disabled and to
take part in appeal boards when they are personally acquainted with cases.
The counsellors/psychologists are not, however the only players in information and guidance in
schools. Class teachers, who also receive an allowance
for this work, inform and counsel their pupils. In some
cases they lead specific guidance education courses
and organise work experience periods in enterprise or
in vocational training agencies. It is mainly what we call
DP ( A specialization of 3 hours per week to discover
professions, with a number of exercises including company placements as well) this is compulsory for each
pupil at the end of comprehensive schools when they
are 15 years old. Compulsory guidance interviews are
available at different stages involving all the education
team, the parents and youngsters of course: at the end
of comprehensive schools, end the year before Baccalaureat in Lycйes (upper secondary schools).
Responsibility and administrative control
At national level, information and guidance are supervised by the central administration of the Ministry

of Education. At Education Authority (regional) level,
they are the task of the Rector, assisted by the Chief
of the Education Authority Information and Guidance
Service (CSAIO) and at Departmental level they are the
task of the Education Authority Inspector assisted by a
National Education Inspector for Information and Guidance (IEN-IIO). In each school district, they are the task
of the CIO (Information and Guidance Centre) staffed
by guidance counsellor/psychologists and managed
by a CIO director.
In secondary and upper secondary education,
principals coordinate an annual programme of information and guidance and must ensure that all pupils
have received appropriate guidance when leaving the
school and notify pupils and their families of guidance
decisions.
Early School Leavers after 16 – at present for each
school leaver without any certification or diploma,
there is a specific guidance service called the MGI (Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale). It
offers a range of guidance measures to those youngsters and are run by the Regional Education Authorities
(Rectorats).

+

Further information :
- The Ministry of Education: www.education.gouv.fr
Addresses of CIO
www.education.gouv.fr/pid500/orientation-rencontrer-un-conseiller-dans-votre-region.html

Academic guidance services
at universities
and university colleges
Activities - Guidance provision is delivered at
SCUIO (Joint UnivGuidance provision is delivered at
SCUIO (Joint University Information and Guidance
Services). Staff of between 3 and 20: guidance counsellor/psychologists, university teachers, information
librarians.
Activities (varying greatly from one SCUIO to
another) include: production of documents, participation in fairs, information work in lycйes (for pupils
and teachers), information for university staff, participation in open days, Internet information, individual
interviews and counselling for students, preparation
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FRANCE
What is characteristic of the French system is a
great variety of the services providing information and
guidance. The advantages of this situation are a wide
range of techniques, of practices, and of practitioners
and a large number of guidance providers all over the
French territory. But what is missing is a certain coordination and coherence at a national level, which
means for the clients a lack of visibility. So it is rather
difficult to evaluate those guidance providers and to
have a clear overview at a national level. Relationships
between all those services are rather difficult. In other
words, there is no unique life long guidance service
in our country.
Despite of all this, the main guidance providers
are run by two Ministries, the Ministry of Education
and the Ministry of Labour, even if other ministries are
involved as well: Ministry of Higher Education and Research and to a lesser extent Ministries of Youth and
Agriculture. Guidance services depending on the Ministry of Education are targeting post-primary schools,
higher and further education institutions, roughly
600 guidance services (CIO Centre d’Information et
d’Orientation) with a national information provider
ONISEP (Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions). The job is carried on by
very well trained practitioners such as guidance counsellors called Conseillers d’Orientation Psychologues
and non specialists, such as teachers. These counsellors are working both in the educational institutions
and in the guidance centers.
There is also what we call MGI (Mission Générale
d’Insertion) which is a structure focussing on school
leavers without any qualification and droppers as
well.
In each university there is a guidance service called SCUIO (Service Commun Universitaire
d’Information et d’Orientation).
Guidance services depending on the Ministry of
Employment are targeting adults, unemployed/jobseekers, persons looking for another job or a training
opportunity. They are counsellors working in job centres all over the territory.

INTRODUCTION

agencies which cover the whole of France and are
managed by employment counsellors. The Ministry
also supervises an organisation producing information on continuing training: the INFFO Centre.
This very brief review is nevertheless deceptive,
since huge numbers of public and parapublic institutions, private agencies and different associations
have appeared over the last twenty years. These include, for instance: the PAIO (Permanences d’Accueil,
d’Information, et d’Orientation – Permanent Reception, Information and Guidance Centres) and the ML
(Missions Locales – Local Missions) for young people
aged 16 to 25 facing problems of social and occupational inclusion; the CIBC (Centres interinstitutionnels
de bilan de competences – Interinstitutional skill
assessment centres) for employees and jobseekers
devising occupational or training plans; guidance
centers implemented by the Chambers of skills and
Crafts or some economic sectors and so on without
forgetting totally private guidance centres and private
press agencies such as L’Etudiant (The Student) offering information for secondary school and university
students.
This wide range of information, guidance and
counselling services has been shaped by differences in
respect of the groups targeted (school pupils, young
people, adults, the unemployed, women, the disabled), the types of service offered (individual counselling, skill audit, group or individual services, training,
information), practitioners’ qualifications (counsellors,
psychologists, teachers, information providers, social
workers), the status of facilities (public, private, voluntary, commercial, professional) and financing (state,
local authority, joint organisations, enterprises, users).
Recently, a number of state initiatives, in a Lifelong Learning perspective, and considering European
priorities such as social inclusion and equal opportunities for youngsters, outline the necessity to find
a coherence between the main guidance providers. One of the most outstanding outcome of these
policies was the appointment of a new person whose
main mission was to carry on a survey on the different guidance services and from this, to propose a
common set of objectives, and to put in synergy the
different networks and actors from the different ministries, Education, Higher Education and Research and
Employment (we refer here to a unique delegate representing those different ministries).

france

Ministry of Employment services are geared more
towards an adult public looking for jobs, redeployment, mobility or training. Activities are run in the National Employment Agency (ANPE – Agence Nationale
pour l’Emploi) and its network of local employment
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Introduction

This is the second issue of the
bilingual collection “Vocational
guidance in Europe”. The goal
of the publication is to present
up-to-date information on the
diverse European systems for
vocational guidance in Europe.
We hope that our publication
will improve your knowledge in
the field of vocational guidance.
Have a nice guidance
experience!
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