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Ориентиране през целия живот в цяла Европа: преглед 
на политическия напредък и на бъдещите перспективи. 

 
Настоящият отчет на Центъра за развитие на професионалното 

обучение в цяла Европа прави преглед на напредъка, постигнат в 
цяла Европа през периода 2007-10 г. г. с оглед подобряване на 
координацията на политиката на ориентиране, на механизмите за 
гарантиране на качеството, на достъпа до услуги и на 
квалификацията за управление на кариера. 

Съгласно прегледа, цялостната рамка на политиката на ЕС и 
променените икономически условия сближават националните 
правителства и властите ( политическо ниво), общностите за 
ориентиране ( практическо ниво), и академическите органи 
( научноизследователско ниво) и спомагат за изграждането на 
сътрудничество, консенсус и партньорства. Заедно те 
локализират активи и ресурси, идентифицират и ангажират 
заинтересовани лица, определят и осъществяват съвместни цели, 
и уравновесяват различни кръгове от интереси, за да постигнат 
успех.  

Нарастващото сътрудничество сред заинтересованите от 
ориентирането лица си поставя за цел да създаде по- добри 
синергии между различните сектори ( образование, обучение, 
трудова заетост), нива ( европейско, национално, регионално, 
местно) и да осигури услуги за ориентиране ( образователни, 
институционални, обществени служби за трудова заетост, 
центрове за ориентиране).  

Синтезът от данни на научното изследване идва да покаже, 
че бъдещо предизвикателство за Европа ще стане определянето на 
характеристиките на системата за ориентиране през целия живот 
и постигането на съгласие за това, което трябва да се направи 
по- нататък, за да може такава система да се превърне в 
реалност и да съдейства за учене през целия живот, при по-
добри възможности за наемане на работа, устойчива трудова 
заетост, социално включване и активно гражданско поведение за 
всички.  
 
Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea), GREECE 
Postal address: PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki, GREECE 
Tel. +30 2310490111, fax +30 2310490020 
E-mail: info@cedefop.europa.eu 
--------------------------------------------- 
Visit our portal www.cedefop.europa.eu   
--------------------------------------------- 
 
6111 EN 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6111_en.pdf 
Служба за публикации 
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Предговор  
 

Разумно е да се предположи, че най значителните 
предизвикателства, пред които е изправена Европа през това 
десетилетие са борбата със световната икономическа криза и 
европейският принос за по- екологична икономика. Тъй като целта 
на Европейския съюз е да се превърне в най- конкурентната, 
основана на знанието, икономическа зона в света, това 
означава, разгръщане на нейния потенциал по пътя към 
нарастваща политическа и икономическа интеграция, както и 
продължаване на инвестирането в човешкия капитал. Това е 
призив за насърчаване на участието в учене през целия живот, 
за създаване на пазари, включващи труда и стимулиращи активно 
гражданско поведение; тези неща се разглеждат като необходими 
мерки за намаляване на безработицата и социалната изолация, и 
за увеличаване на производителността на труда и икономическия 
растеж. В този контекст осигуряването на информация за 
индивида през целия му живот, консултирането и ориентирането 
играят важна роля в подпомагането на гражданите по техния 
образователен и кариерен път. 

Този преглед на политиката на ориентиране, изготвен по 
време на текущия икономически спад, дава възможност да се види 
напредъкът, постигнат в цяла Европа в стремежа й да осигури 
по- кохерентно и цялостно ориентиране през целия живот. 
Документът съдържа преглед на извършената дейност през 2007-10 
години в няколко приоритетни области на резолюцията на Съвета 
за по- добро интегриране на ориентирането през целия живот в 
стратегията за учене през целия живот ( Съвет на Европейския 
съюз, 2008b). Прегледът разглежда ползите от успешното 
интегриране на ориентирането през целия живот в учене през 
целия живот и в стратегии за трудова заетост на национално 
ниво, и същевременно си поставя за цел да осигури по- голяма 
предвидимост в процесите на вземане на решение относно 
средносрочните и дългосрочните предизвикателства и възможности 
в ориентирането през целия живот. Освен това, прегледът беше 
изготвен като се заостри вниманието върху нуждите на хората, 
които са ангажирани в разработването на политиката и 
стратегията както и на перспективното планиране на национално, 
регионално, местно и секторно равнище. 

Всички държави- членки постигнаха очевиден напредък в 
насърчаването на системна устойчивост, нови реформи, подобрена 
координация на механизмите и повече сплотени и сътрудничещи си 
общности за ориентиране, за гарантирано осигуряване на 
стабилно и висококачествено ориентиране през целия живот за 
всички граждани. Но прегледът също откроява области, в които е 
необходимо по- нататъшно развитие. Едно от ключовите 
направления на бъдещата работа е да се намерят иновационни и 
ефективно взаимодействащи пътища за усилване на политико-
стратегическото планиране и изпълнение между национално, 
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регионално и местно равнища, и да се извърши по- голяма 
колективна стратегическа работа между съответните сектори 
( образование, подготовка и заетост) и ключовите действащи 
субекти ( включително социалните партньори, работодателите, 
лицата практикуващи ориентиране, ползвателите на услугата 
ориентиране и неправителствените организации). В заключение, 
необходимо е да се разшири базата от доказателства за 
резултатите и въздействието на предоставяната услуга за 
ориентиране, за да се подкрепи едно по- фино и прецизно 
изработване на политическия курс в Европа. 

Надяваме се, че настоящия преглед на политиката на 
ориентиране може да помогне изработването на политическият 
курс да стане в условията на по- голяма информираност, да бъде 
по- целенасочено и по- далновидно в държавите- членки, и да се 
превърне в едно трайно и успешно сътрудничество между 
страните, секторите и общностите по ориентиране в полза на 
европейските граждани.  
 
 

Кристиян Ф. ЛЕТМЕЙЪР 
Изпълняващ длъжността Директор на CEDEFOP/ЕЦРПО 
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Резюме на проекта 
 
Ориентиране през целия живот в контекста на европейската 
политика и рамкова стратегия 
 

Текущата политика на Европейския съюз и рамковата 
стратегия за учене през целия живот ( общо образование, 
професионално образование и обучение, висше образование, 
обучение на възрастни) и за трудовата заетост създават 
благоприятни възможности за основаване на цялостни и 
кохерентни системи за ориентиране през целия живот в 
държавите- членки в името на цялостното удовлетворяване на 
нуждите от информиране, консултиране и ориентиране на различни 
целеви аудитории в тяхното обучение и по кариерния им път. 
Много последни документи на ЕС ( виж Глава 1.3. и 1.4) обръщат 
внимание на важността на ориентирането в подпомагането на 
ученето през целия живот, в подобряване на трудовата заетост и 
участие в активния пазар на труда на всички граждански групи. 
В този контекст главната цел на ориентирането през целия живот 
е да подпомогне индивидите в придобиване и развиване на 
знания, умения и компетенции. 

Стартирайки от тази цялостна рамка на ниво ЕС целта на 
този преглед е да проследи постиженията на държавите- членки в 
разработването на политики, системи и практики за ориентиране 
на фона на приоритетите определения в резолюцията на Съвета за 
по- добро интегриране на ориентирането през целия живот в 
стратегиите за учене през целия живот ( Съвет на Европейския 
съюз, 2008b). Има четири приоритетни области: насърчаване на 
политиката на координация и сътрудничество; учредяване на 
механизми за гарантиране на качеството; разширяване на достъпа 
до услугите за ориентиране за всички граждани; и разработване 
на квалификации за управление на кариера. Тъй като прегледът е 
поставен в контекста на текущата икономическа криза специално 
внимание се обръща на даването на правомощия на групите в 
рисково положение и на целевите мерки за ориентиране, 
лансирани за тях.  
 
Ключови констатации 
 

Приоритетна област 4 на резолюцията ( Съвет на Европейския 
съюз, 2008b) се занимава с насърчаване на координацията и 
сътрудничеството в политиката на ориентиране сред различните 
национални, регионални и местни активни заинтересовани лица 
( субекти)( Глава 2). Държавите- членки са постигнали напредък в 
укрепване на ролята на ориентирането в техните национални 
стратегии и политики за учене и трудова заетост през целия 
живот. Също така, много от техните правни реформи подчертават 
сътрудничеството между ключови субекти, както и проектирането 
на услугата ориентиране, доставка и разработване да бъде 
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центрирана около ползвателя. С подкрепата на Европейската 
мрежа за политика на ориентиране през целия живот ЕМПОЦЖ 
( платформа за сътрудничество в политиката на ориентиране в 
секторите на образованието и трудовата заетост между 
държавите- членки) много страни са основали или са в процес на 
основаване на национални форуми на политиката на ориентиране 
или сходни координационни механизми ( които в сегашният момент 
могат да се видят в 33 страни) за разширяване на 
сътрудничеството, основано на между- секторните и между-
професионалните структури, засилване на политическия и 
стратегическия диалог изграждане на по- силни партньорства сред 
всички ключови субекти и заинтересовани лица. Освен това 
националните/ регионалните/ местните власти създадоха 
партньорства за ориентиране с цел промоциране на по- голямо 
сътрудничество на регионална основа между секторите и 
администрациите и работните групи, за да могат да се занимават 
с въпросите на конкретното ориентиране ( такива като отчети, 
предложения и оценки) и за извеждане на инициативите, свързани 
с ориентирането на преден план в процеса на вземането на 
решения и формирането на политика. 

Приоритетна област 3 на резолюцията ( Съвет на Европейския 
съюз, 2008b) обръща внимание на гарантирането на качеството 
при осигуряване на ориентирането ( Глава 3). Държавите- членки 
обсъждат концепцията за качественото ориентиране, разглеждано 
като ключ в подкрепа на ученето през целия живот и кариерното 
управление. Към днешна дата няма съвместно договорена единна 
дефиниция за качествено ориентиране на ниво Европейски съюз, 
но сътрудничеството между страните, инициирано за разработване 
на нови европейски референтни инструменти за качествено 
ориентиране най- вероятно ще доведат до дефиниране на 
концепцията. Въпреки че има положително развитие в Европа в 
установяването на стандарти за качество за предоставяне на 
ориентиране, цялостното впечатление е, че системната оценка на 
качеството на ориентирането е все още недостатъчно в повечето 
от случаите и че цялостни механизми за гарантиране на 
качеството все още липсват. Освен това държавите- членки 
подобряват тяхната база от доказателства за проверка на 
приноса, който ориентацията дава на индивидуално, икономическо 
и социално равнище. Една по- широка база с доказателства за 
резултатите и влиянието на способите за предоставяне на 
различните услуги помага на лицата, които правят националната 
политика в насочването на мерките за подобряване на качеството 
на ориентирането и фината настройка на бъдещото предоставяне 
на услугата. В много страни професионалната разработка на 
практикуващите професионално ориентиране в образованието и 
трудовата заетост е в центъра на политическата дейност: те 
играят жизненоважна роля в предоставянето и разработката на 
висококачествено ориентиране и консултиране. 
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Приоритетна област 2 на резолюцията ( Съвет на Европейския 
съюз, 2008b) засяга подпомагането на достъпа за всички 
граждани до ориентиране през целия живот ( Глава 4). 
Прегледът показва, че предоставянето на услуги за ориентиране 
варира между страните, секторите, администрациите и 
институциите и, че текущото осигуряване на услугата все още е 
фрагментирано и неравномерно в смисъл на достъпност. Страните 
обаче поемат ясния ангажимент да намалят неравенствата между 
групите чрез подобряване на предоставянето на ориентиране на 
групите в рисково положение, за да се гарантира, че те 
разполагат със справедлива възможност за участие в обучението 
и труда. Напоследък правителствата разширяват достъпа до 
ориентиране чрез предоставяне на по- различни услуги. Това 
доведе до проектирането на икономически ефективни онлайн 
услуги и инструменти, за да се гарантира, че информацията и 
ориентирането ефективно се разпространяват до крайните 
ползватели. Между- секторното сътрудничество в проектирането на 
базирани в мрежата услуги беше крачка напред за избягване на 
припокриването в предоставянето на онлайн услуги между 
образование и трудова заетост. Прегледът подчертава важността 
да не се заменят традиционните способи и методи за 
предоставяне на ориентиране ( лице в лице, посещения в 
центровете за информация и професионално ориентиране и т. н.) 
чрез онлайн услуги, а като се използват заедно множество 
канали за доставка. По всичко личи се заражда тенденция за по-
индивидуализирани услуги за ориентиране с цел справяне с 
множеството предизвикателства, с които гражданите се сблъскват 
в тяхното учение и кариера. Има също данни които говорят за 
това, че групите в рисково положение се нуждаят постоянно от 
дългосрочна, съобразена с конкретната обстановка поддръжка, 
която често е в комбинация с различните услуги, мерки и 
експертни познания.  

Приоритетна област 1 на резолюцията на Съвета за 
ориентацията ( Съвет на Европейския съюз, 2008b) се отнася за 
разработването на квалификация за кариерно управление ( Глава 
5). От европейска перспектива концепцията за кариерно 
управление ( ККУ) все още не се приема и разбира единодушно в 
страните, секторите, средата и организациите. Конкретното 
сътрудничество между страните е инициирано ( включително 
Европейската мрежа за политика на ориентиране през целия живот 
ЕМПОЦЖ) за да работи за по- широко общо разбиране, консенсус, и 
за изграждане на характеристиките на концепцията на ниво 
Европейски съюз. Прегледът показва, че държавите- членки 
разглеждат разработването на квалификации за кариерно 
управление, като процес, който протича през целия живот и 
подлежи на мониторинг от самото лице, и който трябва да бъде 
поддържан с информация, консултации и ориентиране. Следва също 
да се признае, че в много страни уменията за кариерно 
управление са станали по- ясно откроени в учебната програма и в 
дейностите извън учебната програма в рамките на общото 
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образование както и в професионалното образование и обучение. 
Възрастните в трудовия живот и кариерното управление, 
включително разработката на свързаните с него квалификации все 
още изискват по- голямо внимание от страна на работодатели, 
обществени служби за трудова заетост и социални партньори 
навсякъде из Европа. По отношение на безработните съществува 
огромно разнообразие в страните за това как обществените 
служби за трудова заетост подпомагат интеграцията на своя 
трудов пазар, който включва от чисто попълване на работни 
места до оказване на поддръжка с изпреварващо ( психологическо) 
консултиране и до специална подкрепа при претрупаност и 
преквалификация. Важно е също така да е налице по- голяма 
прозрачност за трудовия пазар чрез лесно достъпна и добре 
разбираема информация за пазара на труда.  
 
Главни изводи 
 

Направеният в резюме обзор за отчетния период (2007-2010) 
представлява общо позитивно развитие сред държавите- членки в 
четирите приоритетни области на резолюцията на Съвета за 
ориентиране през целия живот ( Съвет на Европейския съюз, 
2008b). Съгласно прегледа рамката на цялостната политика на ЕС 
и променените икономически условия карат националните 
правителства и властите ( на политическо равнище), общностите 
предоставящи ориентиране ( практиката) и академическите органи 
( научноизследователската работа) да застанат по- близо един до 
друг. Резултатите включват изграждането на сътрудничество, 
консенсус и партньорства, локализиране на активите и 
ресурсите, установяване и ангажиране на заинтересованите лица, 
определяне и изпълнение на съвместни цели, и на финални цели, 
както и уравновесяване на различни по обхват интереси за 
постигане на успех. 

Растящото сътрудничество сред ключовите субекти цели 
създаването на по- добри синергии ( полезни взаимодействия) 
между различните сектори ( образование, обучение, заетост), 
нива ( европейско, национално, регионално, местно) и 
доставчиците на услуги за ориентиране ( образователни 
институции, обществени служби за трудова заетост, центрове за 
ориентиране и пр.). В духа на това сътрудничество предложената 
бъдеща дейност в четирите приоритетни области на резолюцията 
за ориентиране през целия живот ( Съвет на Европейския съюз, 
2008b) произтича от сериозния напредък, постигнат към сегашния 
момент и може да се синтезира както следва: 
 
Координация и сътрудничество във връзка с ориентирането:  
трябва да получи допълнителна подкрепа направеното придвижване 
от политика традиционно противопоставяща се, и формираща се в 
сектора към една солидна, изпреварваща събитията между-
секторна политика на сътрудничество, в която участват много 
заинтересовани лица. Необходимостта цялостно интегриране на 
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ориентирането през целия живот в националните стратегии за 
учене през целия живот и в трудовата заетост на основата на 
съответното законодателство изисква стратегическо планиране и 
определяне на приоритетите през целия политически спектър, с 
подкрепата на подходяща координация между правителствените 
ведомства. В контекста на икономическата криза националните 
власти трябва да обърнат по- голямо внимание на ролята на 
професионалното ориентиране, особено за удовлетворяване на 
нуждите на групите в рисково положение и за укрепване на 
връзките с областите, свързани с тази политика ( такива като 
грижите за младежта, социалните въпроси и здравеопазването, 
имиграцията). Подобно кохерентно и добре координирано 
разработване на политиката за ориентиране изисква използването 
на подобрена база с доказателства в бъдещите сценарии за 
обществото и икономиката. 
 
Качество: разработването на качествено ориентиране не е 
изолиран процес, който се осъществява във вакуум, а в идеалния 
случай представлява неразделна част, която преминава като 
червена нишка през цялостната национална система за качество и 
която обхваща секторите образование, обучение и трудова 
заетост. Текущото предизвикателство за държавите- членки е да 
управляват качеството в неговата цялост и да дефинират един 
интегриран между- секторен/ междуведомствен подход към 
проектирането, разработването и изпълнението на цялостен 
механизъм за гарантиране на качеството с ясно определени 
качествени стандарти и показатели. За постигането на тази цел 
ще бъде необходима координация на ниво силна политическа 
стратегия, мулти- професионално и между- дисциплинарно 
сътрудничество, както и общ език за секторите на образование, 
обучение и трудова заетост в разработването и управлението на 
механизмите за гарантиране на качеството за ориентиране през 
целия живот. Освен това, необходимо е участието на 
ползвателите на услугата ( ориентиране) за да се провери и 
удостовери, че системата за качество е ефективна в смисъл, че 
установява, отговаря на и надхвърля изискванията на различните 
ползватели. 
 
Достъп: повече целеви мерки ще трябва да се въведат в 
държавите- членки, за да се постигне общата цел за гарантиране 
на открит достъп за всички граждани до безупречна информация, 
до система на консултиране и ориентиране, за да ги подкрепят в 
избора им и за да управляват прехода си в качеството на учещи 
се и работници. Единствено при условие на целево- ориентирана, 
между- секторна координация и сътрудничество е възможно 
услугите да станат по- лесно достъпни за всички индивиди по 
време, място и методика, и най- подходящи за техните нужди. 
Огромно предизвикателство за цяла Европа е как да съумее да 
приложи съвременната информация и комуникационните технологии 
в успешно предоставяне на ориентиране и по какъв най- добър 
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начин да получат достъп до нейното влияние по отношение на 
услугата ориентиране, до техните доставчици и клиенти. 
Допълнителен въпрос е по какъв начин подобреният достъп до 
услуга за ориентиране поддържа постигането на националните 
цели в сферата на образование- обучение и на трудовия пазар. 
 
Квалификация за управление на собствената кариера: държавите-
членки работят за изграждането на инфраструктура, която да 
съдейства на всички граждани да придобиват, прилагат и 
развиват в бъдеще през целия си живот квалификации за 
управление на собствената кариера. Съществени разлики обаче 
могат да се намерят в степента, до която секторите образование 
и трудова заетост насочват усилията за разработване на такава 
квалификация. В идеалния вариант придобиването на Система за 
управление на учебната програма ( СУУП) трябва да бъде добре 
интегрирано в индивидуалния учебен процес и да има конкретни 
връзки със знанието и уменията, необходими в работата и в 
живота като цяло. Бъдещата работа в тази област в цяла Европа 
трябва да бъде насочена към определянето и експлоатирането на 
концепцията за квалификацията за управление на собствената 
кариера по такъв начин, че да даде възможност на всички 
граждани – от всички възрасти и в най- различни формати – да 
формулират и осъществят на практика плановете за личната си 
дейност за по- нататъшно обучение, управление на личната си 
кариера и други цели в живота. Може да се очаква, че с течение 
на времето това може да донесе икономически и социални ползи 
за държавите- членки, като по- високи образователни придобивки, 
увеличаване на трудовата заетост и по- активна гражданска 
ангажираност.  

Постигнатият до този момент напредък в развитието на 
координацията на политиката на ориентиране, механизмите за 
гарантиране на качеството, достъпът до услуги и до 
квалификации/ умения за управления на собствената кариера 
трябва да се разглеждат като необходими стъпки по пътя към 
една интегрирана и цялостно организирана система за 
ориентиране през целия живот. Бъдещо предизвикателство за 
Европа ще бъде задачата да определи характеристиките на 
системата за ориентиране през целия живот, като се постигне 
съгласие за това какво е необходимо да се направи по- нататък, 
за да стане такава система реалност, с напълно осигурено 
обучение през целия живот, устойчива трудова заетост и по-
голямо обществено участие.  
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ГЛАВА 1 
ВСТЪПЛЕНИЕ 
 
След информационното посредничество на Европейската комисия по 
въпросите на Ученето през целия живот ( Европейска комисия, 
2001) и двете резолюции на Съвета на ЕС по въпросите на 
ориентиране през целия живот ( Съвет на Европейския съюз, 2004; 
2008b) много беше постигнато в цяла Европа в смисъл на 
подобрение на политиката на ориентиране, на практикуване и на 
научно изследване. Положителното развитие се дължи на приноса 
на Европейската комисия, CEDEFOP/ ЕЦРПО, Европейската фондация 
за обучение ( ЕФО), Европейската експертна група за ориентиране 
през целия живот (2002-07), Програмата съвместно действие 
(2004-06) с две страни, обединени по общ признак („ група”), 
инициирайки работа по учредяването на национални механизми за 
координация на ориентирането и продуктивното сътрудничество 
между държавите- членки и международните организации в рамките 
на Европейската мрежа за политика на ориентиране през целия 
живот ЕМПОЦЖ ( от 2007 насам). 

Освен системния напредък обаче, в много страни все още се 
констатират празноти и дефицити в осигуряването на услугата 
ориентиране. Всички тези въпроси на развитието са станали 
предмет на обсъждане и решаване на конференции под 
председателството на ЕС в Jyv äskyl ä  (ДЖИВИСКИЛА), Финландия 
( Ноември 2006) в Лион, Франция ( Септември 2008) и Сарагоса, 
Испания ( Май 2010), както и на различни други мероприятия, 
организирани в Европейския съюз през 2006-10. В подкрепа на 
бъдещата политика на ориентиране и вземане на решения в 
държавите- членки и извън тях, този преглед беше иницииран и 
изготвен като следваща мярка към предишните отчети на ЕЦРПО по 
мониторинга на напредъка в ориентирането през целия живот в 
Европа ( ЕЦРПО, СУЛТАНА, 2004, 2008). Настоящият преглед 
обхваща развитието по този въпрос от 2006/07 до 2010 г. 
 
1.1.  Цел и задачи на прегледа 
 
През 2010-11 г. ЕЦРПО в сътрудничество с държавите- членки чрез 
Европейската мрежа за политика на ориентиране през целия живот 
( ЕМПОЦЖ) направи преглед на своите постижения в разработването 
на политиките, системите и практиките на ориентиране през 
целия живот на фона на четири приоритетни области, установени 
в резолюцията на Съвета за по- добро интегриране на ориентиране 
през целия живот в стратегиите за Учене през целия живот 
( Съвет на Европейския съюз, 2008b). В настоящия преглед 
приоритетите области на резолюцията са представени като се 
започне от по- цялостно ниво на политика и стратегия и се върви 
към по- конкретни въпроси, включително качество, достъп и 
умения за управление на собствената кариера. Прегледът обхваща 
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ЕС-27, Норвегия и четири страни- кандидатки за присъединяване 
към ЕС - Хърватия, Бивша югославска република Македония 
( БЮРМ), Исландия и Турция. 

В контекста на цялостната политическа рамка на Европейския 
съюз за образование, обучение и трудова заетост ( виж глава 1.3 
и 1.4) целта на прегледа е да идентифицира и изследва 
политическата и стратегическата дейност, свързана с 
ориентацията, разработването на практическо ориентиране и 
направените усилия за подобряване на основните резултати на 
ориентиране през целия живот в държавите- членки. Тъй като в 
контекста на прегледа протича и текущата икономическа криза 
специално внимание се обръща на групите в рисково положение и 
на развитието на услугата ориентиране, за да удовлетвори по-
добре техните нужди.  

Въпреки че главното ударение на прегледа пада върху 
резюмирането на ключовото развитие на приоритетните области в 
Европа в него също се акцентира по- конкретно върху мерки, 
програми и разработени проекти и техните резултати на 
специфичната за страната политика на ориентиране. Когато е 
необходимо се представят подходящи инициативи на национално, 
регионално и местно равнище. Прегледът отразява принципа на 
учене през целия живот в смисъл на това, че ориентирането 
трябва да се разглежда като вградено в цялото общо 
образование, в професионалното образование и обучение, във 
висшето образование, в обучението за възрастни и в 
неофициалното и без формат учене, което се осъществява през 
целия живот. 
 
1.2. Методика на прегледа 
Настоящият преглед на политиката на ориентация се извършва на 
четири етапа: предварително обзорно изследване и преглед на 
литературата; консултиране на националните данни от държавите-
членки, събрани чрез анкетите на CEDEFOP/ЕЦРПО с Генералните 
дирекции за професионално обучение - ГД ПО ( ЕЦРПО, 2010b), 
Представителите на справочната мрежа ( ЕЦРПО 2008b, 2009b, 
2010b) и социални партньори ( ЕЦРПО 2010c); временен отчет 
утвърден от държавите- членки; и заключителния анализ с ценен 
принос от Европейската комисия ( ГД „ Образовани и култура” и ГД 
„ Трудова заетост, социални въпроси и включване”). Първият етап 
разглежда рамковата политика на Европейския съюз и съответните 
специфични отчети на страните. Вторият включва задълбочен 
анализ на анкетите на ЕЦРПО. Третият етап включва презентация 
за временните констатации на конференцията по време на 
испанското председателство на Европейския съюз ( Сарагоса, май 
2010), за да бъдат утвърдени от държавите- членки. Успоредно с 
това, временният отчет беше разпространен сред държавите-
членки чрез Европейската мрежа за политика на професионално 
ориентиране през целия живот за събиране на техните 
констатации във вид обратна връзка. Заключителният етап на 
прегледа анализира констатациите, направени на предишните 
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етапи по време на консултациите с Европейската комисия и 
Европейската фондация за обучение и в момента представлява 
резултатите и изводите за бъдещата дейност. 

Резултатите от прегледа на библиографията ( първи етап) 
основана на селектирани национални и европейски изследвания 
(2007 и по- нататък) обогатява цялостната картина на напредъка. 
Резултатите от дейността извършвана от Европейската мрежа за 
политика на ориентиране през целия живот в техния тематичен 
работен пакет също са включени в настоящия преглед. Ключови 
разработки на европейската политика са представени в Глави 
1.3. и 1.4. и в главите, в които е поставен въпросния 
тематичен фокус. Кратките казуси по страни в целия преглед 
представляват подбрани примери, които подчертават конкретните 
стъпки, които се предприемат в съответните страни.  
 
1.3.  Европейската икономика в криза 
 
От 2008 г. насам икономиката на Европейския съюз изпитва най-
дълбоката, най- продължителната и най- мащабната рецесия в 
своята история от 30- те години на ХХ в. Годината 2010 беше 
тежка за европейската икономика с нарастване на данъците, 
рязко увеличение на безработицата, върхова инфлация и 
неподаващ се на контрол икономически дефицит в няколко страни. 
Предприетите мерки от правителствата и банковите институции 
през 2009-10 г. все още не са успели да стабилизират напълно 
икономиката, нито да повишат доверието на домакинствата в нея, 
но те допринесоха за постепенно възстановяване ( Европейска 
комисия, 2011 с). За преодоляване на кризата и стимулиране на 
икономиката Европейският съюз предостави значително 
финансиране за ускоряване на възстановяването, за подобряване 
на дейността на трудовия пазар и за увеличаване на цялостната 
конкурентоспособност на ЕС ( Европейска комисия, 2009b).  

Финансовите експерти прогнозират, че икономиката на 
Европейския съюз ще започне да излиза от рецесията през 2011 
г. но, че все още ще бъде изправена пред големи 
предизвикателства. Независимо от лекото възстановяване на 
икономиката публичните финанси и пазарите на труда бяха 
сериозно засегнати ( Европейска комисия, 2011 с). Освен това 
кризата се очаква да промени фундаментално европейските пазари 
на труда, които се нуждаят от средства за успешно 
приспособяване към променените реалности: запазване на 
стабилните работни места, повишаване нивото на квалификация, 
връщане обратно хората на работа и създаване на условия за 
разкриване на работни места. Така наречените „ зелени работни 
места”  с потенциал за висок растеж представляват ключов 
сегмент от бъдещите пазари на труда на Европейския съюз. Вече 
повече от 20 милиона работни места в Европейския съюз могат да 
се разглеждат като „ зелени”, макар че разделителната линия 
между зелени и незелени работни места става все по замъглена 
( Европейска комисия, 2009 а; ЕЦРПО, 2010f).   
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Безработицата вероятно ще нарасне в много страни през 2011 
г., тъй като икономиките се стремят да се приспособят към 
новата реалност и тъй като работодателите не наемат на работа 
толкова активно както преди. Много европейски компании 
накараха своите работодатели да приемат трудова заетост в 
режим на непълнен работен ден, вместо напълно да спрат 
наемането на хора на работа. Изглежда налице е по- малка 
стабилност и сигурност за индивида, който заема определено 
работно място в трудовия живот, тъй като големи групи от хора, 
особено по време на икономическа криза стават излишни. През 
2008 г. безработните представляваха 7% от работната сила на 
ЕС-27; две години по- късно стигнаха до почти 10%. 
Безработицата е особено висока ( над 12%) в Естония, Ирландия, 
Гърция, Словакия, Латвия, Литва и Испания. Дългосрочната 
безработица нарасна драстично и в края на 2010 г. достигна 
около 40% от цялостната безработица в Европейския съюз. 
Процентът на безработица е особено висок сред лицата с ниска 
квалификация, имигрантите и младежта. Младежката безработица 
надхвърля 20% в повече от половината от държавите членки на ЕС 
и достига 42% в Испания ( Европейска комисия, 2011 с). 

Кризата не даде възможност на Европейския съюз да достигне 
целта 70% от хората в трудова възраст да бъдат заети в 
стопанска дейност до 2010 г. 1( Европейска комисия 2011b). В 
момента амбициозната цел е да се постигне нивото от 75% за 
всички хора между 20 и 64 години до 2020 г. Сегашните 
приблизителни оценки говорят обаче, че ЕС няма да му стигнат 
2-2.4%, за да осъществи тази цел. Това е неизпълнение, което 
може да бъде компенсирано чрез приемане на мерки за създаване 
на нови работни места и за увеличаване на трудовото участие 
( тоест ангажиране на жени, млади и стари работници в много по-
голяма степен отколкото сега). Но структурните реформи трябва 
да достигнат 75% 2; като се решат квалификационните нужди чрез 
повече и по- добро образование и обучение; насърчаване на 
подход, предлагащ активна дейност през целия жизнен цикъл на 
стареене; създаване на повече приобщаващи пазари на труда; 
справяне със сегментацията и разделението на трудовия пазар 
( Европейска комисия, 2011 а). Реалностите на пазара на труда и 
свързаните с това предизвикателства са специфични за всяка 
страна и няма едно единствено решение за всички 27 държави-
членки на ЕС за подобряване на процентната норма на заетост по 
един хармоничен начин.  

В качеството на стимули за работа трябва да се определи 
дневен ред за нови квалификации и работни места, да се 
направят пазарите на труда по- гъвкави, да се предложат на 
работниците квалификации, от които те имат нужда, успоредно с 
подобряване на работните условия ( Европейска комисия, 2010 а). 

                                                 
1 През 2010 процентът на безработицата на работниците  на възраст от 20 до 64 г.също стои на ниво 
68.8%. 
2 Това е един от петте ключови елементи на растежа на ЕС и стратегията на работните места, Европа 
2020.  
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Наред с усилията за подпомагане на икономиката в Европа, 
например чрез Европейския план за икономическо възстановяване 
( Европейска комисия, 2008 а) като мерки в Европейския съюз се 
разглеждат задачите за развитие на образованието и обучението, 
осъществяването на интегрирано съчетаване на гъвкавост със 
сигурност, осигуряване на квалификации, които по- добре 
отговарят на изискванията и разполагат с възможности за 
надграждане и разширяване на сътрудничеството при 
разработването на учебни програми, които да включват социални 
партньори и услуги за публична заетост ( Европейска комисия, 
2010h). Също така предприемачеството често пъти се разглежда 
като огромна сила в помощ на растежа, създаването на работни 
места и социален напредък чрез засилване на заетостта и 
социалните пълномощия. Поради това в сегашните условия на 
икономически спад, трябва да се установят благоприятни условия 
( пазара на труда), както и достатъчна подкрепа в смисъл на 
ръководство с оглед на насърчаване на предприемаческата 
дейност, иновациите и частната практика в Европа ( ЕЦРПО, 
2011). Добре функционираща култура на управление на процесите 
на преструктуриране с участие на компаниите, работниците, 
социалните партньори и публичните власти могат да съхранят 
кариерните пътеки за работници като същевременно запазят 
местните икономики и общности ( ЕЦРПО, 2010h). 

Сегашните системи за обучение не винаги са способни в 
достатъчна степен да отговорят на предизвикателствата и да 
въоръжат работниците и хората, които търсят работни места с 
основните умения и насрещните ключови компетенции. 
Неадекватното обучение и качество на образование се разглежда 
като препятствие за започване на работа и за преминаване от 
една професионална кариера в друга на пазара на труда, като 
голяма част от гражданите от всички възрасти и нива на 
квалификация дори нямат правилната комбинация от умения и 
компетенции ( Европейска комисия, 2011b). Освен това 
възможностите за учене за усвояване на наличните квалификации 
в официалните, неофициалните и неформалните формати не винаги 
биха могли да бъдат прозрачни и лесно достъпни за всички 
граждани. 

Заедно тези обстоятелства създават нараснало търсене на 
информация, съвет, кариерно ориентиране и консултиране в 
държавите- членки. От гледна точка на европейски членове за 
мнозина глобалната икономическа криза беше предизвикателство, 
тъй като те пострадаха губейки работни места и сега са 
принудени да се справят с безработицата и с преминаването от 
едно работно място на друго, от професия в професия, от сектор 
в сектор и от индустрия в индустрия, както и в крайна сметка 
към връщането към образование и обучение за допълнително учене 
и надграждане на квалификации. Подходящи умения се обмислят за 
подобряване на индивидуалната заетост, по- леко преминавана от 
една работа на друга и поддръжка за връщане на пазара на труда 
( ЕЦРПО, 2010a). В отговор на всички тези предизвикателства, 
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Международната асоциация за ориентиране на образованието и 
обучението се зае със задачата за кариерното ориентиране по 
време на икономически хаос да се подпомагат и укрепват 
дългосрочните социални и стопански предимства от ориентирането 
( МАООО, 2009). 

За да остане Европа конкурентоспособна в глобалната 
икономика жизнено важно е да се повиши равнището на уменията 
на гражданите и да се проследи напредъкът на участие в 
ученето. За периода 2010-2020 държавите- членки се договориха 
за прилагане на набор от пет европейски критерия3 в подкрепа на 
бъдещото формиране на политика, основана на доказателства в 
сферата на образованието и обучението ( Съвет на Европейския 
съюз, 2009 а). За постигане на тези критерии трябва да се 
учредят по- открити и гъвкави системи за учене през целия живот 
за да се ангажират всички граждани в официалния, неофициалния 
и неформалния формати на всички нива от ранното детско 
образование и училищата през висшето образование, 
професионалното образование и обучение, и обучението за 
възрастни. В подкрепа на подобно развитие ориентирането през 
целия живот трябва винаги да бъде вградено в националното 
учене през целия живот и в стратегиите и политиките за трудова 
заетост. 
 
1.4.  Разработване на политики на ЕС, свързани с ориентиране в 

секторите образование, обучение и трудова заетост. 
 
Сегашната политика и стратегически инициативи на ниво ЕС 
отговарят на нуждите от подобряване на ученето през целия 
живот и възможностите за управление на кариерата чрез 
едновременно развитие на осигуряването на ориентиране през 
целия живот: това трябва да помогне на учащите се да направят 
избора си и да вземат решения въз основа на добра информация 
за своето участие в образованието, обучението и работата. 
Важна цел на службите за ориентиране през целия живот е да 
насърчават равен достъп за участие и резултати от ученето през 
целия живот, както и активно ангажиране на пазара на труда. 
Все още остават значителни ограничения в смисъл на това как да 
се осигури наличие, достъпност и ефективност на ориентирането 
през целия живот в подкрепа на ученето през целия живот и 
управление на кариерата от отделните граждани. 

Четвъртият съвместен отчет за напредъка към съгласуване на 
целите на образованието и обучението по време на периода от 
2007 за 2009 ( Съвет на Европейския съюз, 2010 а) сочи, че са 
били взети мерки за развитие на системите ( особено за 

                                                 
3 Критериите които трябва да бъдат достигнати до 2020 г. са (ET 2020) участие в ранното детско 
образование (най-малко 95%); недостатъчни способности,  проявени от 15-годишни по писане, 
математика и естествени науки (по-малко от 15 %); преждевременно напускащи системата на 
образование и обучение (по-малко от 10%); 30-34 годишните със следдипломни постижения (най-малко 
40 %); и 25-64 годишните, които участват в учене през целия живот (най-малко 15%). 
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възрастни), но че има нужда от по- добра координация между 
паралелните системи на ориентиране, за да се помогне на 
младите хора да завършат образованието и обучението си и да 
направят преход към пазара на труда. Едно от текущите 
предизвикателства на пазара на труда е да се знае, как да се 
оптимизира съответствието между количество и качество на 
предлагане и търсене на работна сила.  

Онези, които предоставят ориентиране е необходимо да 
разполагат с добър преглед на нуждите от обучение на 
гражданите, както и цялостно познаване на 
местните/ регионални/ национални пазари на труда и възможностите 
за образование и обучение. Много се търсят подобрени методики 
и инструменти за прогнозиране на уменията и актуализиране на 
националните/ секторните прогнози. Службите за ориентиране през 
целия живот като свързващ интерфейс между образование, 
обучение и заетост трябва да използват такива прогнози докато 
се справят с недостига на умения и установяват неподходящите 
умения и квалификации. Предпоставката е, че кохерентното учене 
през целия живот, системите за ориентиране през целия живот и 
структурата за квалификации трябва да са налице, за да 
съдействат за напредъка и участието в обучението, както и в 
света на труда.  

Следните подбрани примери от дейността на ниво европейска 
политика показват как ориентирането през целия живот е 
вградено в инициативите, свързани с образованието, обучението 
и заетостта. Те също показват как целта им е да дадат своя 
принос, за да може Европа да постигне дългосрочните си 
стратегически цели в рамките на европейското сътрудничество в 
образованието и обучението ( Образование и обучение 2020), 
включително водещи инициативи като например, Младежта в 
движение, със силен елемент на ориентиране ( Съвет на 
Европейския съюз, 2009 а).  
 
1.4.1. Резолюции за ориентиране през целия живот 
Страните от Европейския съюз все още не са успели да основат 
кохерентна и цялостна система, която да може напълно да 
обслужва информацията, консултирането и ориентирането на 
нуждите на гражданите. Главните ограничения идват от липсата 
на координация между различните сектори и власти, от 
съществуването на множество доставчици и различните практики, 
от въпроси свързани с оптималните нива на разпределение на 
ресурсите и експертизата/ професионализма и от липсата на база 
от фактически материал за оценяване на качеството на 
предоставяните услуги. 

На този фон Съветът на Европейския съюз прие две резолюции 
за ориентиране през 2004 г. една резолюция за укрепвате на 
политиките, системите и практиките на ориентиране на живота в 
Европа; и през 2008 г. резолюция за по- добро интегриране на 
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ориентирането през целия живот 4 в стратегии за учене през 
целия живот. Тези резолюции засилват мандата на ориентирането 
през целия живот, който в настоящия момент се съдържа в 
европейските политики за образование, обучение и трудова 
заетост, както и ключовата роля, която консултантските услуги 
играят в подпомагането на ученето през целия живот, 
управлението на кариерата и осъществяването на личните цели на 
гражданите. Резолюцията от 2008 определя четири приоритетни 
области от политическо значение:  

• Приоритетна област 1: насърчаване за придобиване през 
целия живот на квалификация за управление на кариерата; 

• Приоритетна област 2: подпомагане достъпа на всички 
граждани до услугите за ориентиране; 

• Приоритетна област 3: разработване на гаранции за 
качеството при предоставянето на ориентиране; 

• Приоритетна област 4: координация и сътрудничество сред 
различните национални, регионални и местни субекти 
( заинтересовани страни). 

Резолюцията ( Съвет на европейския съюз, 2008b) призовава за 
по- нататъшно укрепване на европейското сътрудничество за 
предоставяне на професионално ориентиране през целия живот, по 
конкретно чрез Европейската мрежа за политика на ориентиране 
през целия живот ( ЕМПОЦЖ) съвместно с ЕЦРПО.  
 
1.4.2. Инициативи на политиката за професионално образование и 
обучение 
Копенхагенският процес ( учреден в 2002) поставя основите за 
сътрудничество в професионалното образование и обучение 
(VET/ ПОО) с участието на 33 европейски страни. Съобщението 
„ Нов стимул за европейско сътрудничество в професионалното 
образование и обучение в подкрепа на стратегия Европа 2020” 
( Европейска комисия, 2010b) предлага на общо внимание 
дългосрочна визия за бъдещето на професионалното образование и 
обучение. Ориентирането през целия живот представлява 
неразделна част в това Съобщение като възможности за учене в 
първоначално и по- нататъшното Професионално образование и 
обучение се съчетават с ориентирането и консултирането в помощ 
на преходите от обучение към трудова заетост и между работните 
места. 

В Съобщението конкретно се отбелязва развитието на 
квалификации за управление на кариерата, с които да се даде 

                                                 
4 Дефиницията за ориентиране се отнася за непрекъснат процес, който дава възможност на гражданите от 
всяка възраст и на всеки етап от техния живот да установят своите възможности, компетенции и 
интереси за вземане на решения в сферата на образованието, обучението и трудовата заетост, както и 
експлоатационни решения и да управляват индивидуалните жизнени пътища в обучението,  работата и 
други формати , в които тези способности и колективни дейности се изучават и/или използват. 
Ориентирането обхваща  индивидуалните и колективните дейности, свързани с даването на информация, 
консултирането, оценка на компетенциите, издръжка, и обучение за вземане на решение и квалификации 
за управление на кариерата. 
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възможност на млади и стари да продължат да се образоват за 
нуждите на прехода. Освен това то предлага ориентирането да 
бъде пренасочено от подхода на „ тестване” към подхода на 
„ опитване” като по този начин се даде възможност на младите 
хора да се запознаят с различните професионални занаяти и 
опции за кариера. Също така в изводите на Съвета ( Съвет на 
европейския съюз, 2009b) се споменава висококачественото 
ориентиране през целия живот, информацията и издръжката като 
имащи съществено значение по време, когато се прави избор за 
образователна или професионална кариера. Особено необходимо е 
да се включват и интегрират в пазара на труда студенти със 
специални нужди ( Съвет на европейския съюз, 2010 с). 

В допълнение към горното Съобщение, Маастрихт, ( Европейска 
комисия, 2004), Хелзинки ( Европейска комисия, 2006b), Бордо 
( Комюникето от Бордо, 2008 г.) и Комюникето от Брюж (2010) в 
рамките на Копенхагенския процес, засягат ролята на 
ориентирането в подкрепа на ученето и работата. Комюникето от 
Брюж (2010) акцентира върху лесно достъпна и с високо качество 
информация през целия живот, услуги, включващи ориентиране и 
консултиране за да се даде възможност на гражданите да вземат 
решения за управление на своите собствени образователни и 
професионални кариери извън рамките на традиционните 
специалности, свързани с половия признак. В него също се 
изброяват няколко точки за национално действие за разработване 
на VET/ ПОО – и свързаното с пазара на труда предоставяне на 
ориентиране през 2011-14.  

За увеличаване на участието в учене през целия живот и 
гарантиране на плавна мобилност на учащите и работниците в 
Европейския пазар на труда, необходими са инструменти и 
механизми на сътрудничество в подкрепа на прозрачността на 
квалификациите между институциите, системите и страните. 
Европейската комисия, подкрепяна от ЕЦРПО, разработва 
Европейската квалификационна рамка ( ЕКР) 5 за учене през целия 
живот ( Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, 
2008) и Европейската кредитна система за професионално 
образование и обучение ( ЕКСПОО)( Европейският парламент и 
Съветът на Европейския съюз, 2009). Едно от текущите 
предизвикателства пред държавите- членки е ориентирането през 
целия живот да стане неразделна част в подкрепа на 
изпълнението на европейските инструменти, такива като ЕКР и 
съответно Националните квалификационни рамки и ЕКСПОО. 

                                                 
5 Една от целите за учредяване на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот 
(ЕКР) е да създаде полезни взаимодействия (синергии) между Копенхагенският процес (VET/ПОО) и 
Болонския процес (Хуманитарно образование). ЕКР е свързана и се подкрепя от други инициативи в 
сферата на прозрачност на квалификациите (EUROPASS), прехвърляне на кредити (Европейска система 
за натрупване и прехвърляне на кредити за висше образование – ECTS/ЕСНПКВО и Европейската 
кредитна система за професионално образование и обучение – ECVET/ЕКСПОО) и гарантиране на 
качеството (Европейска асоциация за гарантиране на качеството във висшето образование – 
ENQA/ЕАГКВО и Европейската мрежа за гарантиране на качеството в професионалното образование и 
обучение – ENQA-VET). 
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Ориентирането и информацията са жизнено важни за изработване 
на ( национални) квалификационни рамки ( например, кредитната и 
квалификационна рамка на Шотландия се използва от националните 
услуги за кариерно ориентиране), а кредитните системи 
реализират своята добавена стойност като създават проходимост 
в системите на образование и обучение: отделните хора трябва 
да бъдат информирани за становищата за изграждане на техните 
индивидуални пътеки на обучение и тяхното 
неофициално/ неформално обучение да бъде узаконено (LAUNIKARI 
et al., 2009).   
 
1.4.3. Инициативи на политиката във висшето образование 
Болонският процес ( иницииран през 1999) установява рамката за 
сътрудничество с 46 страни за създаване на Зона за европейско 
висше образование ENEA/ ЗЕВО, която гарантира по- сравними, по-
съвместими и по- кохерентни системи на висше образование в 
Европа. През март 2010 г. с Декларацията на министрите в 
Будапеща- Виена ENEA/ ЗЕВО най- накрая става реалност. Тази 
декларация, подкрепяйки едновременно консолидацията на ЗЕВО 
през 2011-2020 има за цел да изпълни цели, свързани с 
ориентиране на висшето образование към: 

• Завършване на реформите, които са в ход, за да се даде 
възможност на студентите и персонала да бъдат мобилни, да 
подобряват преподавателската работа и усвояването на 
материала във висшето образование, за да се стимулира 
постепенна трудова заетост и се осигури качество във 
висшето образование за всички; 

• Потвърждаване на ключовата роля на академичната общност 
( например, ръководители на институции, преподаватели, 
изследователи, административен персонал и студенти) за 
предоставяне на учащите се възможността да придобиват 
знания, умения и компетенции, тласкайки напред 
професионалното си развитие; 

• Подкрепа и вдъхновяване на работната и учебната среда и 
насърчаване на центрирано около студентите обучение като 
начин за засилване на потенциала на обучаемото лице във 
всички форми на образованието, предлагайки му най- доброто 
решение за устойчиви и гъвкави пътища на учене.  

Министрите, които отговарят за висшето образование в 
страните, които участват в Болонския процес се срещат на всеки 
две години 6 за да отбележат напредъка и да очертаят 
приоритетите за действие. Тяхното комюнике от ЛЬОВЕН (2009) 
определя няколко приоритета такива като трудова заетост и 
центрирано около студентите обучение и преподаване. Относно 
трудовата заетост, институциите за висше образование заедно с 
правителствата, правителствените агенции и работодателите, 
следва да подобрят предоставянето, допустимостта и качеството 

                                                 
6  Болоня (1999), Прага (2001), Берлин (2003), Берген (2005), Лондон (2007) и ЛЬОВЕН , Белгия (април 
2009). 
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на техните услуги на ориентиране за студентите и бившите 
питомци на учебни заведения за изследване на възможностите за 
наемане на работа и за кариерно развитие. За центриране на 
обучението около студента ще бъдат необходими нови подходи към 
преподаването и обучението, ефективна подкрепа на структурите 
за ориентиране и концентриране на учебната програма върху 
учащия се. Продължаващата реформа във висшето образование се 
очаква да постигне като резултат високо качество, гъвкави и 
предназначени за отделния индивид образователни пътеки. 

Успоредно с горното изводите на Съвета ( Съвет на Европейския 
съюз, 2010 с) акцентират върху целеви мерки при предоставянето 
на индивидуализирана поддръжка ( включително ориентиране, 
мониторинг и обучение на квалификации) особено през ранните 
етапи на университетските курсове за подобряване на процента 
на дипломиращите се студенти, особено за обучаващите се в 
неравностойно положение. Също така Уставът на ФЕДОРА 7 за 
ориентиране и консултиране в рамките на Европейската зона за 
висше образование ( ФЕДОРА, 2007) подчертава стойността на 
предоставяното ориентиране и търси подкрепата на политиците, 
институциите за висше образование и международните организации 
за предоставяне на услуга от високо качество, поставена в 
контекста на учене през целия живот.  
 
1.4.4. Инициативи на политиката, свързани с пазара на труда 
Услугите за ориентиране играят голяма роля в политиките на 
пазара на труда като действат като интерфейс между търсенето и 
предлагането за умения. Националните пазари на труда не са 
добре уравновесени, тъй като има недостиг на адекватни умения 
в някои региони, сектори и професии, което съвпада с 
относително високи нива на безработица из целия ЕС ( Европейска 
комисия, 2010). В рамките на новите квалификации за новите 
инициативи за работни места Съветът ( Съвет на Европейската 
комисия 2009 с) се стреми да подобри мониторинга на тенденциите 
на европейските пазари на труда, инструментите и услугите за 
промоциране на ориентиране, свързано с работното място и 
мобилност и за справяне с несъответствията на квалификацията. 
Ще бъде учреден механизъм за редовно оценяване на 
дългосрочните доставки и необходимите квалификации наред с 
ЕЦРПО, ЕВРОФОНД и Европейската експертиза на фондацията за 
обучение.  

За да се подобри качеството и прозрачността на 
информацията за свободните работни места и да се отговори на 
търсенето и предлагането на умения и компетенции на пазарите 
на труда на ЕС се разработва стандартен многонационален речник 

                                                 
7 ФЕДОРА е европейска асоциация, чиито членове работят като практикуващи експерти по 
ориентирането в множество роли в институциите за висше образование. Тя изпълнява промоцираща роля 
на важно лоби на европейско равнище във връзка с предоставянето на ориентиране във висшето 
образование; една професионална разработваща  роля за нейните членове чрез обучение, мрежови 
дейности, и обявяване на етически принципи в подкрепа на практиката на неговите членове. 
www.fedora.eu.org ([цитирано 02.06.2011). 
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на длъжностите и квалификациите ( Европейска комисия, 2008b). 
Тези европейски квалификации, компетенции и 
класификация/ таксономия на професиите ( ЕКККП) е инициатива на 
съвместната политика8, които ще бъдат изготвени съвместно между 
Европейската комисия и държавите- членки в подкрепа на 
разработването на квалификации и трудова заетост. Тя остава 
напълно открита за това до каква степен ориентирането ще бъде 
вградено в ЕУКД, тъй като чрез даване на подробни описания на 
профилите на работните места тя има възможност да бъде от 
полза както за търсещите работни места така и за 
работодателите.  

Независимо от напредъка все още има области, в които 
предоставянето на услугата ориентиране трябва да се развитие 
още повече. Последният синтезиран отчет на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие ( ОИСР) „ Обучение за 
работа” ( ОИСР, 2010b) констатира няколко пропуски в 
информацията за пазара на труда и в предоставянето на услугата 
ориентиране. Според отчета уместната информация за пазара на 
труда не винаги е налице или лесно смилаема и разбираема. 
Практикуващите ориентиране, които предоставят услуги по 
кариерно ориентиране понякога са недостатъчно подготвени за да 
се справят с въпроси на пазара на труда. В техният съвет може 
да липсва обективност, защото той се базира на образователни 
институции с прекалено академични пристрастия. Също така 
услугите за ориентиране често пъти не са цялостно 
организирани, а са фрагментарни, с недостатъчен ресурс и с 
обратен ефект, с резултат, който да доведе до това, че онези, 
които най- много се нуждаят от ориентиране да не могат да го 
получат.  

Дневният ред за нови квалификации и работни места 
акцентира върху това, че кариерното ориентиране трябва да бъде 
налице у всички работодатели, за да могат да разширят неговия 
достъп до ученето през целия живот и за узаконяване на 
неформалното и неофициалното обучение. Обществените служби за 
трудова заетост трябва да предлагат кариерно ориентиране и 
добре насочено обучение и програми за практически трудов опит, 
както и въвеждането на специална помощ за ориентиране, 
консултиране, образование и обучение на групи като Рома и 
самостоятелно заети лица ( Европейска комисия, 2010 а). 
Съвместната работа на социалните партньори на ЕС по 
преструктуриране на целите за гарантиране на работниците и по-
специално по- възрастните работници, които стават излишни, 

                                                 
8 ЕКККП/ ESCO е насочена към институциите и заинтересованите лица на пазара на труда и 
образователния сектор, и ще бъде прогресивно развит през следващите години за да включи колкото се 
може повече професии . За да се гарантира, че ЕКККП отговаря на нуждите на неговите ползватели 
заинтересованите страни (включително службите по трудова заетост, социалните партньори, 
компаниите, институциите за образование и обучение или разработчиците на търсене на работни места 
чрез уеб инструменти), са поканени да участват в тяхната разработка.  
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получават издръжката, от която се нуждаят за да намерят нова 
работа, включително обучение ( Европейска комисия, 2009 а).  

Ръководният принцип по заетостта 8, „ Подготовка на 
квалифицирана работна сила, която да отговаря на нуждите и да 
насърчава учене през целия живот”, подтиква държавите- членки 
да укрепват службите за образование и кариерно ориентиране в 
сътрудничество със социалните партньори и компании, да 
задействат проекти, които да помагат на младите хора да 
намерят първоначална трудова заетост ( Съвет на Европейския 
съюз, 2010d). Комисията ( Европейската комисия, 2009 а) обръща 
внимание на намаляващия брой, откриващи се работни места през 
текущата икономическа рецесия. Онези, които се дипломират от 
заведения за образование и обучение рискуват да се сблъскат с 
безработицата и с периоди на бездействие, които могат да имат 
негативно въздействие върху бъдещата им работа и встъпването 
им на пазара на труда. Помощни мерки ( назначаване на работа, 
практическо обучение свързано с работата, или достъп до 
допълнителни проучвания) трябва да бъдат на разположение на 
младите хора, които да направят прехода от учене към работа, 
особено ако те не успеят да стъпят на пазара на труда след 
като завършат своето образование. 
 
1.5.  Законодателство за ориентиране през целия живот  
През периода 2007-10 г. из цяла Европа бяха извършени много 
законодателни реформи и подобрения в сферата на ориентирането 
през целия живот. Много от тези законодателни мерки на 
национално равнище бяха частично резултат на „ тласък” от 
страна на политиката и стратегическата рамка на ЕС и частично 
са свързани с националната реформа. Това изглежда е постепенно 
движение към установяване на по- кохерентни законодателни 
рамки, които съдържат специфични закони и постановления на 
сектора ( образование, обучение, трудова заетост), които 
поддържат предоставянето на ориентиране от гледна точка на 
учене през целия живот и които покриват широк обхват 
разработки, в които издръжката на ориентирането има ключова 
роля в бъдеще ( например) изпълнението на националната 
квалификационна рамка. 

Ново законодателство ( актове, декрети, постановления, 
наредби) в голяма степен отразяват текущата социално-
икономическа реалност, в която гражданите живея, учат и 
работят и в която избират и решават за своето образование, 
обучение и работа. Правната рамка общо се занимава с 
различната информация и нуждите от ориентиране на гражданите и 
отчита човешкия жизнен цикъл и различните жизнени ситуации. Те 
също подчертават нуждата от центриране около ползвателя и 
индивидуализация в проектирането, доставката и развитието на 
услугата ориентиране. Различни групи в рисково положение и 
техните специфични нужди относително добре се покриват от 
последните законодателни реформи. 



32 

 

Много закони също подчертават важността от по- добрата 
координация на ориентирането и сътрудничеството чрез 
включването на съответни национални, регионални и местни 
власти и заинтересовани субекти. Държавите- членки напоследък 
лансират мерки, програми за действие и сключват 
междуведомствени договори в подкрепа на изпълнението на 
законодателните реформи и за постигане на стратегическите 
цели. По- нататък ще бъдат накратко представени подбрани 
примери на нови закони, които страните са приели в областта на 
ученето през целия живот и трудовата заетост, в които 
ориентирането представлява неразделна част.   
 
1.5.1 Законодателство за ориентиране в сектор образование 
Новото законодателство за ориентиране в сектор образование 
заостря вниманието върху подобряване на достъпа и качеството 
на предоставяната услуга, както и подпомагането на прехода от 
образование към работа и между различните нива на образование. 
Компетенциите и квалификациите на консултантите по ориентиране 
се разглеждат, също така, като най- съществен елемент за 
гарантиране осигуряването на най- качествено ориентиране. Дават 
се примери от Северните, Централноевропейските и 
Южноевропейските страни, за да илюстрира това развитие.   

Датският закон за ориентиране (2007, поправката ( 9) към 
Закон от 2003 г.) Исландският закон за задължително училищно 
образование (91/2008) и Законът за горния курс на средното 
училище (92/2008), и Норвежкият закон за образованието (2009) 
имат някои общи черти в това, че те се стремят да гарантират 
предоставянето на услугата ориентиране за младите хора в 
образованието и обучението. Законодателството подчертава 
индивидуалното право на студента да получава образователна и 
професионална ориентация за неговото/ нейно обучение и кариерни 
пътища ( включително материална издръжка за преходите) при 
условие, че се получава от квалифициран консултант по 
ориентиране ( ЕЦРПО, 2008b, 2009d). Квалификациите на 
консултантите по ориентиране са били разгледани напоследък в 
Исландия, и Норвегия; Исландският парламент е приел закон 
(2009) за потвърждаване на званието образователен и 
професионален консултант, за да се гарантира определено 
качество на услугата за благото на клиентите (IAEVG, 2010). В 
Норвегия официалната квалификация на кариерни и социални 
педагогически консултанти е била разгледана в Министерството 
на образованието и научните изследвания ( ЕЦРПО, 2009d). Също 
така датската поправка налага нови изисквания към институциите 

                                                 
9 Те включват целевите усилия за ориентиране към младите хора, за които се смята, че е малко вероятно 
да започнат или завършат  програма за младежко образование, предоставяйки  ориентиране на по-ранен 
етап по време на задължителното ходене на училище, включително проекти за строителство на мостове, 
нови квалификационни изисквания за практикуващите ориентиране; и задължаване на общините да 
разширят информационните услуги за всички млади хора под 25 години, които в момента не се намират 
или не са приети в учебно заведение за завършване на програма за младежко образование. 
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за младежко образование, практикуващите професионално 
ориентиране и общинските центрове за ориентиране на младежта. 

В по- новите страни- членки, например Полша, последните 
законодателни актове за образование регулират предоставянето 
на услуги за ориентиране и че различни видове училища се 
очаква да предложат способи за сътрудничество между родители, 
учители и друг училищен персонал, психологическо- педагогически 
центрове, други училища, организации и институции, които 
работят със семейството, децата и младежта ( ЕЦРПО, 2010d). 
Словашкият закон за образованието (2008) се занимава 
изключително със заинтересованите лица в образованието и 
обучението с отговорността да се предложат услуги за 
ориентиране и консултиране с превантивни мерки ( ЕЦРПО, 2009d). 
Унгария е по пътя към по- задълбочено междуведомствено 
политическо уреждане: на група правни експерти е било 
възложено да съставят карта на съществуващата законодателна 
рамка на кариерното ориентиране в страната, стигайки до 
заключението, че правните наредби по кариерно ориентиране 
между секторите и координацията между компетентните 
министерства трябва да бъде подобрено ( Унгарски съвет за 
ориентиране през целия живот, 2009). 

Чрез стартиране на Органичен закон за образование (2006 
г.) Испания създаде условия за по- системна и по- целенасочена 
дейност на образователните институти, които отговарят за 
осигуряването на студентите с лични инструктори и консултанти 
по време на задължителното средно образование ( ЕЦРПО, 2009d). 
Във Франция на сектора за висше образование е възложено да 
предлага ориентиране и да учреди кариерна служба ( Закон 2007 - 
1199) в подкрепа на студентите с цел подобряване на 
възможностите им за трудова заетост, включително портфейл с 
квалификации ( Резюме от аналитична справка на Френската 
EМПОЦЖ, 2 март 2010). 
 
1.5.2 Законодателство за ориентиране в професионалното 
образование и обучение и пазара на труда 
 
Подбраните законодателни примери по- долу отразяват очевидната 
нужда от укрепване на услугата предоставяне на ориентиране по 
професионално образование и обучение. Много от тях са насочени 
към подкрепа за встъпване на пазара на труда за млади хора и 
гарантиране на гладък преход към работни места и кариери за 
възрастни. Органите, които отговарят за предоставянето на 
услугата ориентиране и механизмите за предоставяне са по-
категорични, а обхватът на ориентирането през целия живот е 
по- видим в законите, приети напоследък. Подбраните казуси по 
страни по долу осветляват тези аспекти.  

През 2009 г. във Франция беше приет нов закон за 
ориентиране през целия живот и за професионално обучение. Той 
учредява публична услуга за ориентиране през целия живот, с 
която се гарантира достъпът на всички лица до безплатна, пълна 
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и обективна информация за различните видове дейност, обучение 
и сертифициране, възможностите за заемане на работни места, и 
нивата на заплащане, както и достъпът до високо качествени, 
мрежови и персонализирани услуги за ориентиране. Законът 
изисква от ангажираните с тази дейност да предлагат комплект 
от услуги на едно място за всички хора. Законът предвижда 
електронната услуга ориентиране да се предоставя на 
ползвателите с информация или съвет за ориентиране и обучение 
с позоваване на органите за професионално ориентиране. 
Специфична особеност на закона е, че делегат 10 за информация и  
ориентиране пряко подчинен на министър председателя ще 
разполага с пълномощия да координира услугата електронно 
ориентиране и за предоставяне на услуга със стандарт на 
качество, да оценява националните и регионалните политики и да 
съдейства на координацията на политиките на ориентиране и 
информиране на регионално и местно равнище ( Резюме от 
френската аналитична справка по Европейската мрежа за политика 
на ориентиране през целия живот ЕМПОЦЖ, 2 март 2010).  

Испанският кралски указ (1538/2006) за професионално 
образование и обучение гласи, че всички учебни програми трябва 
да предоставят на студентите информация за възможностите за 
учене, наемане на работа и индивидуална трудова дейност в 
подкрепа на навлизането на пазара на труда ( ЕЦРПО, 2009d). 
Освен това Испанският кралски декрет (395/2007) учредява 
интегрирана система да ориентиране и информиране за 
възможностите за обучение и наемане на работа и за признаване 
на квалификации ( ЕЦРПО, 2008d).  

По- новите държави- членки предприеха действия за 
учредяване, модернизиране и преструктуриране на своите правни 
рамки, за да съдействат за едно по- цялостно развитие на 
професионалното образование и обучение и системите на пазара 
на труда, в които ориентирането да стане тяхна интегрална 
част. Например, Българският закон за насърчаване на заетостта 
(2008 г.) стимулира бъдещото развитие на ориентиране чрез 
лицензирани информационни центрове за кариерно ориентиране 
( ЕЦРПО, 2008b), докато Словашкият закон за професионално 
образование и обучение (2009) акцентира върху необходимостта 
от сътрудничество между всички заинтересовани страни и 
социални партньори на национално и регионално равнище за 
хармонизиране на професионалното образование и обучение с 
нуждите на пазара на труда ( ЕЦРПО, 2009d). В Литва Законът за 
професионалното образование и обучение (2007) предвижда 
професионалното ориентиране да бъде съставна част от 
националната система за професионално образование и обучение и 
Министерството на образованието и науката заедно с 
Министерството на труда и социалната сигурност установяват 

                                                 
10 Делегатът трябва ще стане приемник на „междуведомствения делегат”, учреден преди три години за 
информиране и ориентиране на младежта, който състави през 2007 г. „schema national de l’orientation et de 
l’insertion professionnelle des jeunes” (Национална директива за ориентиране  на младежта и за наемане на 
работа). 
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принципите за предоставяне на услуги за професионално 
ориентиране. Литовският закон за социално интегриране на 
хората в неравностойно положение (2008) разглежда 
професионалното ориентиране, консултиране и оценка на 
квалификациите като част от услугите за професионална 
рехабилитация ( ЕЦРПО, 2009d; 2010b).  

Освен това, в рамките на финансирания от ЕК проект 
страната- кандидатка за встъпване в съюза Хърватия започна да 
развива кохерентна законодателна рамка за кариерно ориентиране 
през целия живот и възнамерява да създаде пилотни центрове за 
кариерно ориентиране през целия живот в партньорско 
сътрудничество със съответните служби, които поддържат 
бизнеса. Целта е също да се създаде механизъм за обучение в 
рамките на хърватските служби за обществена трудова заетост за 
ключова квалификация за консултанти по кариерно ориентиране 
през целия живот и за наемане на работа, за засилване на 
аналитичния капацитет на обществените служби за трудова 
заетост и за установяване на връзки с академичната общност за 
разработването на политически ориентирани изследвания ( ЗЕЛОТ, 
2009).  

Новото законодателство допринася за отстраняване на 
многобройните бариери – административни, финансови, 
структурни, правни и секторни – и за формиране на нови морални 
цели на колективна отговорност и на споделено чувство за цел 
сред ключови заинтересовани лица в области, в които се изисква 
съвместно действие. Областта, в която в бъдеще ще се изисква 
все по- голям идеализъм обаче представлява изпълнението на 
новото законодателство със засилено сътрудничество на 
междуведомствено, между- секторно и мулти- професионално 
равнище. Целево действие с достатъчно човешки и финансов 
ресурс, както и активното ангажиране на всички свързани 
заинтересовани лица ще играят изключително важна роля за 
постигане на дългосрочно подобряване и насърчаване на 
ориентирането през целия живот в цяла Европа. 
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ГЛАВА 2 
 
НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ В ПОЛИТИКАТА НА 
ОРИЕНТИРАНЕ 
 
Дългосрочна цел в държавите- членки е да увеличат 
сътрудничеството и координацията в политиката в подкрепа на 
установяването на добре интегрирана система за ориентиране 
през целия живот. Тя трябва да замени две разделени и често 
пъти фрагментирани системи ( образование и трудова заетост), 
както обикновено се случва ( ЕЦРПО, 2009b). Една по- кохерентна 
система се очаква да подобри ефективността от предоставянето 
на ориентиране и да даде на гражданите адекватна, точна и 
лесно достъпна информация, ориентиране и консултиране. Това ще 
подпомогне техния капацитет за осигуряване на подходящо 
образование, обучение и избор на кариера, и ще подпомогне 
мулти- професионалното сътрудничество в секторите и 
администрациите, които предоставят услугата.  
Настоящият преглед показва, че има растящо търсене на 
осигуряването на ориентиране сред различните целеви групи в 
Европа. Това води до създаването на предизвикателства за 
създаването на и управлението на система за ориентиране през 
целия живот в държавите- членки. Без значителна национална 
подкрепа и системно разработване на ориентиране през целия 
живот, предоставянето на услугата неизбежно ще пострада, 
например, в смисъл на достъпност, качество и отчетност. 
Държавите- членки вече постигнаха напредък в усъвършенстване на 
механизмите за увеличаване на съвместните дейности между 
секторите при планирането и разработването на сътрудничеството 
и координацията в политиката на ориентиране. 
 
2.1. Ориентиране в стратегиите за учене през целия живот 
 
Комисията продължи мониторинга на разработването и 
изпълнението на стратегиите за учене през целия живот на 
отделните страни; тя също подкрепи националните мерки, 
поставящи си за цел нарастване на познанията за тези стратегии 
и на европейското сътрудничество 11. През следващите години 
работата по изпълнението на стратегиите и политиките за учене 
през целия живот и политиките съгласно стратегическата рамка 

                                                 
11 На европейско равнище, например, е постигнат следния напредък:  лансирана е концепцията за учене 
през целия живот; приемане на осем ключови компетенции за учене през целия живот; установяване на 
европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и Европейска кредитна система за 
професионално образование и обучение (ЕКСПОО); публикуване на европейски директиви за 
потвърждаване на неофициалното и неформалното обучение (ЕЦРПО,  2009a); потвърждаване на 
стойността  на резултатите от обучението. 
 
 



37 

 

на ЕТ 2020 ще продължи в държавите- членки, с цел увеличаване 
на въздействието върху преките изгоди за индивидите ( Съвет на 
европейския съюз, 2009 а). Образование и обучение 2020 
специално се занимава със създаването на гъвкави 
пътища/ преходи на обучение, потвърждаване на 
официалното/ неофициалното обучение и установяването на 
национални квалификационни рамки ( Европейска комисия, 2009 е).  

Двете резолюции на Съвета ( Съвет на Европейския съюз, 
2004, 2008b) усилват статута на ориентирането през целия живот 
в ученето през целия живот, тъй като страните се приканват да 
изследват как се предоставя ориентирането при тях и как да 
осигурят ефективно между- секторно сътрудничество и координация 
на политиките на ориентиране. Засилването на предоставянето на 
услуги за информация, ориентиране и консултиране в европейски, 
национален, регионален, местен и секторен контекст се очаква 
да подобри ефикасността на инвестирането в образованието и 
професионалното обучение, ученето през целия живот и човешкия 
капитал и развитието на работната сила. 

Примерите по- долу изтъкват на преден план подходите, че 
някои нови държави- членки са пристъпили към инкорпориране на 
ориентирането в техните стратегии и политики за учене през 
целия живот. Ключови тематични области като сътрудничеството и 
координацията на политическо ниво, професионалната подготовка 
на експертите по ориентиране, качеството и инфраструктурата на 
предоставяната услуга и методиките на ориентиране бяха 
разгледани в тези стратегии. 

Както българската национална стратегия за учене през целия 
живот (2008-13), така и Чешката стратегия за учене през целия 
живот подчертават ролята на кариерното ориентиране през целия 
живот като ключов елемент в поддържането на ученето през целия 
живот за отделните индивиди, разширяване на достъпа до 
качествено образование и обучение, подобряване на услугите за 
информиране, ориентиране и консултиране и целеви услуги за 
информиране и ориентиране  по въпроси на образованието и 
обучението за възрастни хора ( ЕЦРПО, 2008b). Словашката 
стратегия за учене през целия живот и за ориентиране през 
целия живот 12 ( април 2007) представлява програмен документ до 
2011 г. основан на учене през целия живот и ориентиране през 
целия живот, и разглежда професионалното ориентиране в 
качеството на инструмент, който помага на хората да подобрят 
качеството на техния професионален живот ( ЕЦРПО, 2009d). 

Трите балтийски държави – Естония, Латвия и Литва – 
въведоха в техните стратегии мерки за ориентиране през целия 
живот. Тяхната цел е да изяснят и определят свързаните с това 

                                                 
12 Словашката стратегия за учене през целия живот и за ориентиране през целия 
живот. От Интернет: 
http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Slovakia/S lovakia_LLL_Strategy_200
7.pdf[cited.2.6.2011] 
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понятия и да създадат по- голяма кохерентност между различните 
доставчици на образование и обучение. През 2008 беше подписано 
политическо споразумение между Министерството на социалните 
въпроси и Министерството на образованието и научните 
изследвания в Естония за вземане на решения в сферата на 
отговорността за предоставяне на висококачествено ориентиране 
за всички граждани, за учредяване на интегрирана система за 
ориентиране, за насърчаване на единна квалификация и система 
на обучение за практикуващите професия и за оценяване на 
въздействието на качеството на ориентирането. Естония 
разполага с интегрирано ориентиране през целия живот в своята 
национална стратегия за образование за възрастни и в 
Експлоатационната програма за развитие на човешките ресурси 
(ESF)( ЕЦРПО,2009, 2010d).  

Латвийската бяла книга за разширяване на услугите за 
ориентиране и консултиране на национално и регионално ниво 
представлява част от националната политическа стратегия за 
образование/ обучение и трудова заетост/ социална политика 
( изпълнявана от 2007 г. насам) 13. Целта е да се постигне общо 
разбиране за сложността на системата за ориентиране през целия 
живот; да се постигне договореност за обща терминология; да се 
установят съществуващите пропуски в предоставянето на 
ориентиране за конкретните целеви групи; и за подобряване на 
сътрудничеството и координацията при предоставянето на 
ориентиране между ключовите заинтересованите лица за избягване 
на препокриване и фрагментиране на предоставяната услуга 
( ЕЦРПО, 2008b). В Литва разпоредбите за ориентиране през целия 
живот са вградени в националната стратегия за гарантиране на 
учене през целия живот (2008), която разкрива ролята на 
услугите за ориентиране при упълномощаването на индивидите да 
вземат решения относно образованието, обучението и 
професионалната си дейност. Планът за действие на стратегията 
включва мерки за повишаване на познанията на възрастните за 
възможностите за обучение и за развитието на техните 
компетенции за управление на професионалната им дейност 
( ЕЦРПО, 2009d). 

Турция излезе с национална стратегия за учене през целия 
живот с план за действие за 2009-13 г., в която приоритет се 
дава на засилването на услугите за професионалното ориентиране 
за всеки отделен индивид. Стратегията е изготвена с 
оповестяване, координиране и сътрудничество на всички публични 
и частни заинтересовани лица и социални партньори. Звено за 
професионално ориентиране беше създадено в Министерството на 
образованието на Турция ( в Генерална Дирекция за специално 
образование, ориентиране и консултиране) в качеството на 
политически инкубатор през 2007. Освен това, Турция въведе 

                                                 
13 Главните заинтересовани лица, които са ангажирани са министерствата на образованието, 
благосъстоянието (Департамента по труда) и икономиката, държавните агенции за развитие на заетостта 
и образованието и социалните партньори. 
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интегрирана учебна програма за ориентиране в основното, 
общообразователното средно и професионалното образование. 
Втората фаза на реформата на учебната програма започна през 
2007 т., и бяха разработени програми за интегриране на 
ориентирането в развитието на професионална дейност и 
образование (Akk ök & Zelloth, 2009). Кипър издигна като важен 
политически приоритет подобряването на услугите за ориентиране 
и консултиране на всички групи от граждани, така както е 
посочено в стратегията за учене през целия живот ( ЕЦРПО, 
2009d). 
 
2.2. Ориентиране в стратегиите за насърчаване на Професионално 
образование и обучение и участие на трудовия пазар 
 
Предизвикателствата, определени в Новите квалификации за 
новите инициативи за работни места призовават за национални 
системи за професионално образование и обучение, които да 
откликнат ефективно на нарастващите нужди от квалификации на 
пазара на труда ( Европейска комисия, 2010i). Положителни 
промени могат да се видят в държавите- членки, тъй като те 
полагат усилия за подобряване на приложимостта на 
предоставянето на професионално образование и обучение на 
пазара на труда. Например, благодарение на продължаващата 
децентрализация на професионалното образование и обучение, 
доставчиците на образование и обучение бяха способни да 
използват реформите в учебните програми, за да приспособят 
предоставянето на професионално образование и обучение към 
нуждите на местния пазар на труда. Освен това, с нарастваща 
сила се прилага „ модулния принцип” като ефективен начин да се 
направи предоставянето на професионално образование и обучение 
по- гъвкаво и отзивчиво към конкретните нужди на учащите се и 
на бизнесите ( например, чрез нови или подобрени пътеки). Също 
така страните без традиции в обучение, основано на работата 
създават нови схеми за стажуване в сътрудничество със 
социалните партньори ( Европейска комисия, 2009 е; Комюнике от 
Брюж, 2010).  

Един от начините да се гарантира, че програмите за 
професионално образование отговарят на нуждите на пазара на 
труда е да се осигури лесен достъп за студентите от сферата на 
професионално образование до висококачествена информация през 
целия живот, ориентиране и консултиране, така че да могат да 
вземат зрели решения и да управляват учебната и 
професионалната си кариера отвъд традиционните специалности по 
полов признак.( Брюж, Комюнике 2010). Инициативите на 
националната стратегия, посочени по- долу акцентират върху 
подобряването на цялостното подобряване на услугите за 
ориентиране по въпросите на пазара на труда както и в подкрепа 
на действията, свързани с фазите на преход ( особено от 
професионалното образование и обучение към пазара на труда). 
Един ключов въпрос, който е нужно да се подобри, представлява 
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качеството на информацията за пазара на труда, тъй като 
възможно той не винаги е леснодостъпен или напълно разбираем 
за ползвателите. Освен това стратегиите потвърждават, че 
сътрудничеството между системата на образование и пазара на 
труда се превръща в ключов елемент в ориентирането и 
консултирането. Все още остават предизвикателства, свързани с 
ефикасността на предоставяната информация, ориентиране и 
консултиране, със сътрудничеството между различните сектори и 
с намаляване на процента на отсяване. 

Италия стартира нова интегрирана стратегия за 
професионално образование и обучение както и ориентиране през 
2009 г.( Италия 2020 – План за действие в подкрепа на 
младежката заетост чрез интегриране на ученето с работата). 
Специално ударение се поставя върху подкрепата за прехода от 
училище към работа на младите хора и преосмисляне на ролята на 
университетското образование. През 2020 г. италианското 
правителство, регионите и социалните партньори се договориха 
ориентирите за професионалното образование и обучение да 
създадат рамка от методи за учене и ориентиране за оценяване и 
развитие на професионалния потенциал на учащите за подобряване 
на техните възможности да си намерят работа ( ЕЦРПО, 2010d). В 
Португалия в рамките на реформата на професионалното обучение 
Министерството на образованието и Министерството на труда и 
социалната солидарност приеха за стратегия за развитие на 
ориентирането и консултирането, която да включва 
мултидисциплинарни екипи  осигуряващи по- интегриран подход към 
различните въпроси, такива като определяне на пътищата за 
академическа, образователна и професионална дейност на младите 
хора ( ЕЦРПО, 2009d; 2010c).  

В Германия макар че има връзка между политиките на 
образование и работа с ориентирането и консултирането все още 
няма между- секторна стратегия за ориентиране през целия живот. 
Предоставянето на ориентиране и консултиране е вградено както 
в цялостната стратегия по трудовата заетост, така и в 
стратегията за учене през целия живот. Съществува стара 
традиция на ориентиране и консултиране в германската политика 
за пазара на труда и практиката като част от правната 
отговорност на обществената служба по трудовата заетост, като 
се има предвид, че ученето през целия живот и ориентирането 
през целия живот едва напоследък са станали тема на високо 
равнище в политическия дневен ред ( ЕЦРПО, 2009d). Германската 
национална експертна група за иновации в по- нататъшното 
обучение ( основана от федералния министър на образованието и 
научните изследвания) и правителствената концепция за учене 
през целия живот (2008) констатират следните нужди от 
развитие: подобряване на предоставянето на ориентиране, 
насърчаване на качество, засилване на координацията и 
сътрудничеството със системата на ориентиране; увеличаване на 
прозрачността на услугите и подкрепа за професионалното 
развитие на практикуващите ориентиране (nationals Forum 
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Beratung in Bildung, Beruf und Besch äftigung; Jenschke et al, 
2011). 

Литовската стратегия за професионално ориентиране и нейния 
план за действие 2004 14 за периода 2004-2009 г. са централните 
документи, които дават представа за една кохерентна система на 
ориентиране и насоките за нейното развитие. Много подобрения 
могат да се видят, като мрежата от информационни въпроси, 
свързани с професионалната дейност в общо образователните 
училища, в професионалните училища и в други институции; 
обучението на специалисти, които осигуряват ориентиране в 
помощ на хората с възможности за учене и за избор на професия 
и услугите за назначаване на работа, свързани с консултиране 
( ЕЦРПО, 2009d; 2010b, 2010d). Словашкото министерство на 
труда, социалните въпроси и семейството инициираха директивен 
документ по стратегията за заетостта и нуждите на прогнозния 
пазар на труда от професионални умения. Стратегията се 
занимава с подобряване на предоставянето на професионална 
ориентация както и с установяването на по- прозрачна 
информационна система за тенденциите на пазара на труда и за 
необходимата квалификация за европейския пазар на труда 
( ЕЦРПО, 2009d). Българската стратегия за трудовата заетост за 
2008-2015 г. си поставя за цел развитието на специализирани 
услуги за ориентиране за групите в неравностойно положение и 
за разширяване на достъпа до електронна информация и 
ориентиране. Българската национална стратегия по 
продължаващото професионално образование (2005-10) акцентира 
върху професионалното ориентиране, като една от главните й 
цели ( ЕЦРПО, 2008b).  
 
2.3. Национални форуми за ориентиране  
 
Европейската мрежа за политика на ориентиране през целия живот 
( ЕМПОЦЖ) работи за отстраняване на бариерите пред ученето през 
целия живот и създаването на подходяща институционална среда, 
както и адекватно системно устройство от сходни стратегии за 
изграждане между секторите на системи за ориентиране през 
целия живот, с високо ниво на справедливост, ефикасност и 
качество. Това стратегическо развитие на работата се извършва 
от националните форуми за ориентиране или сходни механизми за 
координиране на политиката в ЕМПОЦЖ. 

Форумите за национална политика на ориентиране през целия 
живот са създадени за да подобрят вземането на решения и на 
политиката, за да изградят лидерски капацитет, да управляват 
иновационните процеси и реформата и да преосмислят 
взискателните договорености за между- секторно сътрудничество. 
Справочникът на ЕЦРПО ( ЕЦРПО, 2008c) установява механизмите и 

                                                 
14 Планът за действие представлява основа за създаването на правна рамка , за развитие на 
инфраструктура, за система за обучение на специалисти по професионално ориентиране, за разработване 
на методология  за професионално ориентиране и за подобряване на  финансирането на системата. 
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структурите за координация на ориентирането на национално ниво 
в най- малко 24 държави- членки 15. Състоянието на нещата ( януари 
2011) в смисъл на официално учредени национални форуми за 
политика на ориентиране или други представителни структури в 
процеса на тяхното учредяване показва, че всички ЕМПОЦЖ на 
държавите- членки (33) са достигнали този етап на развитие. 

Тези форуми подкрепят развитието на политиката за 
ориентиране през целия живот в рамките на държавите- членки 
чрез включване на съответните заинтересовани лица 
( министерства на образованието и трудовата заетост) и 
секторите, предоставящи ориентиране ( включително училища, 
заведения за професионално образование и обучение, висше 
образование, обществените служби за трудова заетост и служби, 
базирани сред общности, групи от гражданското общество, както 
и служби на работодатели и от частния сектор). Дългосрочната 
цел на това сътрудничество и координация е да учреди цялостна 
и кохерентна система за ориентиране през целия живот, която да 
предостави на всички граждани информация, ориентиране и 
консултиране, които поддържат техния капацитет на избор на 
подходящо образование и професия и за придобиване на подходяща 
квалификация за успешно приспособяване на тяхното обучение в 
работната среда. 

Естеството, задачите и структурите на тези национални 
форуми отразяват националните политически и стратегически цели 
на всяка страна. Следващите казуси за страни открояват 
различните политически действия, които държавите- членки са 
предприели, както и техните главни цели и членски състав. 
Някои страни имат категоричната цел да ползват националния 
форум за проектиране на стратегия за ориентиране през целия 
живот. 

В Австрия е налице платформа в мащабите на цялата 
страна16, която разработва целите за стратегия за ориентиране 
през целия живот в подкрепа на напречна координация и 
сътрудничество в сферата на информацията, консултирането и 
ориентирането за образование и професии на регионално и 
федерално равнище ( ЕЦРПО, 2009d; 2010d). В Люксембург 
националният форум за ориентиране подготвя проект за 
национална стратегия за ориентиране през целия живот и внася 
своите препоръки в две заинтересовани министерства 
( Министерство на националното образование и професионална 
подготовка, Министерството на труда и трудовата заетост)( 
ЕЦРПО, 2010b). В Словения на експертна група за ориентиране 
през целия живот е било възложено да изготви предложение за 
системен и цялостен подход за ориентиране през целия живот и 
да инкорпорира съответните субекти в кариерното ориентиране 

                                                 
15 Австрия, България, Чешка Република, Германия, Дания, Естония, Гърция, Испания, Финландия, 
Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Румъния, 
Швеция, Словения, Словакия, Обединеното Кралство.  
16 http://www.lifelongguidance.at[cited2.6.2011] 
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( ЕЦРПО, 2010d). През 2011 г. Финландският национален форум за 
политика на ориентиране състави стратегия със специфични цели 
за по- нататъшно развитие на ориентирането през целия живот 
( Финландско министерство на образованието и културата, 2011). 
Словашкият национален форум за ориентиране определи целите 
приоритетите и специфичните цели на ориентирането през целия 
живот на национално ниво във връзка със специфични целеви 
групи в своя директивен документ относно концепцията за 
ориентиране през целия живот, в която се предлагат няколко 
мерки, осъществени от 2009 година насам ( ЕЦРПО, 2009d).  

В някои случаи форумите за политика на ориентиране служат 
като арена за професионална дискусия. През 2008 г. Полското 
министерство на труда и социалната политика учреди дискусионен 
форум за професионално консултиране през целия живот 17, където 
се обсъждат най- важните предизвикателства относно развитието 
на ориентирането. Освен това, бяха основани така наречените 
регионални партньорства в няколко полски войводства. Те поеха 
инициативи, свързани с координацията и развитието на дейности 
в професионалното консултиране на регионално ниво ( ЕЦРПО, 
2009b). През 2007 г. Чешката Република учреди Национален форум 
за политика на ориентиране, като платформа за срещи с 
професионалисти в сферата на ориентирането през целия живот 
( ЕЦРПО, 2010b), като се има предвид, че Датското министерство 
на образованието основа Национален форум за диалог по 
ориентирането, за да даде възможност за близък диалог между 
министерството и съответните организации, институции, 
асоциациите за консултиране на ориентирането, крайните 
ползватели и експерти с водещи позиции в сферата на 
ориентирането ( ЕЦРПО, 2010d).  

Представените членове в националните форуми се различават 
много в зависимост от задачите и целите поставени пред 
форумите. Естонският национален форум за професионално 
ориентиране ( учреден в 2009 г.) обединява заинтересованите 
лица от много различни нива и сектори, включително 
ръководителите от съответните министерства, практикуващи, 
целеви групи пр.( ЕЦРПО, 2009d; 2010d). През 2008 г. Словашкият 
национален форум за ориентиране през целия живот, 
консултативен орган на министъра на образованието беше учреден 
с 26 члена представляващи широк обхват от институции, както от 
правителството, така и от неправителствените сектори ( ЕЦРПО, 
2009d). Латвийският национален форум за ориентиране и 
консултиране ( учреден през 2007 г.) включва ръководители от 

                                                 
17 Форумът се подкрепя от Министерството на националното образование, Министерството на 
националната отбрана, Министерството на науката и висшето образование и много други институции, 
които  са заинтересовани от развитието на професионалното ориентиране, такова като Асоциацията на 
консултантите в образованието и професионалното обучение, Централата на доброволния трудов корпус, 
Полска мрежа за услуги за професионална дейност, Национален център за поддръжка на образование и 
професионално обучение през целия живот, Форум на директорите на трудовите офиси „Повият”, 
Конвент на директорите  на войводските трудови офиси, Съвет на институтите за професионална 
подготовка. 
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съответните министерства, лицата осигуряващи ориентирането, 
социални партньори и клиенти, докато в Унгария Службата по 
заетостта и социалните грижи изпълнява секретарските 
задължения на новия Националния съвет за политика на 
ориентиране през целия живот 18, основан на решението на 
Националния съвет за професионално образование и обучение и за 
учене през целия живот през 2007 т.(CEDEFOP, 2009d); 

Германският национален форум има специален статут, тъй 
като е основан като правна асоциация през 2006 г.. Той не 
получава никакво пряко финансиране от правителството, но 
федералните и провинциалните (L ÄNDER) органи са представени в 
обединен консултативен съвет. Федералното министерство на 
образованието осигурява финансова издръжка чрез отделни 
контракти за специални задачи (Watts, 2010). Също така 
латвийският форум за ориентиране е бил натоварен със специални 
задания: да действа в качеството на консултант за необходимото 
усъвършенстване на политиката и системата на ориентиране и 
консултиране, включително капацитета на доставчиците на 
услугата; институционална инфраструктура; подобрена достъпност 
и качество на информацията за професии; изучаване и бъдещи 
програми за обучение за практикуващи ориентирането ( ЕЦРПО, 
2009d). В Португалия както министерствата ( на труда и 
образованието) имат съвместни, обединени около проблем, 
работни групи, които действат като постоянно действащо 
координиращо звено на националния форум за ориентиране. 
Форумът ще изследва системата за гарантиране на качеството, 
координацията на секторната помощ, и осигуряване на постоянни 
иновации и академично осмисляне на политиката по въпросите на 
ориентирането. 

В Гърция Националният център за професионална ориентация 
( НЦПО) представлява изпълнителна власт, която отговаря за 
планирането и мониторинга на работата на Гръцкия национален 
форум за ориентиране 19. В контекста на националния форум, НЦПО 
си сътрудничи тясно с други компетентни органи и организации в 
ориентирането през целия живот, координира дейности като 
създаването на Национална мрежа от консултанти и консултантски 
структури и разработва една система модел за гарантиране на 
качеството на услугите по ориентирането и критерии за 
квалификации на практикуващите професионално ориентиране за 
секторите образование и трудова заетост ( ЕЦРПО, 2010b).  

Турция направи значителен напредък към учредяването на 
национален форум за ориентиране. Беше подписан меморандум за 
разбирателство през 2009 г. с участието на всички имащи 
отношение заинтересовани лица ( публични власти, социални 

                                                 
18 http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_kulfoldi_palyaor_eu_magyar_llg_tanacs[cited2.6.2011] 
19 Гръцкият национален форум за ориентиране е бил представен като отличителна дейност, която да бъде 
изпълнена по ръководството на Националната стратегическа референтна мрежа  (НСРМ)  Програма на 
европейския социален фонд 2007-2013 и той се основава върху закона 3191\2003 относно Националната 
система за свързване на професионалното образование и обучението със заетостта (НССПООЗ).  



45 

 

партньори, неправителствени организации) за осъвременяване на 
задачите и ролите, определени в протокола от (2004 г.), в 
който се определят отговорностите на Националната 
информационна системата за професионалните дейности. 
Меморандумът беше едно значително усилие и резултат за 
разширяване на комуникацията, координацията и сътрудничеството 
на всички заинтересовани лица от практическо значение. В 
Хърватия обществените служби за трудова заетост – в 
партньорство с други заинтересовани лица – предложиха да 
учредят национален форум за ориентиране през целия живот 
( ЗЕЛОТ, 2009).  
 
2.4. Групи, свързани с ориентиране 
В допълнение към учредяването на национални форуми за политика 
на ориентиране с цел подобряване на политиката на координация,  
много страни също сформираха работни, групи свързани с 
ориентирането. Те обикновено изпълняват специфични задачи и 
поради това са по- кратковременни, защото след като изпълнят 
своите задължения те предават заключителния си продукт и 
естествено се разпускат; националните форуми за политика на 
ориентиране в повечето от случаите са от по- постоянно 
естество. Следните казуси подчертават в конкретни условия 
някои от темите и задачите, с които отделните работни групи са 
били натоварени.  

Например, Австрийска междуведомствена работна група 
( наречена Група със специална задача за разширяване на 
кариерно ориентиране и образователното консултиране), основана 
от Министерството на образованието е насочила вниманието си 
към кариерно ориентиране, по полов признак за момичета и 
технология, и за момчета в нетрадиционни за мъже професии 
( ЕЦРПО, 2010b). Белгийската група със специални задачи 
разработва интеграционен подход към образователното и 
кариерното ориентиране при задължителното образование, както и 
определянето на ролите и отговорностите на всички приложими 
заинтересовани лица, включително сътрудничество при 
ориентирането между CLB/ ЦОУ( Център за ориентиране на ученици) 
и VDAB 20 ( Фламандски служби за трудова заетост и Агенция за 
професионално обучение) – 2010d). 

Норвегия, Словашката Република и Словения използват 
работни и експертни групи за иницииране на дебат и за 
лансиране на мерки за развиване на услугите за кариерно 
ориентиране по един цялостен и системен начин. В Норвегия 
националният екип за консултиране е бил трансформиран в 
Дирекция по образование и обучение, обхващайки всички училищни 
консултантски услуги. Една от задачите на този екип е да 
създаде национален портфейл от професии за подобряване на 
качеството на предоставяната услуга. Регионални координатори 

                                                 
20 CLB и VDAB Centrum voor leerlingenbegeleidingm (центрове за ориентиране на ученици); VDAB, 
Фламандски служби затрудова заетост и Агенция за професионална подготовка 
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по ориентирането са били назначени във всички страни, за да 
свързват националния екип за ориентиране с практикуващите 
ориентиране. Друга задача на екипа е да преразгледа наредбата 
за консултиране. Предложение за поправка на съществуващата 
наредба е направено, в което са посочени минималните 
компетенции за персонала по ориентиране за средното 
образование, предлагайки минимален стандарт за основното 
образование и минимално образование за специалист ( ЕЦРПО, 
2008b). 

В Словашката Република, по инициатива на Института за 
научни изследвания на детската психология и патопсихология три 
експертни групи започнаха своята работа през 2009 г.:  
Една група по общите аспекти на кариерното ориентиране в 
образователния сектор; друга по практикуващите кариерно 
ориентиране в основното и средното образование; а третата 
група по ориентиране и консултиране в институциите на висшето 
образование. Всички тези групи осигуряват експертиза и 
предават конкретни резултати на Националния форум за 
ориентиране ( ЕЦРПО, 2009d). През 2007 г. Словенското 
министерство на труда, семейството и социалните дела сформира 
работна група за изготвяне на системен подход към ученето през 
целия живот и към кариерното ориентиране. Тази работа беше в 
помощ на учредяването на национален орган, която да отговаря 
за развитието на ученето през целия живот и политиките и 
практиките на професионалното ориентиране. В допълнение една 
работна група за кариерно ориентиране през целия живот 21 беше 
основана през 2009 г. под егидата на Министерството на 
образованието и спорта ( ЕЦРПО, 2009d). 
 
2.5. Регионално и местно сътрудничество за ориентиране  
 
В цяла Европа има обща амбиция за постигане на по- добра 
интеграция сред националните, регионалните и местните 
администрации в образованието, обучението и трудовата заетост 
за разработване на системи за ориентиране. Констатациите в 
наръчника ( ЕЦРПО, 2008c) и ЕМПОЦЖ и пакета работни документи 
(WATS, 2009a,2009b, 2010) предполага, че държавите- членки са 
склонни да въведат нови форми на мрежа и сътрудничество, 
основано на партньорството също на регионално/ местно равнище. 
Държавите- членки изтъкват в своите отговори, че партньорствата 
– било национални, регионални или местни – трябва да 
присъстват в реалния свят, да имат целева ориентация, за да 
има смисъл всички партньори да се чувстват обвързани за 
краткосрочно или дългосрочно сътрудничество. Много страни също 
отбелязват, че социалните партньори и другите съответни 
заинтересовани лица ( например, асоциациите на консултантите по 

                                                 
21 Членовете са от Министерството на труда, Министерството на висшето образование, науката и 
технологиите, министерството на икономиката, Държавната служба за развитие и делата на Европейския 
съюз  и социални партньори . 
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ориентирането, студентски съюзи, неправителствени организации) 
често пъти остават въвлечени в политика на ориентиране и в 
процеси на вземане на решение ( ЕЦРПО, 2010b, 2010c, 2010d). 
Изложеното по- долу откроява текущото развитие в държавите-
членки, които се стремят да укрепват мрежите и партньорствата 
на регионално/ местно равнище между властите и администрациите, 
които носят отговорност за осигуряване на услугата ориентиране 
(2.5.1.) плюс кратка дискусия за ограниченията на мрежата и 
основаното на партньорство сътрудничество в Глава 2.5.2. 
 
2.5.1. Регионални мрежи и партньорства 
 
Регионалните партньорства могат да бъдат ценни форуми за 
споделяне на знания, иновации и управление на промените, така 
както сочат много от държавите- членки ( ЕЦРПО, 2008c, 2009d, 
2010b, 2010c, 2010d). Без ясни цели, силно лидерство и активно 
участие на всички страни, обаче, първоначалната инерция може 
да бъде загубена и такива партньорства да станат неефективни и 
безполезни. Изграждането и укрепването на стратегически съюзи 
и партньорства между ключови заинтересовани лица и 
превръщането им в устойчиви е от върховна важност за 
развитието на ориентирането и консултирането по един системен 
начин в регионите и общините. След като вече са създадени, 
позитивните аспекти от установените модели на сътрудничество 
се състоят в това, че спомагат за обмена на опит и на най-
добрите практики, както и на усвоените уроци, и позволяват по-
добро планиране и изпълнение на съвместните действия между 
секторите, администрациите и организациите. 

Според много страни от Европейския съюз регионалните мрежи 
и партньорства, които демонстрират солидно управление, 
организационна стабилност и професионален капацитет в смисъл 
на внасяне в дискусиите на ерудирана експертиза, могат да 
оказват ефективно влияние върху политиката на ориентиране и 
практическото развитие. Много страни са убедени, че дотогава, 
докато такива мрежи и партньорства успяват да запазят 
концентрацията си и да избягват да се занимават с многобройни 
въпроси, по- вероятно е връзката между различните 
заинтересовани лица и сектори да укрепне. Главната полза от 
съвместната работа е постигането на резултати и разработването 
на целенасочени намеси, които не биха били възможни, ако всеки 
отделен сектор/ администрация / организация трябваше да 
концентрира вниманието си единствено върху своите резултати. 
Освен това добре организираното сътрудничество, се смята че 
допринася за по- ефикасното използване на ресурсите и за 
избягване на препокривания в осигуряването на услугата ( ЕЦРПО, 
2008c, 2009d, 2010b, 2010c, 2010d). 

Въпреки че въпросите се решават главно с оглед на 
политическата перспектива страните отделят все повече внимание 
на това, системата за ориентиране и развитие на практиката да 
включва подход, който поставя ползвателя в центъра на 
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събитието. Например, през 2010 г. Финландското правителство 
обяви, че по- добра подкрепа за информирането и ориентирането 
на младите хора трябва да се осигурява след основното 
образование. На практика всяка община трябва да разполага с 
мрежа от представители в службите за образование, в 
администрацията за трудова заетост, социалните грижи, младежта 
и здравеопазването. Тези мрежи трябва да гарантират, че 
нужните услуги и комуникация по отношение на младите хора в 
преходната фаза функционират правилно ( ЕЦРПО, 2010b). Франция 
също отделя специално внимание на координацията на услугите, 
свързани с ориентирането по места. Реформа на услугите за 
публична трудова заетост беше инициирана през 2007 г. и 
съответният Закон беше ратифициран през февруари 2008 г.: той 
слива двете съществуващи мрежи в една, а именно Agence 
nationale pour l’emploi ( официално публично учреждение) и 
ASSEDIC ( доставчик на обезщетение за безработица, управлявани 
от социалните партньори). Тази нова структура наречена Maison 
de lemploi цели да разшири достъпа за граждани към услугите по 
места ( ЕЦРПО, 2008b).  

Има също добри примери от страни, които са инициирали 
модели на сътрудничество, базирани в мрежата за развиване на 
предоставяните регионални услуги за ориентиране като част от 
изпълнението на националната стратегия ( например, Австрия, 
Германия, Норвегия). В Норвегия регионалните партньорства са 
учредени с цел да обединяват главните заинтересовани лица в 
професионалното ориентиране през целия живот и за да посрещнат 
общото предизвикателство за развитие на кариерното ориентиране 
между секторите на образованието и труда. Тези партньорства се 
състоят от институции за средно и висше образование, 
обществени служби за трудова заетост и работодатели в три 
окръга ( ТЕЛЕМАРК, АКЕРШУС, НОРДЛАНД) 22. Главните цели са били 
да се предложи по- добро и по- кохерентно кариерно ориентиране 
през целия живот, да се подобри координацията в мащабите на 
окръга на кариерното ориентиране между всички възрасти, да се 
намерят решения на различните групови интереси на место и 
регионално ниво, да се определят ролите на различните 
заинтересовани лица в професионалното ориентиране, да се 
подобри качеството на кариерното ориентиране в долния и горния 
курс на средното образование и да се увеличи сътрудничеството 
в кариерното ориентиране в качеството на инструмент за 
политиките на пазара на труда и трудовия живот( ЕЦРПО, 2009d). 

                                                 
22 Пилотните проекти са имали различни изходни позиции и цели. Партньорството в АКЕРШУС е 
учредено като средство за увеличаване на кохерентността в училищната система, като се има предвид, че 
партньорството в НОРДЛАНД беше съвместно учредено от Обществената образователна система и 
окръжния управител с цел създаване на всеобхватна система за кариерно ориентиране в окръга, за 
получаване на финансиране чрез коопериране и за основаване на местни центрове за кариерно 
ориентиране. Партньорството ТЕЛЕМАРК си поставя за цел създаването на кохерентна система за 
кариерно ориентиране, което да бъде достъпно за цялото население на окръга и подобряване на 
компетенциите на практикуващите кариерно ориентиране. 
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Австрия е въвела национална стратегия за ориентиране през 
целия живот и като част от нея през 2007-10 беше създадена 
общонационална система за образователно ориентиране за 
възрастни с независим доставчик. Тази система се основава 
върху над регионална мрежа, състояща се от регионално активни 
заинтересовани лица. Този подход на участие на съответни 
заинтересовани лица се очаква да бъде полезен за 
разработваните модели за гарантиране на качеството и за 
засилване управлението на знанието и използването на 
статистиката за подобряване на предоставянето на услугата 
ориентиране за възрастни ( ЕЦРПО, 2008b, 2010d). В Германия е 
завършена една правителствена програма на регионална мрежа за 
обучение 23. С финансиране от федералното правителство местните 
и бяха създадени регионални мрежи, за да инициират учене през 
целия живот и стратегия за трудова заетост, включително 
предоставяне на ориентиране и консултиране на местна почва. 
Доставчиците на обучение, агенциите за трудова заетост, 
търговските камари, предприятията, местните училища и общини и 
службите за ориентиране в повечето случаи представляваха 
неразделна част от тези мрежи ( ЕЦРПО, 2009d, 2010d). В 
качеството на следваща мярка в Германия беше лансирана нова 
местна програма за учене с цел подобряване на сътрудничеството 
и координацията за безпроблемно местно управление на 
предоставянето на образование, включително услуги за 
ориентиране, като централен момент на действие (Nationales 
Forum Beratung in Bildung, Beruf und Besch äftigung; Jenschke et 
al, 2011). 
 
2.5.2. Предизвикателства към мрежата и сътрудничеството, 
основано на партньорство 
 
Въпреки че страните виждат големи възможности в нарастващата 
мрежа и основаните на партньорство координация и 
сътрудничество между секторите, администрациите и 
организациите, те също така виждат границите и 
предизвикателствата. Тези изключително важни аспекти са 
свързани най- вече с различията в експлоатационната култура 
между секторите ( образование и трудова заетост). Секторите 
също така имат различна структура ( например, системи за 
доставка) и специфични мандати, основани на наредби, 
определящи тяхното финансиране, процесите и отговорностите. 
Понякога секторите и администрациите могат също да се окажат в 
конкуренция за едни и същи ограничени ресурси. Нещо повече, 
секторният протекционизъм може да доведе до липса на синергии 
( полезни взаимодействия) както и липса на приемственост, тъй 
като запазването на взаимоотношенията между организациите 

                                                 
23 Регионални мрежи за обучение са изградени в няколко страни из цяла Европа (Белгия, Ирландия, 
Испания, Италия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Румъния, Словения, Финландия, Обединеното 
Кралство).  От Интернет: http://www.ub.es/includ-ed[cited2.6.2011]  
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става твърде комплицирано; в най- лошият случай това би могло 
само циментира между секторните стереотипи. Следните казуси от 
отделни страни хвърлят известна допълнителна светлина върху 
тези критични въпроси. 

Липсата на координация между консултативните органи под 
съответните министерства си остава предизвикателство в Чешката 
република. Подобрената координация между субектите, 
осигуряващи професионалното консултиране в сферата на 
образованието и заетостта ще бъде необходимо, за да се 
премахне дублирането и неефикасното използване на ресурсите в 
развитието на осигуряването на ориентиране през целия живот 
( ЕЦРПО, 2010d). В същото време главната слабост се състои в 
това, че различните консултиращи елементи, които са се 
насочили към групите в рисково положение не са достатъчно 
свързани помежду си. Насочените към продължаващо образование 
услуги за ориентиране не са изградени по системен начин с 
адекватен капацитет ( ЕЦРПО, 2010b). Поради това бъдещите 
планове на Чешката Република включват разработването на 
система за ориентиране през целия живот, която позволява по-
голяма индивидуализация в оказването на услугата, която да 
отговори на нуждите на ползвателите от информация и обучение. 
Успоредно с това ще се осигурява по- силна подкрепа за 
компетентните консултанти в смисъл на ефективни инструменти, 
иновативни процедури и нови форми на сътрудничество с 
клиентите, фирмите, организациите и регионалните власти 
( ЕЦРПО, 2010d).  

Италия разбира, че е нужно да свържат независимите 
заинтересовани лица в интегрирана мрежа и да се подобри 
функционирането на националната система за ориентиране. В 
момента има много проекти, експерименти и различни практики, 
но те не формират органична национална или регионална система. 
Поради това ISFOL ( Онлайн система за професионална 
ориентация), от името на Министерството на труда разработва 
множество инициативи за ориентиране с цел да се стимулира 
изграждането на национална система за ориентиране, която да 
отчете регионалните несъответствия, като в същото време 
осигури ефективност и ефикасност на услугите из цялата страна 
( ЕЦРПО, 2009c). Извършените обширни анализи в Словения (2005-
06) относно миналото развитие в осигуряването на информационни 
и консултантски услуги показват, че има нужда да се подобри 
полезното взаимодействие между различните доставчици на услуги 
и дейности. Освен това развитието, свързано с консултантската 
работа в дневните центрове за детски грижи, училищата и 
домовете, професионалното ориентиране в рамките на службите за 
трудова заетост и други организации, даващи информация и 
консултации за отпадащите, общо предоставяне на информация и 
консултиране за младите хора, даване на уроци и кариерно 
консултиране за студенти и консултации за образование за 
възрастни ( ЕЦРПО, 2008b). 
 



51 

 

 
2.6. Ключови послания 
 
Приоритетна област 4 на резолюцията на Съвета по ориентиране 
( Съвет на Европейския съюз, 2008b) се занимава с насърчаване 
на координацията и сътрудничеството сред различните 
национални, регионални и местни заинтересовани лица. В рамката 
на ниво Европейски съюз на разработката учене през целия живот 
( Образование и обучение 2020), държавите- членки са предприели 
конкретни мерки за засилване на ролята на ориентирането в 
техните национални стратегии и политики за учене през целия 
живот и по трудовата заетост. Сегашната тенденция в повечето 
страни клони към разширяване на между секторното, много-
професионалното и базирано в мрежата сътрудничество, засилен 
политически и стратегически диалог и по- силно партньорство 
сред ключовите субекти и заинтересовани лица. Добрата работа в 
тази сфера ще трябва да продължи.  

Европейската мрежа за политика на ориентиране през целия 
живот доказа, че представлява нужната платформа в подкрепа на 
политиката на ориентиране в сътрудничество със секторите на 
образованието и трудовата заетост между държавите- членки. Това 
сътрудничество в рамките на Европейския съюз доведе до 
създаването на национални форуми за политика на ориентиране 
или сходни координационни механизми, които целят по- плавна 
хоризонтална и вертикална координация и изпълнение с цел 
хармонизиране на различните национални, регионални, местни и 
дори секторни интереси. Това национално сътрудничество 
допринесе, например, за издигане на законодателни и 
стратегически инициативи, за мерки, разширяващи базата от 
полезни данни за ориентирането и за разработването на модели, 
структури и квалификации за ориентиране. Работните групи се 
използват твърде широко в много страни за справяне със 
специфичните въпроси на ориентирането, за съставяне на 
специално изготвени отчети, предложения и оценки и за 
предлагане на свързани с ориентирането инициативи в процесите 
на формиране на политика и вземане на решения. 

В много случаи националните/ регионалните/ местните власти 
са подкрепяли основаването на партньорства и съюзи за 
насърчаване на по- регионално ориентирано сътрудничество между 
секторите и администрациите ( например, образование, обучение, 
заетост, младежи, социални грижи и здравеопазване). Има 
доказателства за това, че чрез прилагане на този подход на 
много заинтересовани лица в местен/ регионален контекст всички 
подходящи заинтересовани лица и институционални органи могат 
да бъдат събрани заедно, за да се договорят за това как 
съвместно да развиват услугите по ориентирането, както и по 
какъв начин услугите по ориентирането биха могли по- добре да 
отговорят на тяхното обучение, професионално и самостоятелно 
развитие, а също и за разширяване на техния достъп до 
услугите. 
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ГЛАВА 3 
Подобряване на качеството на ориентиране 
 
Качеството на ориентиране и консултиране активно е обсъждано 
на ниво Европейски съюз и държави- членки през последните 
години. Широко се приема, че висококачествените услуги на 
ориентиране и консултиране играят ключова роля за 
насърчаването на ученето през целия живот, на трудовата 
заетост и професионалното управление на гражданите и 
осъществяването на техните лични цели. Както европейските така 
и политиците на национално равнище изискват повече 
доказателства за очакваните, както и за ефекта от различните 
режими на доставка на услугата за подобряване на качеството на 
услугата ориентиране. 

В момента има големи разлики в качеството на услугата 
ориентиране в държавите- членки, както и в стратегиите, които 
страните са избрали за да подобрят своето качество. На този 
фон държавите- членки установяват, че съществува растяща 
потребност от по- цялостни подходи в рамките на ЕС за гаранция 
на качеството, като едно общоевропейско ръководство би 
помогнало при мониторинга, оценката, развитието и определянето 
на критерии на техните собствени политики и практики за 
ориентиране. Фундаменталната полза от европейското 
сътрудничество по разработването на ориентиране се състои в 
това, че дава възможност да се съединят различните опити, 
практики и рамки на позоваване за осигуряване на подобрено 
качество на услугите за ориентиране през целия живот в 
мащабите на цяла Европа. 
 
3.1. Към качествено изпълнение 
 
Експертна група към Европейската комисия по ориентиране през 
целия живот (2002-07) разглежда качеството на осигуряваното 
ориентиране и допринася за общите насоки и критерии за 
качество за акредитацията на продуктите и услугите на 
ориентирането от гледна точка на гражданите и отчита контекста 
на различните политики. Това сътрудничество в експертната 
група води до изготвянето на няколко отчета и Ръководство за 
качеството на предоставяното ориентиране, като научното 
изследване „ Насоки за качеството и критерии за ориентиране” 
(NICEC и Съвет по ориентиране, 2004), разкри, че едва ли има 
някаква цялостна система за гарантиране на качеството в 
предоставянето на услугата ориентиране в Европа. 
Изследване на ЕЦРПО ( ЕЦРПО, 2005b) за индикаторите и 
критериите ориентиране през целия живот и Ръководство за 
подобряване на политиките за ориентиране през целия живот 
( ЕЦРПО, 2005a) бяха публикувани, за да насърчат разработките 
по качеството на ориентирането в Европа и да осигурят полезни 
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инструменти за самооценка от държавите- членки. Колкото и 
полезни да са били съществуващите инструменти за развитие на 
качеството на ориентирането в цяла Европа, по- нататъшни 
действия са необходими, за да се осмисли по- добре рамката на 
съществуващата политика на ЕС за образованието, обучението и 
трудовата заетост и на националните реформи. На този фон беше 
предприета инициатива за преразглеждане на съществуващия общ 
европейски референтен инструмент за ориентиране през целия 
живот ( ЕМПОЦЖ, 2009). Главната цел е да се направи 
ориентирането по- конкретно и по- оперативно, за да съдейства на 
развитието на качеството в множество контексти и среди, в 
които се предлагат услуги за ориентиране. Тази работа по 
развитието се извършва през 2011-12 като част от дейността на 
ЕМПОЦЖ и ЕЦРПО ще допринася за това. 
 
3.1.1. Механизми за гарантиране на качеството 
 
Целта на механизмите за гарантиране на качеството е да се 
подобри ефикасността на осигуряваната услуга, да се увеличи 
институционалната финансова отчетност и да се създаде 
прозрачност от гледна точка на гражданина (Plant, 2009 а). При 
създаването на такива механизми има най- малко три модела ( или 
комбинация от тях), които страните биха могли да приложат: 
подход, центриран около администрацията, около практикуващия 
консултант или около ползвателя на услугата, всеки от който 
има своите силни и слаби страни. Както показват примерите, по-
долу, подходът центриран около администрацията е най- широко 
използвания метод във всички страни. Той разчита обикновено на 
централизирания подход за гарантиране на качеството на 
услугата отгоре надолу в рамките на националната политика. 
Центрираният около практикуващия консултант подход може да се 
разглежда като механизъм за гарантиране на качеството отдолу 
нагоре, който обикновено се поддържа, например, от асоциациите 
за професионално ориентиране. Системите, основани върху 
центриране около ползвателя целят да ангажират ползвателите на 
услугата за подобряване на качеството на предоставяната услуга 
( ЕЦРПО, SULTANA, 2008).  

През 2009-10 г. държавите- членки обсъждаха гарантирането 
на качеството и основаното на доказателства развитие на 
политиката и стратегията на ориентиране чрез сътрудничество с 
Европейската мрежа за политика на ориентиране през целия 
живот. Целта е била да се разпространят създадените 
национални/ регионални/ секторни модели и рамки, и да се сподели 
опитът, с който разполагат различните страни в прилагането на 
стандартите и механизмите за качество в секторите на 
образованието и трудовата заетост (Plant, 2009a, 2009b). Някои 
страни вече са учредили или са в процес на учредяване на 
такава експлоатационна среда, която позволява системно 
развитие и подобряване на механизмите за гарантирането на 
качеството на ориентирането. 
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В Гърция беше проведено проучване по Международните 
системи за гарантиране на качеството при услугите за 
ориентиране, за да се откроят най- важните международни системи 
за управление на качеството и за да се откроят най- известните 
системи за гарантиране на качеството за кариерно ориентиране 
24. В проучването подробно са изложени разработените системи за 
гарантиране на качеството за различните услуги в публичния 
сектор в Гърция. Въз основа на проучването, ЕКЕР ( Гръцкият 
упълномощен орган за ориентиране) създаде модел на система за 
гарантиране на качеството в услугите по ориентирането. Той се 
състои от шест групи от критерии ( сравнени с британската 
матрица, виж бележката под линия 24) и ще бъде приложен за 
първоначално и следващо оценяване 25 от обществените и частните 
служби за ориентиране в сферата на образованието и трудовата 
заетост. Крайната цел на системата е да установи общи 
стандарти за качество в предоставянето на ориентиране в 
публичния и частния сектор, да издигне качеството на 
предоставяното ориентиране за благото на гражданите и за 
тяхната защита от ниското качество на несертифицирани услуги 
за ориентиране ( ЕЦРПО, 2009d).  

В Ирландия изпълнението на националната рамка за 
ориентиране през целия живот се подкрепя от структура за 
гарантиране на качеството на ориентиране, която ще даде 
възможност ръководителите и доставчиците да осигурят на 
техните клиенти висококачествени услуги през целия им жизнен 
цикъл. Освен това, рамката за гарантиране на качеството 
предлага структури за оценяване на услугите и мерки за 
подобряване на качеството ( Национален форум за ориентиране, 
2007). В Естония целта на новата система за гарантиране на 
качеството е да осигури добър и уравновесен стандарт в 
предлагането на услугата. Това представлява важна стъпка към 
установяването на кохерентна и обща култура на качество при 
ориентирането: по- рано предизвикателството с тези две отделно 
функциониращи системи за кариерно консултиране – една за 
възрастни хора и една за млади хора се състоеше в това, че те 
следваха различни експлоатационни принципи ( ЕЦРПО, 2008b). 
Австрия отделя специално внимание на развитието на качеството 
на информацията, ориентирането и консултирането за да отговори 
на нуждите на ползвателите. Професионализъм, гарантиране на 
качеството и длъжностен самоконтрол се разглеждат като 
жизненоважни изисквания за обективността и неутралитета на 

                                                 
24 Например, Британска” Матрица за стандарт на качество” за информационно консултиране и услуги за 
ориентиране и канадския план за „Проекти за живот/работа”. Критерии за британската матрица за 
стандарти са:  1)  Лидерство; 2) Организиране – планиране; 3) насочване на практикуващите консултанти 
– човешки ресурси; 4) Задоволяване на клиента; 5) Предоставяне на услугата ; и 6) Помещения и 
оборудване. 
25 Пилотно приложение на системата в услугите на общественото ориентиране в Гърция беше извършено 
(включително за университетска професионална длъжност, за център за консултиране и ориентиране 
KESYP) и за център за промоции и трудова заетост (KPA). Целта на пилотното приложение беше да се 
осведомят службите за характеристиките на системата за гарантиране на качеството и да се получи 
тяхната обратна реакция, свързана с ценностните и качествените показатели на системата.  
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услугите за ориентиране. Ръководство за самооценка е изготвено 
за всички институции за ориентиране в Австрия, за да им 
помогне да развият качеството на техните услуги, да подобрят 
ефикасното ползване на техните ресурси и за да поддържат 
високо вино на мотивация сред техния персонал (Schl ögl) и 
Neubauer, 2007).  

В качеството на резюме от наблюденията, изготвено от проф. 
Плант (2009a) има нужда от разработването на повече 
функционални система за гарантиране на качеството, които 
разчитат на многоаспектни научни подходи, като качествен и 
разказвателен метод, допълващ използваните в момента 
количествени подходи. Също така, изследователите от 
Обединеното Кралство ( Англия) (Bimrose et al.2006) излязоха с 
няколко интересни становища по време на дискусията за нуждата 
от терминология, която да се използва за дефиниране на 
гарантирането на качеството по- категорично и по- последователно 
в рамките и сред организациите/ секторите/ страните. След като 
съвместно са се договорили за условията и за общото разбиране 
на тяхното значение това би дало възможност всички събрани 
данни да се анализират с по- лесно управление и сравнение. Това 
би довело до по- конкретни изводи, въз основа на разкритите 
данни, би се видяло по- конкретно чии стратегии са по- ефективни 
и дали определени стратегии са само ефективни за определени 
индивиди или целеви групи. Същите изследователи предполагат, 
че е възможно консултантите, които предоставят услугите по 
ориентирането да не са адекватно въоръжени за събиране на 
данни и за анализ, за да обяснят своята работа от гледна точка 
на гарантирането на качеството. Гарантиране на качеството на 
ориентирането изисква проектирането на национална система за 
управление на данни, която едновременно има смисъл и уместно 
приложение по отношение на ръководните лица, разработващи 
политиката, както и тези, които я практикуват. 
 
3.1.2. Стандарти за качество на ориентирането 
Из цяла Европа системите за ориентиране и консултиране се 
развиват, а с тях и стандартите за качество, които услугите 
трябва да изпълнят. Стандартите за качество за ориентиране са 
един въпрос, който се дебатира в различни сектори, в различни 
операционни контексти и на национално, регионално и местно 
равнище. Дискусиите за такива стандарти се свързват с 
гарантирането на най- добрата възможно качествена услуга за 
клиентите в смисъл, че отговаря на техните нужди и осигурява 
възможност качеството на услугите за ориентиране да може да се 
измери с конкретни термини. 

Стандартите за качество за ориентирането могат да се 
разглеждат като инструменти за създаване и устойчиво 
поддържане на отношения между клиентите и доставчиците на 
услугата както и за позволяване на по- системен подход за 
качеството на управление като цяло. Събирането на сведения за 
доставката на услугата чрез многобройни източници и тяхното 
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оценяване на фона на установените стандарти дава ценни 
прозрения за идентифициране на силните и слабите страни на 
действителното предоставяне на услугата. Измерването и 
оценяването на изпълнението на предоставянето на услугата за 
ориентирането с помощта на ясно определени показатели на фона 
на стандартите за качество обаче изисква повече работа за 
развитие най- вече в национален, регионален и местен, а също и 
в организационен и секторен контекст. Добри модели и рамки 
( например, Департамент за децата, училището и семейството 
2008, 2009) е бил създаден, но опитът, който различните страни 
имат в прилагането на такива стандарти за качество трябва да 
бъде по- широко разпространен. По- долу са посочени успешните 
инициативи, които отделните страни са предприели за 
разработването на стандарти/ показатели за гарантиране на 
качественото предоставяне на услуга за ориентиране. 

В Дания Националният център „ Знание за образование и 
ориентиране за работни места” допринася за развитие в бъдеще 
на висококачествено ориентиране и за подобряване на 
кохерентността между политиките на ориентиране, образование  и 
обучение на професионалисти по ориентирането. Той също 
подпомага засилването на връзките между изследванията за 
ориентиране и практиката 26. Напоследък, е била създадена 
система, основана върху индикатори, която да извършва 
мониторинг на качеството с редовно оценяване от ползвателите 
( ЕЦРПО, 2010d). През 2010 г. Естония издаде три пособия за 
качество с различни акценти: управление; предоставяне на 
информация за кариери; кариерно консултиране, и кариерно 
образование. Те ще бъдат пилотно реализирани в младежки 
центрове ( предоставянето на кариерна информация и кариерно 
консултиране) и партньорски училища ( кариерно образование) 
през 2011. Естония си поставя за цел да въведе тези принципи 
за качество в бюрата по труда и професиите на институциите за 
висше образование през 2012-13 г.  

В Германия една консултация сред доставчиците, 
практикуващите и ползвателите на ориентиране, научни 
работници, политици, социални партньори и други заинтересовани 
лица е била стартирана, за да определи стандартите за качество 
и консултиране в обучението, професионалното развитие и 
заетостта и за установяване на качествена рамка за 
предоставяне на ориентиране. Този процес е бил иницииран от 
Германския национален форум за ориентиране и се поддържа от 
Федералното министерство на образованието като част от 
неговата политика да гарантира предоставянето на 
висококачествено професионално ориентиране и консултиране 
(Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Be sch äftigung; 
Jenschke et al., 2011). Освен това Германската асоциация за 
образователно и кариерно ориентиране изготви регистър по 

                                                 
26 http://www.vejledning.net/[cited2.6.2011]  
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кариерно ориентиране 27, за да гарантира прозрачност на сектора 
за ориентиране и качество на предоставяните услуги. Кариерните 
консултанти и институциите с подходящи квалификации и доказан 
опит в тази сфера могат да бъдат включени в този регистър (C 
ЕЦРПО, 2009d).  

Полша системно разработва качеството на услугите за 
кариерно консултиране и свързаните процедури, осигурявани от 
обществените служби за трудова заетост. През 2007 г. 
Министерството на труда и социалната политика изготви две 
наредби за стандартите на услугите на пазара на труда и за 
подробните правила за осигуряване на услуги за пазара на труда 
от обществените служби за трудова заетост. Като следваща мярка 
бяха учредени, нови, базирани в мрежата телефона услуги за 
подобряване на дистанционния достъп до услугите. 
Професионалните консултанти от центровете за информация и 
кариерно планиране от бюрата на труда на войводствата носят 
отговорност за предоставянето на тези услуги ( ЕЦРПО, 2010d).  

От 2009 г. насам обществените служби за трудова заетост в 
Португалия разработват цялостен пакет от инструменти за по-
добър мониторинг на системата за ориентиране с три главни 
цели: прозрачност и ясни стандарти; мерки и практики за 
увеличаване на автономията и достъпа на потребителя; и 
спонсориране на системна иновация в националната система за 
ориентиране. Въвеждане на ориентиране, административни и 
технически процеси и въздействията на променливи величини сега 
се определят и скоро ще бъдат изпълнени чрез същите 
инструменти като вътрешни справки на персонала и следващи 
изследвания за ползвателите. Системата се поддържа от набор от 
количествени показатели и чрез активното участие на 
националния форум за ориентиране, който включва всички 
съответни заинтересовани лица ( ЕЦРПО, 2010d).  
 
3.2. Доказателство за предоставяне на услуга за ориентиране 
 
Остава открит въпросът доколко широки като обхват са 
констатациите, препоръките и изводите на свързаните с 
ориентирането отчети, проучвания и оценки, които се използват 
за насочване на политиката на регионално и национално равнище 
в държавите- членки. БИМРОУЗ И БАРНС (2008) обаче отбелязват, 
че повечето от ръководителите, които разработват политиката 
разчитат на много ограничена база от доказателства, когато 
оценяват входящата информация, процесите и изходящата 
информация на услугите за кариерно ориентиране. Тъй като 
отчетите за самооценка на националните ГДПО ( ЕЦРПО, 2010d) и 
ReferNet ( Справочна мрежа) ( ЕЦРПО 2008b; 2010b) показват, че 
това повече се дължи на факта, че в действителност 
документалната основа за предоставяне на ориентиране е все още 
твърде фрагментарна и че както изглежда наличните цялостни 

                                                 
27 http://www.bbregister.de/praeambel.htm[cited2.6.2011]  
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данни са твърде оскъдни за страните извън тематичните оценки 
и/ или изследвания (Plant, 2009a, 2009b). 

Някои държави- членки извършват или разглеждат качествена, 
продължителна по време оценка и анализи по един повече 
ориентиран към целта начин. Това служи на целта да се установи 
какви са конкретните резултати и добавена стойност на 
ориентирането, както и по какъв начин сегашната главно 
задвижвана от предлагането система за гарантиране на 
качеството би могла да се трансформира в система, стимулирана 
повече от търсенето. Добър пример за текущо, качествено и 
дългосрочно по време насочване на вниманието към ефективно 
ориентиране намери място в Англия през периода 2002-08. 
Главната цел на изследването беше да се оцени ефективността на 
ориентирането и неговата роля в кариерното развитие и напредък 
чрез преминаване през траекториите на изследваните участници 
през последните пет години. Изследването заключава, че 
оценката на ефективното ориентиране е сложно с много лица 
поради липсата на ясност, която в момента обкръжава 
изследването на влиянието, както и поради високия брой от 
фактори, които потенциално влияят на индивидуалния избор на 
професия и вземане на решение. За да може „ качеството да 
гарантира” ефикасността на ориентирането жизнено важно е да се 
знае какво трябва да се измери; с каква цел, коя е целевата 
група; какви механизми или процеси се използват за събиране на 
съответните данни; и какви механизми за осигуряване на 
качеството съществуват, за да се гарантира, че данните ще се 
използват за ефективна промяна (Bimrose and Barnes, 2008). 

Следните казуси за страни илюстрират както специфичните 
така и тематичните изследвания, които са били извършени за 
подобряване на познанията и документалната основа за 
ефективността на националното ориентиране. Например, в 
унгарско изследване на ценовата ефективност се проучва какво 
се измерва и/ или може да бъде измерено в изпълнението и 
въздействието на професионалното ориентиране. Сравненият с 
международни образци опит показва, че изследването и 
измерването на действителното въздействие също не е толкова 
лесно в други страни, тъй като влиянието на професионалното 
ориентиране не е недвусмислено видимо и измеримо. 
Потвърждаването на връзката между намесите и въздействието е 
трудно, което изисква проверка и основани на доказателства 
проучвания. Ефикасността на ориентирането и възвръщаемостта на 
инвестициите имат огромно въздействие върху обществената 
политика, но изследването, където то съществува е спорадично и 
„ ад хок”, изводите са несигурни, и има недостатъчна обратна 
връзка към първоначалната мисия и политики (Hungarian LLG 
Council, 2009).  

В някои страни нивото на инициативите на министерството са 
били поети, за да се разшири основата от доказателства за 
предоставяне на услуги за ориентиране, както в Ирландия, 
където беше публикуван отчет на министерството на 
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образованието, науката и културата за 2007 г. за подобряване 
на образователното и професионалното ориентиране в 
задължителното обучение и в горния курс на училищата за средно 
образование, за да се предотврати отпадането на ученици. На 
следващата година Исландският парламент използва отчета като 
част от справочен материал за нов закон за консултанти в 
сферата на образованието и професионалното обучение. В отчета 
се заявява, че доброто консултиране увеличава вероятността от 
успешен избор на обучение и професии и може да предотврати 
отпадане от училище ( ЕЦРПО, 2009d). Беше инициирано изследване 
от Финландското министерство на образованието с цел да се 
установи как учителите, представителите на професионалния 
живот и студентите възприемат достатъчността на преподаването 
и ориентирането, получено в институтите за професионално 
образование и обучение. Резултатите показват, че обемът от 
преподаване и ориентиране се различава до определена степан 
между различните доставчици на обучение, области на изследване 
и програми за образователни степени, което би могло да доведе 
до това, че отделният студент да не може да получи услугите, 
които той/ тя има право да притежава, за да получи той/ тя 
образованието си. Това важи особено за студенти със специални 
нужди (Salmio and M äkelä, 2009).  

Обширно проучване на образователното, професионалното и 
кариерното ориентиране в Германия беше възложено по инициатива 
на Германското министерство на образованието и научните 
изследвания (Niedlich) et al., 2007). То описва обхвата на 
предоставяне, който е станал прекомерно фрагментиран и 
некоординиран след премахване на монопола на Федералната 
агенция за трудова заетост върху ориентирането през 1998 г. 
Изследването се занимава с качеството и с осигуряване на 
качеството в образователното, професионалното и кариерното 
ориентиране. В отчета се прави извод, че ще има нужда от общо 
разбиране за качеството, критериите за качество и минималните 
стандарти за обществени, образователни и професионални услуги 
за ориентиране ( ЕЦРПО, 2008b). Външната оценка за услугата 
професионално консултиране и образование (CCES) стартирана от 
министъра на образованието и културата служи като цел за 
подобряване на качеството на услугата, осигуряване на по-
ефективно консултиране на групите със специални нужди и 
предлага висококачествено обучение от персонала на услугата 
( ЕЦРПО, 2009d). В допълнение са били стартирани четири 
тематични програми в Кипър. Те са съсредоточили вниманието си 
върху действията за промоциране на активното стареене, 
модернизиране на услугите за обществена заетост достъпни за 
работодателите, интегриране на частните агенции по трудовата 
заетост в национален модел по трудова заетост и разработване 
на програми за насърчаване на трудовата заетост след младите 
хора ( ЕЦРПО, 2010b).  
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Неотдавнашно изследване на Шведската национална агенция за 
образование (SKOLVERKET, 2007) 28 за качеството на 
образователното и професионалното ориентиране при 
задължителното образование разкриват, че ориентирането не е 
достъпно в равна степен на общинско ниво както и в училищата. 
Общините обръщат малко внимание на ориентирането, тъй като те 
не изготвят по системен начин оценката и мониторинга на своите 
услуги за ориентиране. Много от тях обаче определят това като 
проблем и предприемат мерки за подобряване на организацията на 
услугата. В качеството на отговор Шведската национална агенция 
за образование разработи общи насоки и коментари за 
професионалното обучение и ориентиране (SKOLVERKET, 2009a) за 
да даде на предоставящите училища основата за планиране на 
тяхната работа, организирайки и осъществявайки професионално 
образование и ориентиране за учениците от различните видове 
училища. Насоките също така подпомагат общините и училищата в 
оценката на качеството на тяхното собствено професионално 
образование и ориентиране. Успоредно с горното един отчет 
(SKOLVERKET, 2009b) върху 36 учебни примера в разработването 
на образователно и професионално ориентиране в Швеция през 
2007-2008 подчертава важността от поемането на отговорност и 
съвместна творческа ангажираност за развитието на процеса на 
училищно и общинско равнища. 
 
3.3. Професионален профил на практикуващите ориентиране 
 
Висококачествено образователно и професионално ориентиране и 
консултиране подпомага личностното развитие и професионалните 
възможности на всеки индивид и допринася за по- широко 
социално, икономическо и устойчиво развитие като цяло ( МАОПО, 
2001). В този контекст практикуващите ориентиране играят 
ключова роля, за да превърнат висококачественото ориентиране 
през целия живот в действителност в държавите- членки.  
Професиите ориентиране и консултиране, както и преподаване 
стават по- комплексни, тъй като изискванията, които има към 
консултантите и преподавателите по ориентиране постоянно 
нарастват поради промените в обществото и реформите в 
образованието и трудовата заетост. Освен това работната среда 
и клиентските групи от консултанти и преподаватели стават все 
по- разнообразни. Текущата европеизация на образованието, 
обучението и трудовият живот превръщат в необходимост 
продължаването на професионалното развитие и демонстриране и 

                                                 
28 Общо 13 общообразователни училища в шест общини участват в изследването. Изследването се прави 
въз основа на интервюта с ученици, учители, училищни директори, консултанти по ориентирането и 
мениджъри в администрацията. Всички тези групи разглеждат ориентирането и консултирането като 
полезни. 
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занапред на адекватни компетенции от преподавателите и 
практикуващите ориентиране (LAUNICARI et.al., 2009). 
 
3.3.1. Усъвършенстване на квалификации 
Професионалните квалификации и длъжностните стандарти за 
консултантите по ориентиране не са достатъчно усъвършенствани 
в много страни на ОИСР, 2004, ЕЦРПО, СУЛТАНА,2004,2008). Има 
много варианти сред държавите- членки, например, при 
първоначалното предоставяне на обучение за практикуващи 
ориентиране имаше изискване за квалификация при рекрутирането, 
както и изискване на налични възможности за продължаващо 
професионално усъвършенстване. Наред с това консултантите по 
ориентиране са много хетерогенна група в смисъл на стоящите 
пред тях задачи, професионален статут, образователен ценз, 
работна среда и клиентски групи, тъй като услуги за 
ориентиране се предлагат в широка гама от параметри 
( образование, обучение, неформално/ неофициално обучение, 
обучение на възрастни, заетост, работни места и т. н.). Освен 
това, заинтересованите лица, чиито първоначално занимание не е 
в рамките на ориентирането и консултирането често предлагат 
услуги, които са свързани с професионалното ориентиране. 
Посочените по- горе факти и тенденции са описани в общи черти 
също в проучването на ЕЦРПО „ Професионален статут на 
кариерното ориентиране” ( ЕЦРПО, 2009c). 

В горните международни прегледи за ориентиране се 
препоръчва цялостната рамка за основано на компетенции 
професионално ориентиране, което да се усъвършенства като 
основа за реформиране на предоставянето на ориентиране в 
подкрепа на професионалното усъвършенстване на персонала, 
който се занимава с ориентиране и постигане на промяна на 
парадигмата на ориентиране през целия живот. Такава рамка може 
да даде стимул за модернизиране на програмите за обучение, 
надграждане и основаване на стандарти за квалификация и 
процедури за сертифициране. Освен това, основаната върху 
компетентност рамка може да се окаже полезна за съставителите 
на политиката да навлязат по- надълбоко в професионалното 
развитие на практикуващите ориентиране и по съответен начин да 
подкрепят техния процес на вземане на решения. Рамката на 
компетентност, така както е разработена като проект в 
изследването на ЕЦРПО ( ЕЦРПО, 2009c) – си поставя за цел да 
бъде инструмент за справяне с предизвикателствата, посочени 
по- горе.  

Независимо от положителното развитие в държавите- членки 
образователното, професионалното и психологическото 
ориентиране и консултиране все още изглежда остава 
фрагментирано и не винаги достъпно в еднаква степен от един 
район в друг. Също така професионалният опит и образователните 
нива на професионалистите по ориентирането варират ( ЕЦРПО, 
2009c) и в много случаи има недостиг на поддържащи специалисти 
( учители за специално образование, психолози, социални и 



63 

 

младежки работници) както и твърде малко достигащи по- високо 
ниво работници, които да дадат своя принос в подпомагането на 
специалистите по ориентиране в училищата и обществените служби 
за трудова заетост ( ЕЦРПО, 2010e). На фона на тази реалност 
много страни, като Естония, Литва, Полша и Турция въведоха 
квалификационна рамка за практикуващите ориентиране за 
издигане на професионалните стандарти: кариерен 
съветник( консултант), специалист по кариерна информация и 
кариерен координатор в училище и институциите за професионално 
образование и обучение ( ЕЦРПО, 2009d). През 2008 г. Литва 
разработи стандарт за обучение на специалисти по професионално 
консултиране и методология за установяване на нуждите от 
усъвършенстване на квалификацията 29. Така както е определено 
от стандарта специалистите по професионално ориентиране трябва 
да завършат учебна програма за висше образование, която 
осигурява специфични компетенции или да завършат учебна 
програма за висше образование и програма за обучение на 
работното място за консултанти по кариерно ориентиране ( ЕЦРПО, 
2009d).  

За да осигурят качество на ориентирането и консултирането 
Министерството на образованието на Полша определи подробни 
квалификации за учители и за консултанти на учители през 2009 
г. Изискванията зависят от вида на училището или институцията: 
или дипломно образование първа степен( Бакалавър) и втора 
степен ( Магистър) по специалността консултиране или степен 
( Бакалавър) или ( Магистър) във всеки друг факултет със 
следдипломна специализация с диплома по професионално 
ориентиране и педагогическо обучение ( ЕЦРПО, 2010d). В Турция 
са предприети проучвания от министерствата за определяне на 
професионалните компетенции и квалификации на преподавателите 
по ориентиране в образователния сектор и практикуващите 
ориентиране в сектора трудова заетост. 

Чрез сертифициране на звание на образователен и 
професионален консултант по закон ( Закон 35/2009) 30, Исландия 
си поставя за цел да гарантира, че услугите, предоставяни от 
образователния и професионален консултант са от най- висок 
професионален стандарт, за да гарантира професионализма сред 
консултантите ( МАПОО, 2010). Според този закон единствено хора 
със съответното университетско образование могат да се 
възползват от званието образователен и професионален 
консултант. Министерството на образованието, науката и 
културата носи отговорност за оценката дали образованието на 
всеки практикуващ ориентиране, който кандидатства за този 
статут/ звание подхожда и е достатъчно за това. 
Професионалистите по ориентиране, които работят като 
консултанти по време на приемането на закона ще могат да 

                                                 
29 Тези разработки намереха място в рамките на проекта „Разработване и реализация на система за 
професионално ориентиране”  по линия на Европейския социален фонд на литовско национално ниво. 
30 :Може да се намери на исландски език на адрес: 
http://www.althingi.is/altext/136/s/pdf/0715.pdf[cited]2.6.2011  
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подадат молба да бъдат освободени/ изключени от този закон, 
като всяка подобна молба ще бъде оценена от самото 
министерство ( ЕЦЛПО, 2009d). 
 
3.3.2. Обучение на учители и лица, практикуващи ориентиране 
Както отчетът на ЕЦРПО ( ЕЦРПО, 2009c) разкрива има огромно 
множество варианти в Европа за професионално обучение на 
практикуващите ориентиране и за компетенции и квалификации, 
придобивани чрез такова обучение. Независимо от това има ясна 
тенденция към предлагане на по- специализирано обучение за 
практикуващите ориентиране в страните от Европейския съюз. 
Много европейски страни напоследък предприеха инициативи за 
изграждане на компетенции за консултанти по ориентиране, за да 
се гарантира, че ученето и избора на професии от хората, които 
се учат ще се прави по един достатъчно качествен и подходящ 
начин. Наборът от компетенции, който практикуващите 
ориентиране трябва да притежават зависи от секторния и 
институционалния контекст, в който те работят и 
професионалната роля, която те играят в тази обстановка, 
целевите групи, на които те предоставят услугите, мулти-
професионализма и между- секторните споразумения за 
сътрудничество и познанията за обществото и икономиката, които 
те съдържат. Тези фактори взети заедно оказват влияние на 
качеството на услугите по ориентиране ( ЕЦРПО, 2009c; LAUNIKARI 
et.al., 2009). 

Следващите примери показват подобряването на 
първоначалното , продължаващото и бъдещото обучение, както и 
обучението на консултанти на работното място – и в някои 
случаи на учители – в някои държави- членки и показват до каква 
степен предлаганото обучение се е развило в смисъл на 
предоставяне на компетенции и квалификации, които са 
необходими за осигуряване на висококачествени услуги за 
ориентиране в секторите на образованието и заетостта. 
Програмите за обучение обикновено имат за цел да осигурят 
теоретическата рамка и практическата методика; като чрез това 
те укрепват способността на консултантите по ориентиране да 
разберат по- добре стремежите на техните клиенти, както и да 
бъдат по- отзивчиви в смисъл на формиране на техните намеси в 
ориентирането във връзка с нуждите на клиентите. 

Дания и Австрия въведоха ново законодателство за 
регулиране на осигуряването на обучение за консултантите по 
ориентиране. В Дания с изменение през 2007 г. на Закона за 
ориентиране от 2003 г. от лицата практикуващи ориентиране се 
изисква да завършат програма с диплома 31 по образователно и 
професионално ориентиране или документ с еквивалентни 

                                                 
31 Шест университетски колежа в Дания предлагат едногодишна програма с общо модулно обучение на 
ниво диплома за практикуващи ориентиране между секторите. В допълнение, Датският университет за 
образование предлага едногодишна програма „Магистър по педагогика” по специалността 
„Консултиране за ориентиране”. 
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компетенции чрез предварително обучение. Учредена е също 
степен „ Бакалавър” по професия педагогика и професионално 
ориентиране ( ЕЦРПО, 2008b; 2009d; 2010d). Също в Австрия с 
наредби и постановления се регулира предварителното и на 
работното място обучение на консултантите по ориентиране под 
егидата на Федералното министерство на образованието, 
изкуствата и културата и Федералното министерство на науката и 
научните изследвания ( ЕЦРПО, 2009d; 2010b). В Ирландия 
структурата на компетенциите за лицата практикуващи 
ориентиране се е развива. Тя влияе на бъдещото професионално 
образование и обучение на практикуващите, осигурявайки 
ориентиране през целия жизнен цикъл и в диапазона на различни 
контексти. Националната рамка за ориентиране през целия живот 
за познания, квалификации и компетенции, която направлява 
целите ни за развитие сред хората в различни периоди на техния 
живот също са очертани в Ирландия. Двете структури заедно 
поддържат разпространението на качествено образование и 
информация за професии ( Национален форум за ориентиране, 
2007). 

Специално пригодено за работното място обучение за 
експерти и учители по ориентиране е на разположение, например, 
в България и Гърция. В България, професионалното развитие на 
персонала по кариерно ориентиране в образователната система 
беше решен чрез организиране на обучение за инструктори по 
кариерно ориентиране през 2006 г. То беше последвано от 
обучаването на 1000 педагогически консултанти и други 1000 
работници по ориентиране през 2008 г ( ЕЦРПО, 2008b). През 
2007-08 Университетът „ Пантеон” 32 в Гърция организира програма 
за обучение за специалисти по информация и документация, както 
и за опитни и новоназначени консултанти по ориентиране. Общо 
740 участника проведоха 200 часа обучение, включително 
теоретически изследвания по методология, съответстваща на 
техните професионални практики ( ЕЦРПО, 2009c). 

Румъния и Норвегия въведоха системни мерки за обучение за 
да подобрят капацитета на ориентиране за учители и 
консултанти. Румънският национален център за обучение на 
учители в училищното образование съвършенства обучението на 
учители чрез система от кредити. Това обучение обхваща широк 
диапазон от теми: професионално ориентиране и консултиране, 
студенти със специални нужди за обучение, гарантиране на 
качеството, разработката на училищни планове за действие, 
преход от училище към работа, стандарти на подготовка и 
развитие на учебните програми, базирани в училището ( ЕЦРПО, 
2010e). Няколко норвежки образователни институции от третия 
сектор предлагат курсове за обучение по ориентиране и 
консултиране като опция в рамките на редовна програмна 

                                                 
32 Учебна дейност в рамките на проекта „Консултантски хоризонти„ за ориентиране в училище – SOS 
ориентиране в качеството на следващи стъпки на предишно обучение, предложено на консултантите 
през 1999 г.  
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структура за обучение. Освен това, следвайки Бялата книга № 31 
(2007-08) за качеството на образованието в Норвегия на 
университетите и университетските колежи им беше поставена 
задачата да разработят допълнително образование във 
високоприоритетните области, включително и ориентиране през 
целия живот. От есента на 2009 г. кариерното ориентиране и 
консултиране по социална педагогика стана част от постоянната 
система за по- нататъшно обучение на учителите ( ЕЦРПО, 2009d).  
 
3.3.3. Сертифициране на компетенциите 
Оценяването и сертифицирането на компетенциите, които 
практикуващите ориентиране получават на работа и чрез 
неформално и неофициално обучение в контекста на професията, 
към която се стремят получават много повече внимание в 
дискусиите в Европа през последните няколко години. Обаче само 
няколко първоначални стъпки бяха направени досега за 
създаването на механизъм за сертифициране на тези компетенции 
в държавите- членки, въпреки че имаше няколко успешни 
инициативи за насърчаване на сертифициране на компетенциите на 
консултантите по ориентиране на международно и европейско 
равнище. 

Международната асоциация за образователно и професионално 
ориентиране ( МАОПО) излезе с програма за международно 
сертифициране за практикуващите образователно и професионално 
ориентиране ( ПОПО). Сертифицирането се основава върху комплект 
от международни компетенции, които практикуващият трябва да 
притежава за да предлага висококачествена услуга. 
Компетенциите на ПОПО тясно се преплитат с канадските 
стандарти и насоките за практикуващите кариерно развитие – 
бяха потвърдени с общо 700 практикуващи, които работят на 
много различни длъжности по ориентирането в 38 страни. Те 
правят компромис с основни компетенции ( т. е. знание, умения, и 
необходими атрибути от всички практикуващи) и специализирани 
компетенции ( необходими за някои практикуващи в зависимост от 
естеството на тяхната работа).  

В европейския проект ( Европейски сертификат за кариерно 
ориентиране – ЕСКО – 2007-09) беше разработена стандартизирана 
международна система за сертифициране, която може международно 
да се прехвърля ( ЕСКО), за да потвърди формално или неформално 
придобитите знания/ умения/ компетенции на консултантите по 
кариерно ориентиране. Европейският сертификат по ЕО разчита на 
35 изрично определени стандарти за компетентност; той не 
подменя сегашните национални системи за сертифициране, а 
представлява допълнителна квалификация за професионалистите, 
които биха желали да специализират и в бъдеще. Смята се за 
особено полезно за страните, които нямат официална 
квалификация за кариерно ориентиране, както и за лицата 
практикуващи ориентиране, които биха желали да включат 
европейско измерение в техния професионален портфейл ( ЕЦРПО, 
2009d; 2010b).  
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Например, няма схема за сертифициране за консултантите по 
ориентиране в секторите образование и трудова заетост в 
Словашката Република, след като практикуващите/ консултантите 
по кариерно ориентиране не съществуват като официална 
сертифицирана професия. Следователно, има само неквалифицирани 
практикуващи, които осигуряват кариерна информация, 
ориентиране и консултантски услуги. В момента не е възможно да 
се изучава кариерно ориентиране и консултирате в качеството на 
цялостен курс за изучаване във всеки акредитиран, пред-
дипломна и след- дипломна програма в университета или във всяка 
друга, на трето ниво, образователна институция ( ЕЦРПО, 2009d). 

Ситуацията изглежда много по- добре в Гърция, където 
Гръцкият център за професионална ориентация (EKEP) стъпил 
здраво на ( президентския декрет от 4/9-2-2004) е отговорният 
орган за оценяване компетенциите на практикуващите ориентиране 
в публичния и частния сектори. Следвайки изследване за 
сертифициране на квалификации на лица, практикуващи 
ориентиране и за определяне на предпоставките за извършване на 
услуги за ориентиране, ЕКЕР изготви проект за предложение за 
оценяване и регистриране на сертифицирани консултанти по 
ориентиране. В резултат на широко- мащабни консултации по 
горното предложение със съответните заинтересовани лица ще 
бъде разработена законова рамка за оценяване на всички 
консултанти по ориентиране в публичния и частния сектор 
( ЕЦРПО, 2009d). 

Холандия има за цел да осигури възможно най- доброто 
качество и възможно най- добрата подкрепа за онези, които 
търсят работа на пазара на труда или търсят информация за 
образование, професионално обучение, учене през целия живот и 
трудова заетост. Консултантите за педагогическа професия имат 
възможност да кандидатстват за личен сертификат, да 
демонстрират, че притежават нужните компетенции. 
Сертифициращият орган е Certiforce C.i. 33 акредитиран за тази 
цел от Съвета за акредитация34 и той съответства на критериите 
за акредитация, изложени в стандарт ISO/IEC 17024: 2003 (van 
Deursen and Jansen, 2007). 
 
3.3.4. Нови задачи, свързани с ориентиране 
Новите задачи и променящи се функции на консултантите по 
ориентиране главно се виждат на фона на сегашната икономическа 
действителност и подчертаното ниво на политиката, ангажирана 
със социалното включване на групите в рисково положение в цяла 
Европа. Икономическата несигурност и произтичащите 
предизвикателства ( например, висок процент на безработица, по-
труден преход от училище към заемане на работно място, 
нелинейни кариери) влияят на начина, по който ориентирането и 
консултирането могат най- добре да подкрепят отделните лица, 
                                                 
33 http://www.certiforceci.nl/[cited2.6.2011]  
34 Съветът за акредитация е признат от холандското правителство в качеството на единствен назначен 
орган, който в Холандия оценява дали сертифициращ орган отговаря на изискванията за акредитация.  
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които са били засегнати от кризата и които могат да чувстват, 
че бъдещето им е мрачно. Консултантът по ориентиране заема 
централна позиция в подпомагането на отделни лица в 
изследването на възможностите, в мъдрия избор, и в развитието 
на увереност да се изправи пред предизвикателствата, които 
икономическият спад носи в живота. 

Ролята на лицата практикуващи ориентиране непрекъснато се 
определя по нов начин и отразява по- добре промените и 
тенденциите в развитието на образованието, обучението и 
заетостта, както и в по- широк обществен аспект: растящ 
мултикултурализъм, стареещо население, международна мобилност, 
растящо ползване на социалните медии и технологично развитие. 
Изборът на професия и кариерно ориентиране стават все по- важни 
и по- сложни като кариерно разнообразие. Това изисква кариерно 
ориентиране от професионалисти, които са добре запознати с 
образованието, обучението и пазара на труда и които имат добре 
организирано сътрудничество и партньорски отношения между 
училищата и местните/ регионалните работодатели ( ОЕСР, 2010b). 

Конкретните примери по- долу илюстрират ролята на 
ориентирането и функциите, които възникват в държавите- членки 
като отклик на променящите се и по- различните нужди на 
обучаващите се. Нещо повече те показват, че ориентирането не е 
само отделен вход, а е общо вграден в различни контексти, 
такива като предоставяне на обучение и образование и отношения 
между училище и работа. 

Една изцяло нова свързана с ориентирането функция беше 
създадена във фламандско- говорещата общност във Белгия. Така 
наречените консултантски учебни пътеки организират 
информацията и ориентирането, за да подпомогнат учебната 
пътека на стажантите ( ЕЦРПО, 2009d). Също така, в рамките на 
холандския сектор на горния курс на средно професионално 
образование ( при основана на пазара организация - ОПО) се 
осъществи ново развитие през 2006-07 г. благодарение на 
нарастващия брой студенти с увреждания в нормалното 
образование. Била е учредена длъжността на обучаващ кандидати 
за работно място, за да се осигури интензивно ориентиране на 
студентите с увреждания и за подпомагане на учителите, които 
не е необходимо да имат достатъчни времеви ресурси за справяне 
с всички нужди на тези студенти (van Deursen и Jansen, 2007). 
В Англия някои училища започнаха напоследък да назначават хора 
с друга професионална подготовка 35 в ролята на кариерен 
координатор с цел укрепване на връзката между ученето и 
постъпването на работа. Един кариерен координатор трябва в 
идеалния случай да има акредитация на професионалната си 
квалификация по специалността управление на кариерното 
образование и ориентиране на младите хора, но това все още не 
е задължително ( ЕЦРПО, 2009d).  

                                                 
35 Включително такива с квалификация по кариерно ориентиране и персонал с индустриален, бизнес или 
търговски професионален опит. 
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В училищата в Люксембург са били въведени между- културни 
посредници в отговор на пристигането на голям брой лица 
търсещи убежище. Потребността от между- културно посредничество 
нараства непрекъснато и сега покрива широк набор от езици. 
Цялата обратна връзка от страна на учители, училищни директори 
и родители потвърждава ефективността на посредничеството в 
информирането на родителите, съдействието за образователната 
интеграция на децата и разрешаване на неразбирането между 
родителите имигранти и училищата ( ЕЦРПО, 2010b). В качеството 
на превантивна мярка децата на имигранти и млади хора да не 
напускат образованието и обучението Норвежката дирекция за 
интеграция и разнообразие постави началото на 3- годишен проект 
Малцинствени консултанти през 2007 г. за 30 лица практикуващи 
ориентиране, които ще бъдат посветени на студенти от незападни 
малцинствени групи в средното образование ( ЕЦРПО, 2008b). 
 
3.4. Ключови послания 
 
Приоритетна област 3 на резолюцията по ориентирането на Съвета 
( Съвет на Европейския съюз, 2008b) се занимава с развитие на 
гарантирането на качеството на предоставяното ориентиране. 
През последните години държавите- членки активно обсъждаха 
концепцията за качеството при ориентирането като 
висококачественото ориентиране се смята, че играе жизненоважна 
роля в подкрепа на ученето през целия живот на гражданите, за 
кариерното управление и за участието им в пазара на труда. На 
ниво Европейски съюз обаче, няма данни нито съвместно 
договорено определение за това какво представлява или какво 
означава понятието „ качество” в професионалното ориентиране, 
но с бъдещото сътрудничество с участието на всички страни за 
разработване на нови европейски референтни инструменти за 
качество този проблем трябва да отпадне и да се появи такава 
дефиниция. Освен това, качеството при ориентирането не трябва 
да се разработва на парче и отделно, а да бъде добре 
интегрирано в цялостния национален механизъм за гарантиране на 
качеството в образованието, обучението и трудовата заетост. 
Въпреки че беше постигнат напредък в разработването на 
качество при ориентирането в цяла Европа цялостното 
впечатление е, че системната оценка на качеството при 
ориентиране все още е недостатъчна за повечето случаи. 
Механизмите за цялостно гарантиране на качеството не са 
толкова широко разпространени и стандартите за качество с ясни 
показатели не присъстват задължително между секторите и 
администрациите; обратна връзка за оценяване на предоставяната 
услуга не е събирана редовно от ползвателите. В допълнение 
основата от доказателства, върху която се гради вземането на 
решение от национална/ регионална/ местна гледна точка може 
често да бъде разглеждана неадекватно и ограничено, тъй като в 
повечето случаи тя дава твърде ограничен понякога твърде 
специфично фокусиран поглед върху свързаното с професионално 
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ориентиране развитие и резултати. Страните в повечето случаи 
са добре запознати със собствените си недостатъци в тази 
област и вече са предприели действия за подобряване на 
гарантирането на качеството и тяхната база от доказателства за 
ключови изследвания, политика, и доставка, съответстващи на 
ролята на ориентирането и инфраструктурата.  

Освен това мнозина повдигат въпроса за важността от 
задълбочаване и разширяване на данните, основани на 
доказателства за проверка на приноса, който ориентирането дава 
на индивидуално, икономическо и социално равнище. Очевидно е 
че както европейските, така и политиците на национално равнище 
изискват повече доказателства за резултатите както и за 
въздействието на предоставяните различни типови услуги, с цел 
подобряване на качеството на ориентирането и насочване на 
бъдещите мерки за ориентиране с по- голяма точност. 
Разпределението на финансирането за развитие на осигуряването 
на ориентиране зависи от това доколко добре са информирани 
политиците относно сегашното състояние на нещата. 

Повечето от страните подчертават факта, че лицата, 
практикуващи ориентиране играят ключова роля при доставката и 
разработването на висококачествено ориентиране и консултиране. 
Без подходящи умения, компетенции и квалификация те не са 
способни напълно да подкрепят гражданите в изпълнение на 
техния потенциал. Последователно в много страни 
професионалното развитие на лицата практикуващи ориентиране в 
секторите образование и заетост са били в центъра на 
политическото действие. Например, задействани са правни 
инструменти за регулиране на обучението на консултанти по 
ориентиране; установени са професионални квалификации и 
професионални стандарти; разработени са първоначални програми 
и програми за обучение на работното място; изградени са 
системи за сертифициране на компетенции по ориентиране; 
появиха се и нови професионални профили със специфични задачи 
следващи исканията за промени в обществото. В бъдеще 
квалификациите за лицата практикуващи ориентиране трябва да 
бъдат поставени в националната квалификационна рамка и да се 
основават на резултатите от ученето, за да се увеличи 
прозрачността на квалификациите сред страните. Ще бъде нужно 
време обаче преди всички тези подобрения да влязат в сила в 
смисъл на промяна на общата практика по ориентиране в цяла 
Европа към модерната парадигма на професионално ориентиране 
през целия живот. 
 
ГЛАВА 4 
РАЗШИРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ 
 
Резолюцията на Съвета ( Съвет на европейския съюз, 2008b) 
изтъква необходимостта от по- лесен достъп до услугите за 
ориентиране през целия живот и привлича вниманието върху 
подобряването на достъпа до услуги за групите в най-
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неравностойно положение. Освен това държавите- членки се 
приканват да разработят и предложат базирана в Интернет 
информация и паралелни услуги за ориентиране за осигуряване на 
по- традиционна услуга по ориентиране. Целта е да се подобри и 
преструктурира предоставянето на национална и регионална 
услуга по ориентиране, така че тя да съдейства на един 
интегриран подход за социално включване, активно гражданско 
поведение, учене през целия живот, пълна трудова заетост, 
бъдещи умения и квалификации. 

Услугите свързани с информация, ориентиране и консултиране 
трябва да са отворени към всички граждани, независимо от 
техните образователни постижения, положението им на трудовия 
пазар, база от умения или цялостно жизнено положение. 
Европейският съюз се стреми да отстрани бариерите пред 
услугите и да осигури подкрепа за индивидуално учене през 
целия живот и на процесите на професионално управление. От 
гледна точка на ползвателя на индивидуална услуга системната 
скованост в предоставянето на ориентиране може да се разглежда 
като нещо, което препятства неговото/ нейното плавно 
придвижване през секторите, системите, сервизните структури, 
институциите и/ или помощните програми, когато се търси 
информация, ориентиране и консултиране по възможностите за 
обучение или професионална кариера. 

През последните няколко години политиката, стратегията и 
системните разработки ( включително законодателните реформи, 
финансовите инициативи, в голям мащаб проекти за развитие) за 
разширяване на достъпа до традиционната и онлайн информация, 
услуги за ориентиране и консултиране се случват в Европа Има 
свидетелства, че консултациите между секторите администрациите 
и институциите нарастват в повечето страни на национално, 
регионално и местно равнища. Положителен пример идва от 
Унгария, където беше въведена национална система (2009 г.) за 
кариерно ориентиране, която се състои от развитието на онлайн 
и традиционни инструменти, които се свързват със системите за 
информация на пазара на труда и европейските инициативи (EQF, 
EUROPASS, EURES и пр.). Национална мрежа за ориентиране през 
целия живот е учредена за да съдейства и занапред за това 
системно развитие ( ЕЦРПО, 2009d). 
 
4.1. Информация Онлайн и услуги за ориентиране 
 
Услугите по ориентиране в Европа се предоставят главно чрез 
системата на образование и обучение, както и чрез 
заинтересованите лица на пазара на труда ( обществените служби 
за трудова заетост). Има и множество други оператори, такива 
като социалните партньори, частните компании, търговските 
камари, студентските организации и често пъти също социалния и 
здравния сектори. Всички те са активно свързани с разработката 
на виртуални среди за предоставяне на информация и услуги за 
ориентиране и възникват нови форми на виртуално индивидуално 
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обучение и помощ, дистрибуция на информация за трудовия живот, 
кариерно планиране и управление (VUORINEN, 2006).  

Наред с традиционните услуги за ориентиране лице в лице, 
предлагани в образованието и заетостта разработването на 
базирана в интернет информация, предоставянето на консултиране 
и ориентиране печели терен в Европа. Технологични 
вспомагателни средства за предоставяне на услуги, като 
комбинация от средства ( електронно ориентиране, помощни линии, 
Интернет и пр.) могат да се приложат, за да се отговори на 
нуждите на ползвателите. Технологията обаче не е предназначена 
да замести, а само да допълва традиционните форми на 
ориентиране. Тя също осигурява достъп до по- целесъобразни и 
по- евтини услуги и дава възможност за предоставяне на 
иновативни, гъвкави и по- рентабилни услуги, свързани със 
самостоятелен достъп и модули за самостоятелна помощ. Много 
страни разглеждат мрежата и телефона заедно като ключови 
фактори, които осигуряват достъп на хората до услугите, 
своевременно, на място и чрез метод, подходящ за техните нужди 
(AKKÖK, 2010).  

Но независимо от лесния достъп и преситената информация 
клиентите понякога имат нужда от професионална помощ, за да 
разберат и интерпретират правилно информацията. Консултантите 
по ориентиране 36 и ползвателите се нуждаят от задълбочаване на 
своето разбиране, за това как и кога да използват такива 
онлайн инструменти и кога да признаят, че дадените инструменти 
могат да са недостатъчни за удовлетворяване на нуждите на 
клиента. Самостоятелната помощ при ученето и кариерното 
развитие не е винаги избор за всеки тъй като тези въпроси от 
време навреме изискват по- структуриран лице в лице подход 
между клиента и лицето, практикуващо ориентиране. В този 
контекст ролята на компетенциите на практикуващите ориентиране 
придобива върховно жизненоважно значение. Добър баланс и 
смислена комбинация между по- традиционни и онлайн методи 
( следвайки принципа: влезте в, разходете се в, позвънете в, 
погледнете в) (AKK ÖK, 2010) трябва да се намерят за да може да 
се предостави цялостна услуга ориентиране, като атрактивна и 
полезна и като възможност за клиентите.  

Независимо от това развитието на интегрирани за всички 
възрасти услуги по ориентиране представлява огромна задача за 
държавите- членки и изисква обновени институционални структури, 
култура на сътрудничество и манталитет на труд (AKK ÖK, 2010). 

                                                 
36 Предоставянето на ориентиране главно включва взаимоотношение между лицето практикуващо 
ориентиране и ползвателя, където първият предоставя своя експертен опит и умения на разположение на 
ползвателя с цел да му/й помогне при вземането на решение на неговата/нейната кариерно управление.  
Тази „помощ” определена по родов признак може да се състои от обща информация за пътеките на 
обучение, информация за пазара на труда, професионални възможности – местни, регионални, 
национални или на международно ниво – всички подбрани според нуждите на ползвателя. Ползвателят 
може да се нуждае от по-задълбочена помощ  с кариерно управление , така че връзката ориентиране и 
консултиране може да варира като продължителност и интензитет. От Интернет:  
http://www.ariadneproject.org/index.php?id=64[cited2.6.2011] 
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Хората – било млади или стари, в сферата на образованието или 
трудовата заетост – не винаги са наясно за наличната 
информация и услуги за ориентиране, нито как да стигнат до тях 
и как да ги ползват. Поради това, пренебрегваното понякога 
активно промоциране както на традиционни, така и на онлайн 
услуги, които подпомагат решенията на гражданите по отношение 
на образование и професионална работа трябва да се подобри. 
Въпреки че много страни предприеха добре насочени маркетингови 
и комуникационни мерки ( България, Испания, Кипър, Унгария, 
Холандия, Румъния) за да направят предлагането на услугата 
колкото се може по- видима за ползвателите на услугите ( ЕЦРПО, 
2008b, 2009d; 2010b). 

В държавите- членки целта е да се задоволят нуждите на 
клиента като му се предложат подходящи онлайн инструменти за 
свързване с ресурсите, например, при работните места, работата 
и рекрутирането; учене, образование и обучение, професии и 
кариери, частна практика, въпроси на работното място и 
издръжка и финансова помощ и въпроси. Такива инструменти могат 
също да оценят техните интереси и опит, да създадат електронен 
портфейл, видео- продължения и дигитални видео профили. В 
следващите няколко примера на онлайн услуги ще бъдат накратко 
представени, категоризирани в три групи: образование и 
обучение, пазар на труда и по- стриктни услуги за ориентиране. 
Тази категоризация е леко изкуствена в смисъл, че често 
услугите не само покриват един вид информация, но също 
съдържат елементи на други. 
 
4.1.1. Онлайн услуги, свързани с образование и обучение 
В цяла Европа има няколко онлайн услуги, които позволяват на 
гражданите да изследват възможностите за учене и участие в 
програмите за електронно обучение. Тези уеб портали и бази 
данни осигуряват лесен достъп до информация и помощни 
материали. Обаче, както (AKK ÖK, 2010) в нейния ЕМПОЦЖ 
комплексен работен документ подчертава че независимо през 
каква среда се предоставя информацията тя трябва да отговаря 
на нуждите и намеренията на ползвателя и трябва да изпълни 
няколко критерия за предоставяне на информация: валидност, 
надеждност, точност, обективност, изчерпателност, уместност, 
навременност). Следващите примери открояват някои от последните 
онлайн изменения в образованието и обучението от различна 
перспектива и равнище ( институционална рамка, портал, и, 
програми и национални стратегии).  

В Гърция Центърът за регионално педагогическо и 
професионално консултиране ( ЦРППК) от Педагогическия институт 
поддържа онлайн мрежа Nestor Network, която снабдява 
ползвателите с информация за възможностите в средното/ в горния 
курс на средното образование и професионалното образование и 
обучение; длъжностни характеристики, учебници за педагогическо 
и професионално консултиране и линкове с други свързани 
уебстраници. През 2008 г. Гръцкият национален център за 



74 

 

ресурси за професионално ориентиране ( ГНЦРПО) разработи 
национална база данни PLOIGOS 37 с информация, която помага на 
студентите и завършващите своето образование за вземане на 
професионални решения и по въпроси, свързани с пазара на труда 
( ЕЦРПО, 2009d). 

Норвежката стратегия за електронно обучение акцентира 
върху предоставянето на информация за кариерно ориентиране по 
електронен път, използвайки множество от разработените 
напоследък база данни, представени в мрежата. Два портала 
частично финансирани от национални или регионални власти 
( www.vilbli.no  и www.utdanning.no  [ цитирани 2.6.2011]) 
представляват важни входни точки към цялата съответна 
информация по образователната система, както и за доставчиците 
на обучение, учебните курсове и програми и изискванията за 
встъпване ( ЕЦРПО, 2009d). В Полша Националният център за 
съдействие на професионалното и продължаващото образование 
представлява разработване на модел за професионално 
ориентиране за учениците от горния курс на средното 
образование, за техните родители, учители и кариерни 
консултанти и интернет портал за възможностите за учене, за 
пазара на труда и прогнозните необходими квалификации на 
централно, регионално и местно равнища (2009-12 г.). Като част 
от проекта, помощни материали за консултанти за учителска 
професия също ще бъдат разработени ( ЕЦРПО, 2010d). 

Експерименталното ползване на социалните медии (Facebook, 
Twitter, etc) за предоставяне на ориентиране за обучение и 
работа нараства и такива платформи вероятно ще получат още по-
голяма опора в предоставянето на информация и ориентиране в 
бъдеще. Младите хора са особено благосклонни към тези 
платформи за комуникация, взаимодействие и сътрудничество с 
другите с цел да споделят научат и работят заедно и дори да 
изследват ученето и кариерните възможности с други хора със 
сходно мислене, както и помощта на професионален кариерен 
консултант и/ или учител. Проектиране и пилотиране на насоки и 
принципи, за хората, които се обучават и за консултантите по 
ориентиране, за това как да използват целенасочено социалните 
медии и да се интегрират успешно в процесите на обучение и на 
кариерно управление би могло да бъде следващата стъпка за 
предприемане на европейско ниво. 
 
4.1.2. Онлайн услуги, свързани с пазара на труда 
 
 
Обществените служби за трудова заетост предлагат услуги, с 
център на внимание гражданите с лесен достъп до информация за 

                                                 
37 PLOIGOS беше възложен на EKEP (ГНЦРПО) от Гръцкото министерство на образованието учене през 
целия живот и религиозните въпроси и е свързан с PLOTEUS II (Портал за учебните възможности през 
европейското пространство); PLOIGOS е достъпен чрез уебстраница от ЕКЕР(ГНЦРПО) (www.ekep.gr) 
[цитирано 2.6.2011] и чрез портала на PLOTEUS II http://ec.europa.eu/ploteus/[cited 2.6.2011] 
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пазара на труда за широк диапазон от клиентски групи. Те също 
предоставят масив от интегрирани услуги за пазара на труда 
( назначение и активни помощни услуги) които откликват на 
променящите се нужди на местните, регионалните, националните и 
европейските пазари на труда. Базираните в мрежата услуги 
както за търсещите работа, така и работодателите представляват 
жизненоважна част от предоставянето на услуги от публичните 
служби по заетостта из цяла Европа. Целта на такива услуги е 
да отразяват действителността на пазара на труда и да 
удовлетворят нуждите от професионални умения на клиентите с 
цел да се отговори на съществуващото търсене на пазара на 
труда (Eures – Европейски портал за трудова мобилност). 
Ориентираните към пазара на труда онлайн услуги по- често 
изглежда решават въпроси на кариерното развитие и ученето през 
целия живот. Надеждна, своевременна, полезна и точна кариерна 
подкрепа и персонализирани намеси на пазара на труда са 
жизнено важни за навлизане в работните места на високо равнище 
и в желаните индустриални сектори, както и за завършване на 
учебните програми като част от цялостната кариерна стратегия. 
Услугите онлайн за професионална ориентация, планиране, 
развитие и управление се разработват в няколко страни с цел 
подобряване на перспективите на пазара на труда за отделните 
граждани, независимо дали са млади или възрастни, или лица със 
специални потребности ( виж примерите по- долу). 

Португалската PES дава възможност на лицата, които търсят 
работа и на работодателите да регистрират профилите си онлайн 
( www.netemprego.gov.pt)[cited2.6.2011 ]. Кандидатите могат да 
въведат своето СV и подробни лични данни, а работодателите 
могат да посочат конкретно множество характерни черти от 
изпратените по пощата вакантни места. Системата след това 
подпомага процеса на сравняване с различните нива на сервизно 
включване. Системата ще се интегрира със средство за 
електронно ориентиране в съответствие с разработката на (Vi@s) 
в близко бъдеще ( ЕЦРПО, 2009d). В Ирландия Националната служба 
за обучение и трудова заетост (FAS/ НСОТЗ) отговаря за 
предоставянето на ориентиране, консултация и информация по 
трудовата заетост и избор на професия. НСОТЗ учреди базиран в 
Интернет Национален център за контакти за свободни работни 
места и разработи мултимедиен пакет с професии „ Кариерни 
директиви” 38. Интерактивната онлайн програма с национален 
обхват дава възможност на ползвателите да си правят самооценка 
и са имат достъп до информация за над 720 професии. Кариерните 
директиви имат линкове към уебстраницата на Националния орган 
за обучение и трудова заетост (FAS) ( ЕЦРПО, 2008b).  
 

Холандските центрове за познание за образованието и за 
света на труда стартираха Професионално обучение и работа на 
                                                 
38 Кариерни директиви има линкове към всички текущи свободни работни места и курсове за обучение 
на уебстраницата на Националния орган за обучение и трудова заетост (FAS) и е на разположение 
онлайн на адрес: www.careerdirections.ie.[cited2.6.2011].   
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основата на офанзива за учене 2009-11 с цел укрепване на 
връзката между студентите, ангажирани с професионално 
образование и обучение и компаниите с по- напреднали 
инструменти за комуникация ( например, уебстраницата 
www.stagemarkt.nl[cited2.6.2011 ] с информация относно 
съществуващите възможности за работни места) и за повишаване 
на осведомеността на кариерното планиране и развитие сред 
младите хора ( ЕЦРПО, 2010e). Уебстраницата 
www.werk.nl[cited2.6.2011] разработена от Холандското 
министерство на социалните въпроси и трудовата заетост съдържа 
прогнози за пазара на труда за около 2500 работни места; то 
представя също маршрути за образование и обучение, свързани с 
тези професии (van Deursen and Jansen, 2006). 

Норвежката администрация за труда и благосъстоянието 
разработи базирани в мрежата инструменти за самостоятелна 
помощ като програмата избор на професия (Veivalg) 39, която 
предлага самостоятелна оценка на интересите, работни ценности 
и умения, както и механизъм за сравняване на занятия и помощ 
за търсене на работни места за ученици в долния и горния курс 
на средното образование. Дигитален план с професии е 
разработен в Норвегия за да съдейства на учащите се да 
размишляват върху техния избор на образование и обучение 
( ЕЦРПО, 2009d). В Чешката република системата за информация 
„ ВИП Кариера” ( www.infoabsolvent.cz)[cited2.6.2011 ] е достъпен 
за студенти и възрастни от 2007 г. насам в подкрепа на 
вземаните от тях решения за избор на професия. Като част от 
това продължаващото образование на учителите се развива с цел 
подобряване на техните умения да се справят с управлението на 
свързани с кариерата въпроси в училище. Друга онлайн услуга 
(ISA) 40 предлага информация за избор на професии, представя 
маршрути за образование по един благоприятен за ползвателя 
начин разрешава информационните нужди на рисковите групи – 
( ЕЦРПО, 2010d). 
 
4.1.3. Онлайн услуги, свързани с ориентирането 
 
Базираното в мрежата ориентиране представлява врата към 
професиите, ученето, и информацията за трудовата заетост, за 
даването на съвети и консултиране, които се предлагат на общо 
равнище ( например, широко разглеждано като за възрастни) и 
персонализиране ( например, индивидуални ползватели, и/ или 
специфични групи). Като правило, общите услуги са проектирани 
да дадат на ползвателите независим достъп без да е необходимо 
каквото и да било взаимодействие между ползвателя и лицето, 
което практикува ориентиране докато персонализираните услуги 

                                                 
39 http://www.nav.no/VeiledningWeb/veilvalg.do?testType=yrkesinteresser (на норвежки език [cited2.6.2011] 
40 Ключови субекти включени в разработването на настоящата система са Министерството на 
образованието, NUOV и Institut pedagogogicko-psychologickeho poradenstvi ČR (Институт за 
педагогическо и психологическо консултиране на Чешката Република) 
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има вероятност да включат повече или по- малко добре изразено и 
дълго взаимодействие между ползвателя и консултанта по 
ориентиране ( включително въпроси като конфиденциалност и 
защита на данни). Неизбежно колкото по- индивидуализирана е 
услугата за отделен ползвател във виртуална среда толкова по-
високо ниво на знание и умения се изисква от консултант по 
ориентиране, който предлага услугата (ARIADNE, 2004). 
Налице е екстензивно развитие на базираните в мрежата услуги 
за ориентиране и консултиране в повечето европейски страни от 
2006-07 насам. Примерите са тематични списъци с електронни 
адреси, персонализирани пощенски кутии, запазени области в 
мрежата ( например, платформа за социална медия), база данни, 
аудиовизуални инструменти, линии за чат, видеоконференции). 
Примерите за услугите онлайн за ориентиране, представено по-
долу се основават на национални стратегии; някои са 
инициативи, които са взети от националните власти или от 
водещи институции. 

През 2009 г. Британското правителство публикува нова 
стратегия за професионално образование за групи до 18 годишна 
възраст, предлагайки радикална промяна в кариерната 
информация, консултиране и ориентиране за да запази мирни 
отношения с бързо променящата се икономика. Целта е да се 
осигури универсален достъп онлайн до кариерно консултиране 
чрез социална медия (Facebook, Youtube) и схема за мониторинг, 
която позволява достъп за индивидите до наставници онлайн 
(CEDEFOP, 2010b). Германското федерално министерство на 
образованието и изследванията въведоха няколко мерки за 
укрепване на ролята на ориентиране в ученето през целия живот 
и помощ за достъп до непрекъснато образование. Министерството, 
заедно с някои федерални държави, са възложили на консорциум 
да изготви проектопредложение за телефонна услуга 
професионално консултиране в национален мащаб и Интернет 
портал (Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und 
Besch äftigung; Jenschke et al 2011). През 2007 г Финландия 
стартира електронна система за кандидатстване и приемане за 
професионално образование и обучение, както и в горния курс на 
общообразователното средно образование, която да замени 
остарялата система, базирана на хартиен носител. Електронната 
система дава на кандидатите обширна информация за 
възможностите за образование и обучение, изискванията за 
постъпване, информация за процеса на кандидатстване и приемане 
и актуализирана информация за кандидатите и за приетите и 
отхвърлените студенти. Целта е предоставянето на информация, 
ориентиране и консултиране да става по- ефективно, да се 
увеличи сътрудничеството между различните сектори, да се 
ускори постъпването на учащи се в образованието и обучението, 
да се намали броя на отпадащите кандидати и ускоряване на 
дипломирането(CEDEFOR,2010d).   

През 2009 Литовското министерство на образованието и 
науката стартира усъвършенстван вариант на система за Открита 
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информация, консултиране и ориентиране AIKOS 
( www.aikos.smm.it)  [ цитирано 2.62011]. Тя съдържа информация 
за образование и обучение в Литва, учебни програми, 
квалификации, лицензи, род дейности, правила за постъпване в 
институции за висше професионално образование и статистика на 
пазара на труда; и сертификат Europass за добавки. 
Персонализирани страници обслужват специфични целеви групи, 
включително ученици, които преждевременно напускат училище, 
родители, консултанти по ориентиране, политици, работодатели, 
лица с увреждания, имигранти, бивши затворници ( ЕЦРПО, 
2009d,2010d). Също Австрия учреди напоследък подробна база 
данни за образование ( http://www.erwachsenenbildung.at , 
http://www.eduvista.com ) [ цитирано 2.6.2011], който осигурява 
национална платформа за независими над- институционални услуги 
за образователна информация, ориентиране и консултиране 
( ЕЦРПО, 2009d).   

Уеб форумът IRIDA, разработен от ГНЦРПО в Гърция 
представлява електронна комуникационна платформа за 
специалисти по професионално ориентиране от средното и висшето 
образование, професионалното обучение и трудовата заетост. 
Форумът IRIDA конституира „ център” за размяна на информация по 
професионално ориентиране. Тази платформа съдейства за 
мрежовото свързване между институциите, професионалистите и 
EKEP/ГНЦРПО и по този начин допринася за професионалното 
развитие и подкрепа на тяхната работа ( ЕЦРПО, 2009d). През 
2010 г. Португалската служба за публична заетост пусна в 
действие своята нова услуга за електронно ориентиране, която 
позволява на ползвателите да имат достъп до съдържанието, 
свързано с развитието на квалификации, професионална 
информация, тенденциите на пазара на труда и 
предприемачеството ( ЕЦРПО, 2010d). В Турция базираната в 
Интернет Национална система за кариерна информация беше 
стартирана през 2010 г. за да обслужва всички целеви групи в 
рамките на перспективата за ориентиране през целия живот: 
млади хора, възрастни, заети с работа, безработни, жени, 
пенсионери и групи в неравностойно положение. Системата се 
състои от част за самооценка, база данни по програми за 
образование и обучение и информация за пазара на труда.  
 
4.2. Разработване на услуги за ориентиране за ползватели със 
специални нужди 
 
Хората със специални нужди ( например, преждевременно 
напускащите училище, хора с физически увреждания, с трудности 
в обучението, с имигрантски или етнически произход, с ниско 
професионално ниво) често се сблъскват с по сериозни пречки 
докато са в училище, в техния преход от училище към работа и 
по време на работа. В много случаи такива пречки могат да 
доведат някого да не може да завърши учението си, да не може 
да си намери работа или да приеме работа под своите 
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възможности или капацитет. Поради това си струва да изследваме 
новите пътища за подобряване на възможностите на хората със 
специални нужди, тъй като те изискват услуги и ресурси, които 
са специално предназначени за тях, за да им помогнат в 
развитието на професионалната им квалификация и в управлението 
на тяхната кариера.  

Успоредно с предоставянето на услугата интегрирано 
обучение по всичко личи, че с нарастваща сила се проявява 
тенденцията към персонализация на услугите, особено що се 
отнася до работата с информацията, консултирането и нуждите от 
обучение на повече трудно достъпни групи, такива като млади 
хора в рисково положение ( например, преждевременно напускащите 
училище) дълговременните безработни, възрастните работници, 
(50+), хората с увреждания и/ или в неравностойно положение, 
служители/ работници в преструктуриращите се индустрии/ компании 
и етническите и културни малцинства. Също така, групите, които 
се намират в най- неравностойно положение могат да бъдат 
достигнати при условие, че услугите са добре промоцирани на 
местно, регионално и национално равнище и са лесно достъпни за 
тях. 

Следващите глави главно насочват вниманието върху 
въвеждането на мерки и инициативи за ориентиране, стартирани в 
държавите- членки за решаване на проблемите на групите 
ползватели в рисково положение и групите със специални нужди. 
 
4.2.1. Младежи в рисково положение 
Стратегията на Европейския съюз „ Младежта – инвестиране и 
пълномощия” ( Европейска Комисия 2009b) потвърждава, че младите 
хора са ценен ресурс и представляват едни от най- уязвимите 
групи в обществото, особено в сегашната икономическа криза. 
Тази нова стратегия е между- секторна и мулти- професионална с 
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни действия и включва 
ключови области на политиката, които оказват влияние на 
младите хора в Европа. Стратегията по- конкретно разглежда 
сферата на образованието на младежта, трудовата заетост, 
творческата дейност и предприемачеството, социалното 
включване, здравеопазването и спорта, гражданското участие и 
доброволческата дейност. Стратегия също изтъква важността на 
младежката работа и дефинира засилените мерки за по- добро 
осъществяване на политиките за младежта на равнище Европейски 
съюз.  

Сред държавите- членки на Европейския съюз хората със 
завършено прогимназиално образование са близо три пъти повече 
в рисково положение да останат безработни, отколкото хората с 
по- високо образование. Младите хора при безработица особено 
онези, които са дългосрочно безработни и онези, които напускат 
преждевременно училище без да разполагат с удостоверения за 
завършено образование са изправени пред риска да бъдат 
социално изключени ( Европейска комисия, 2009b). Изследване на 
ЕЦРПО (2010e) обръща внимание на мерките и инициативите за 
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ориентиране, които се прилагат в цяла Европа в подкрепа на 
необходимостта да се завършва училище, както и на прехода от 
образование към работа за младите хора, изправени пред риска 
да изпаднат от основните направления на образование и 
обучение. Едно от основните послания в отчета е това, че 
разработването на по- открити и гъвкави системи за учене през 
целия живот, които ангажират всички млади хора в официални, 
неформални и неофициални формати, трябва да се насърчава за да 
се отстраняват преградите пред трудовата заетост и пред 
възможността да бъдат наети на работа по време на икономическа 
криза. Изключително важно е също така да се промоцира 
професионалното ориентиране и родителското участие заедно с 
компетентни учители, лица практикуващи ориентиране, 
заинтересовани лица на пазара на труда, младежки и социални 
работници и доставчици на социални услуги, в качеството на 
гръбнак на помощта за личния живот на младежта.   

Сред държавите- членки изглежда ударението се поставя върху 
практически и действени форми на учене и професионално 
ориентиране, отколкото на свързани с класната стая подходи и 
на работа с документи; този подход предполага увеличаване на 
ангажираността на младите хора с образованието и обучението и 
спомага за предпазване на изпадналите в рисково положение 
младежи да отпаднат преждевременно от училище. Прави се опит 
да се предложи на младите хора добър баланс от знания, умения, 
разбиране, подходи, ангажираност и участие. Младите хора 
изглежда приемат компонентната на активното участие и 
уменията, които такъв опит благоприятства. Следващите казуси 
от Дания и Англия сочат до каква степен активното ангажиране 
на младите хора с учене и училищна дейност е било подобрено. 

Датската стратегия за ориентиране е насочена към лицата 
със специални образователни нужди и задачата да бъдат 
предпазени от преждевременно отпадане от училище и да се 
гарантира колкото се може повече от тях да завършат някаква 
форма на горния курс на средното образование. Предоставя се 
ориентиране на ранен етап от задължителното обучение за 
разлика от преди, за да се достигне до онези млади хора, които 
се борят с учението ( ЕЦРПО, 2008b). Датският учебен пакет 2 
поднася на общините нараснали отговорности за ориентиране за 
да запазят на младите хора или работата или образованието и 
обучението и да се гарантира, че те имат квалификация на 
завършили горния курс на средното образование. Освен това, 
датските колежи трябва да предлагат положението си на 
наставник на студентите, изправени пред риска от отпадане и 
нуждаещи се от контакт с възрастни хора, както и да предлагат 
на студентите социално и психологическо консултиране, ако 
личностни проблеми застрашават тяхното образование. 
Подобреното ориентиране през основната година вдъхва сила на 
студентите и намалява отсъствията и преждевременното напускане 
на училище: 40% от училищата отчитат положителни резултати 
( ЕЦРПО, 2010d).  
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В Англия Законът за образование и професионални умения 
(2007) предвижда прехвърляне на връзки 41 от услуги към 150 
нови местни власти. От април 2005 г. тези местни власти бяха 
отговорни за планирането, въвеждането и финансирането 
(IAG/ ИКО) на осигуряването на информация, консултиране и 
ориентиране за 16-19 годишните младежи, както и за млади хора 
до 25 годишна възраст с проблеми в обучението и/ или с оценени 
на място увреждания и млади правонарушители в ареста за 
младежи. Главната цел е да се повдигне възрастта на участие в 
ученето чрез гарантиране, че предлаганата информация, 
консултиране и ориентиране в техните области са с постоянно 
високо качество 42 във всички формати (Department for children 
schools and Families, 2009). 

В Уелс бяха установени няколко пречки за участието на 
младите хора във вземането на решения, планирането, 
извършването на преглед на действие, което би могло да им 
повлияе като част от обучението. Често пъти те са свързани с 
ограничения на ресурси и капацитет, както и с отношението на 
персонала, които се разглеждат като главните препятствия за 
разширяване на участието в училищата. Както персоналът така и 
младите хора констатират, че достъпът до възможности за 
участие на млади хора с увреждания и за включване на слабо 
представени млади хора създава пречки. Също така предишен 
негативен опит и липсата на въздействие от тяхното участие 
изглежда намалява активното им включване в образователния 
процес и в проблемите на младежта като цяло (Welsh Assembly 
government, 2010). 

Заинтересованите лица на пазара на труда особено 
обществените служби за трудова заетост играят ключова роля в 
предоставянето на ориентиране и в подпомагането на участието 
на младежките групи в рисково положение в обучението. 
Например, G ötz & Schl ögl (2007) в тяхното изследване насочват 
вниманието към Австрия и към нейните осем съседни страни 
( Чешката Република, Германия, Унгария, Италия, Литва, 
Словения, Словакия, Швейцария) и констатират, че обществените 
служби за трудова заетост са главните доставчици на различните 
помощни мерки за младите хора в рисково положение. Осигуряване 
на публична образователна система е различно за всички страни, 
като се започне от информацията, консултирането и 
ориентирането и се стигне до програмите за активиране и 
посредническа дейност във връзка с работни места. 

                                                 
41 Прегледът на пълния цикъл от кариерно образование и ориентиране за младите хора (Department for 
Education and Skills, UK, 2005)  потвърждава, че недостатъчен брой млади хора е в състояние да се 
възползва от кариерното консултиране, главно поради недостатъчно финансиране и объркване по 
отношение на ролята и отговорностите на училищата и свързващите ги партньорства. 
42 Английското правителство публикува стандарти за качество (IAG/ ИКО) за млади хора в 
подкрепа на разработването на постоянно високо качество и услуги с 
безпристрастна информация, консултиране и ориентиране в цялата страна 
(Department for children schools and Families, 2008 ).  
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Констатациите също идват да подскажат, че за достигане на 
устойчиви резултати се препоръчва по дълготраен подход с 
професионална поддръжка и надзор за публичната образователна 
система, за да може младите хора в рисково положение да се 
ангажират по- добре в собственото си развитие и в изследване на 
собствените си интереси и стремежи. Индивидуалните за 
еднократно активиране планове за действие е по- малко вероятно 
да бъдат успешни, като тенденцията е да имат по- краткосрочно 
влияние в случаите на младежи в рисково положение. 

Случаите от страни като Белгия, Франция и Холандия 
илюстрират много по- конкретно видовете мерки, които са били 
предприети в подкрепа на достъпа на младежи в рисково 
положение до пазара на труда. Белгийската френски говореща 
общност стартира услуга стимулиране на работни места (Job 
Tonic Service) за млади хора в три приоритетни области: по-
чести следващи стъпки, действие на момента, бърза връзка с 
пазара на труда. След като веднъж се регистрира младият човек 
ще бъде поканен в службата за трудова заетост (Le 
Forem/ Френска общност) за лично интервю със специализиран 
консултант след което е включван в група, оперираща с техники 
за намиране на работа. Накрая те ще участват в клуб за работа 
в продължение на две седмици за получаване на предложение за 
работа, фино настройване на техните процедури на търсене и 
съставяне и изглаждане на техния индивидуален план за действие 
( ЕЦРПО, 2009d).  

Във Франция, договорът за социално включване представлява 
система, която подпомага младежта в рисково положение да се 
придвижи към наемане на работа. Тази инициатива се доказа като 
успешна: между 2005-07 повече от 400,000 млади хора подписаха 
договор 43 в който 54% бяха млади жени 43% неквалифицирани 
млади хора ( ЕЦРПО, 2008b). Холандската „ работна квалификация” 
(Dutch Work Skills) представлява кратък курс на подготовка, 
осигуряващ професионално ориентирано мислене и действие, 
насочено към преждевременно напускащите училище от 
Професионалното образование и обучение. Програмата включва 
информация, подбор и етап на възлагане на работа, последван от 
краткотрайно интензивно групово обучение. Освен това се 
осигурява ориентиране и трениране в помощ на липсата у младите 
хора на основна квалификация и за да ги подготвят и мотивират 
за връщане в системата на образованието, на пазара на труда 
или в комбинация на двете. Резултатите показват, че един месец 
след завършването на курса участниците вече са се ориентирали 
по- силно към учебен курс или работа, като 22% от участниците 
се връщат към обучение (van Deursen and Jansen, 2007).   
 

                                                 
43 Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale , CIVIS. Договорите за включване в социалния живот, чийто 
резултат е трайна заетост показват че 60% от 142,000 млади хора, които са завършили програмата през 
юни 2007 заеха безсрочни или с определен срок работни места (повече от девет месеца) и 8700 или 
срочни договори (по-малко от шест месеца) или други видове договори, докато около 8100 души 
продължиха обучението. 
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4.2.2. Групи в неравностойно положение и с увреждания 
На равнище Европейски съюз се признава ( например, Европейска 
комисия, 2010d), че хората с увреждания 44 трябва да имат равни 
възможности за подобряване на качеството на своя живот и 
напълно да бъдат включени като членове в обществото чрез 
участие в образованието, обучението, заетостта и гражданските 
дейности. Публичните власти се очаква да продължат усилията си 
за провеждане на своите политики и услуги по- справедливо за 
хората с увреждания, приемайки, че различните видове 
недостатъци могат често да означават различни нива на достъп 
до услуги. 

Анализът на 10 държави- членки на Европейския съюз 
разкрива, че съществуват широки различия в подходите да се 
проектират елементи на ориентиране за заетостта и услуги за 
консултиране на хора, които предявяват претенции за 
нетрудоспособност в хода на техния трудов живот. Анализът 
насочва вниманието към три въпроса във връзка с тези услуги: 
тяхното съществуване, ефективност и достъпност. Отчетът стига 
до заключението, че има цялостна липса на разбиране за 
специфичните нужди на хора, които ползват дългосрочно социални 
помощи поради нетрудоспособност и необходимостта от по- широк 
обхват от инициативи, специално насочени към тази група 
(EUROFOUND, 2006).  

Мерките за развитие на услуги за ориентиране за хора с 
претенции за нетрудоспособност( увреждания) трябва да решават 
най- малко следните аспекти констатирани в изследването 
(EUROFOUND, 2006). Ефективна система за отговор трябва да може 
да предлага услуги за ориентиране и консултиране на ранен етап 
в процеса на безработица, тясно свързан с активна подкрепа на 
работното място. Процесът на ориентиране трябва да преминава 
отвъд стриктно професионалните въпроси като се включи 
социалният контекст, в рамките на който се предоставят 
услугите за ориентиране, а също да бъде прецизен във връзка с 
личните характеристики на бенефициента. Съществува голяма 
необходимост от междуведомствена работа, структурна работа, 
партньорства ( включително партньорство с работодателите) в 
подкрепа на усилията на хората с увреждания да навлязат на 
пазара на труда.  

Подобряването на условията за образование и трудова 
заетост за групите от хора с увреждания и в неравностойно 
положение е дългосрочен процес, който изисква сътрудничество 
на много заинтересовани лица ( власти, училища, работодатели) 
както е показано в казусите за страните по- долу. Някои страни 
( Чешката Република, Словашката Република, Холандия, Турция) 
имат приети стратегии, политики и схеми за финансиране, 

                                                 
44 Няма разширено определение за увреждане. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
(UNCRPD или Конвенция на ООН) използва открито определение, което гласи, че (Член 1) лицата с 
увреждане включват онези, които имат дългосрочни физически, умствени, интелектуални или сензорни 
недостатъци, които във взаимодействие с различни препятствия могат да попречат на пълното им и 
ефективно участие в обществото наравно с другите. 
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насочени към групите от хора с увреждания и в неравностойно 
положение в обществото, докато други ( Хърватия, Германия, 
ОК( Англия) изготвиха конкретни проекти за развитие. 

Чешкият национален план за подкрепа и интеграция на лица с 
увреждания 2006-09 определя конкретни мерки и постави цели за 
постигане. Действията на различни равнища на образование бяха 
ориентирани към разработване на учебни планове и професионално 
консултиране, образователните условия за специални групи 
ученици и поддържаща педагогика. Освен това Чешкият национален 
план за действие, който включва образователни цели предвижда 
осигуряване на равен достъп до образование за ученици със 
специални нужди ( ЕЦРПО, 2010b, 2010d). В Словашката република 
младите хора с увреждания в училище получават подробни 
описания от медицински, психологически и от пазара на труда 
аспект, които могат да повлияят на избора на професия във 
всеки от 13- те определени вида здравни проблеми 45 (C ЕЦРПО, 
2009d). 

През 2006 г. Холандското министерство на образованието 
културата и науката въведе обвързано със студентите 
финансиране за сектора на професионално образование и 
обучение. Оттогава студентите в професионалното образование, 
които имат увреждания, психологическо заболяване или 
хроническа болест имат право на извънредно ориентиране и 
подкрепа. Финансовата помощ се състои от сума, предназначена 
за издръжка и ориентиране и сума за амбулаторно ориентиране, 
предоставяна от училище със специално образование. 
Предварителното условие е, че планът за индивидуално лечение 
се съставя за всеки конкретен студент ( ЕЦРПО, 2010d). През 
2007-08 г. с безвъзмездна субсидия от Европейския съюз 
Турската служба за трудова заетост проектира и осъществи нови 
стратегии по трудова заетост и мерки за професионална 
рехабилитация за хора с увреждания, която включва елементи на 
ориентиране (Akk ök and Zeloth, 2009).  

Германските агенции за професионално съответствие ( общо 
400) за юноши в неравностойно положение работят съвместно със 
заинтересованите лица от образованието, пазара на труда, 
службите за младежко благосъстояние и странстващи лица 
работещи с младежи. Договорени за определен срок и дългосрочни 
местни партньори са на място за да подкрепят, насърчат и 
подпомогнат тези млади хора в учението и работата. Агенциите 
за професионално съответствие отговарят за юношите, извършват 
мониторинг на ефективността на помощта, предоставяна на тях.  
 
 

                                                 
45 Студентите могат да имат достъп онлайн до програмата „Ръководство” към света на професиите под 
надслов „Имате ли здравословен проблем?” Базираният в мрежата модул Анализът на индивидуалния 
потенциал позволява на студентите да идентифицират техния здравен проблем и да му бъде предложена 
конкретна информация за техните перспективи на пазара на труда. 
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Друг пример идва от Англия, където се отчитат квалификациите 
( стартирана през 2008 г.). Той предлага персонализирана 
услуга, която цели да помогне на индивида да установи контрол 
над обучението и работата. Отчитането на уменията позволява 
лесен достъп до широк обхват от интернет информация и 
консултиране относно подобряване на уменията и инвестиране в 
ученето за постъпване и напредък в работата. Отчитането на 
квалификациите е налице за всички възрастни в Англия от 19 
години и нагоре. Специфични целеви групи включват нарушители, 
учащи се със ограничаващи възможностите заболявания или 
увреждания, семейства с ниски доходи, настойници и „ Обучавай 
за да се сдобиеш с учащи се” ( ЕЦРПО, 2010b). 

Хърватският проект „ Насърчаване на ефективно включване на 
лица с увреждания на пазара на труда (2009) промоцира социално 
включване на лица с увреждания и тяхната интеграция в пазара 
на труда. Целта е да се укрепи капацитета на местните 
заинтересовани лица в решаването на проблемите на хората с 
увреждания и капацитета на посредниците на пазара на труда в 
подкрепа на заетостта на лицата с увреждания. Универсален 
национален уеб портал за предоставяне на информация и други 
услуги на безработните лица с увреждания ще бъде въведен 
( ЕЦРПО, 2010c). „ Нашият край не идва на петдесет години” 
(2009-2012) е озаглавен Чешкият проект ( в гр. Усти), който 
обхваща лица търсещи работа на възраст 50+ години и по-
специално възрастовата група 55+ години, която се 
характеризира с натрупване на проблеми и с по- малко 
положителна перспектива за пазара на труда. Целта е да се 
подобри техния достъп до заетостта чрез активни мерки на 
пазара на труда, конкретни грижи за всеки индивид и по- добро 
качество на информацията, консултирането, образованието и 
отговарящо на услугите работно място ( например, работна 
практика и субсидирана заетост ( ЕЦРПО, 2010b). 
 
4.2.3. Имигранти и етнически малцинства 
Нарастващите културни различия са реалност практически във 
всички образователни системи и трудови пазари в Европа. 
Интегрирането на имигрантите и етническите малцинства и 
подобряването на техните знания и база от умения в подкрепа на 
тяхното участие в техния активен пазар на труда се котира 
високо в политическия дневен ред на Европейския съюз. 
Имигрантите обикновено страдат от по- висока безработица из 
целия Европейски съюз, отколкото населението домакин, като се 
има предвид, че Ромите са най- изключваната група в 
европейските общества, често пъти предмет на разделяне, 
ограничен достъп до основни услуги, липса на образование и 
дискриминация при наемане на работа ( Европейска комисия, 
2007b).  
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От дълги години на образованието се гледа като на ключ за 
успешно интегриране на пазара на труда и в обществото 46 от 
имигранти и етнически малцинства ( такива като Рома). 
Имигрантите обаче не са равномерно разпределени географски в 
повечето страни, което се отразява във вариращите предложения 
от имигрантски студенти, в училищните популации и от мигриращи 
работници на местните пазари на труда. Такива варианти 
предлагат както възможности, така и предизвикателства пред 
властите в смисъл на управление на ресурси и изграждане на 
капацитет при осигуряване на висококачествено образование, 
заетост и ориентиране, свързано с услугите ( ОИСР, 2010a). 
Освен това, специална разпоредба, която дава възможност на 
имигрантите и техните семейства да изучават езика на страната 
домакин заема централно място в интеграцията, тъй като 
езиковите трудности при преподаването могат сериозно да 
попречат на успеха на децата в училище и да осуетят 
включването на родителите, недопускайки по този начин ефикасна 
комуникация между училището и семействата (EURYDICE, 2009) 

В между- секторната политика и стратегия сътрудничеството 
между националните власти ( образование, труд, младежи, 
социални и здравни грижи) и между местните и регионални 
имиграционни служби, преградите за учение и работа за 
новопристигнали, второ и трето поколение имигранти може да 
бъде установено и отменено. Такава стратегическа за развитието 
работа трябва да бъде изрично насочена към политиките на 
ориентиране и осъществяване на мерките, предвидени за 
имигрантите и етническите малцинства. Развивайки координиран 
процес на услуги, в който индивидуалният имигрант стои в 
центъра на нещата е предизвикателство, пред което е изправена 
цялата система на ориентиране. Учителите и лицата практикуващи 
ориентиране трябва да се въоръжат с подходящи инструменти за 
приспособяване на техните услуги така, че те да могат да 
обслужват нуждите на учащите се от имигрантски или етнически 
произход. За да се постигне това са необходими мултикултурна 
компетентност, езикови умения и експертен опит по методите и 
техниките на ориентиране и консултиране (NVL and NORDEN, 
2008).  
 
4.2.3.1. Млади имигранти 
Младите имигранти често изискват специално отношение, за да 
изпълнят техния потенциал в новата страна домакин. Изводите на 
Съвета ( Съвет на Европейския съюз, 2009d) за това как младите 
имигранти може по- добре да се интегрират в образованието на 
държавата и че трябва да се предостави допълнителна 

                                                 
46 Резолюция 1437 (2005), 1.4 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа: Концепцията за 
интеграция има за цел да осигури социална кохезия чрез адаптация на разнообразието, разбирано като 
двупосочен процес. Имигрантите трябва да приемат законите на основните ценности на европейските 
общества и от друга страна, обществата домакин трябва да уважават достойнството на имигрантите и 
различната идентичност и да ги отчитат при изработването на вътрешните политики. 
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образователна помощ ( например във формата на наставници и 
частни учители) и увеличено ориентиране както за ученици, така 
и за студенти и техните родители с оглед на съществуващите 
възможности за тях в рамките на образователната система. 
Неотдавнашно научно изследване в Австрия (Wieser et al. 2008 
47) внушава, че образованието и кариерното ориентиране за млади 
хора с имигрантски произход би трябвало в идеалния случай да 
предлагат къде ( почти) могат да бъдат намерени младите хора: в 
училище. Често училищното консултиране не достига в достатъчна 
степен до юношите имигранти, въпреки че те се нуждаят от него 
в по- голяма степен, отколкото техните връстници с 
неимигрантски произход. Също така, предоставянето на 
ориентиране извън училищната среда не си поставя за цел да 
стигне в максимално степен до младите имигранти, нито до 
техните родители.  

Завършването на училище, преходът между различните 
образователни нива и от учение към работа са по- критични за 
младите имигранти отколкото за представителите на 
мажоритарната група. Например, студентите имигранти могат да 
изостанат в смисъл на развитие на техните академични умения по 
време на подбора на кандидати в различните видове средни 
училища и могат да бъдат записани в училища с по- малки 
изисквания с по- ниски академични очаквания, които не развиват 
в достатъчна степен техните вродени способности ( например 
Германия, Холандия, Австрия) (OSCE, 2010a). В Австрия 
непропорционално голям дял от млади хора с имигрантски 
произход отпадат от образованието след завършване на 
задължителната школовка (WIESER et al.2008). Родителската 
помощ придобива решаващо значение за образованието и избора на 
професия за младите хора на фона на тази реалност. Като 
правило, обаче, родителите на имигрантите имат по- ограничени 
възможности да осигурят такава помощна функция, тъй като те 
разполагат с по- ограничени познания за възможностите, които им 
предлага образователната система и не познават в пълнота 
институциите и разпоредбите за консултиране. Поради това 
услугите за образователно и кариерно ориентиране в училище 
трябва да опитат – поне частично – да компенсират евентуални 
свързани със семейството дефицити в предоставянето на 
подкрепа.  
 
 

                                                 
47 Изследването препоръчва серия от мерки за подобрявана на консултирането за образование и кариерно 
ориентиране за млади хора с имигрантски произход: общо разширяване на предоставянето на  кариерно 
ориентиране, образование и кариерно консултиране в училище (кариерното ориентиране като отделен 
учебен предмет; насърчаване на консултиране един на един и т.н.); разширяване на специфични и 
чувствителни към пола консултантски центрове; насърчаване за паспортите на професионално 
ориентиране (Berufsorientierungspässe); промоциране на езикови умения за първи и втори език; дейности 
свързани с родителите; използване ролеви модели, взаимно обучение  и наставнически програми; 
промоция на консултант по ПОС и между-културен инструктор; използване на консултанти и 
инструктори по ПОС с имигрантски произход; промоция на схеми за стаж при обучение за имигранти.  
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В Германия бяха учредени множество специализирани услуги 
за младите хора в рисково положение от Федералното 
министерство на младежта и от местните власти, като услуги за 
младежи мигранти (Jugendmigrationsdienste). Младите мигранти 
получават професионална помощ чрез услугите за младежи 
мигранти във формата на индивидуални планове за съдействие и 
консултантски услуги, за да гарантират, че те са ефективно 
подпомагани по техния път към интеграция. Програмите се 
обвързват със специфичните нужди на различните целеви групи. 
Общо около 243 милиона евро от Европейския социален фонд и 
допълнително 41 милиона евро национално финансиране ще бъдат 
изразходвани за услуги, свързани младежи мигранти между 2010 и 
2012 (CEDEFOP, 2009d, 2010b).  
 
4.2.3.2. Възрастни имигранти 
Разширяването на възможностите за наемане на работа за групите 
в рисково положение, включително мигранти и етнически 
малцинства представлява съществен аспект на стратегиите за 
предотвратяване на бедността и за промоциране на всестранно 
участие в обществото и икономиката. Актуализираната Европейска 
стратегия за заетостта ( ЕСЗ) обръща повишено внимание върху 
значителното намаляване на разликата между потенциалните 
възможности и фактическата величина на продукта на гражданите 
на страни- членки на ЕС и на страни- нечленки на ЕС в условията 
на безработица. Директива 10 на Европейската стратегия по 
заетостта за промоциране на социално включване се заема с 
пълномощията и заетостта на мигрантите и етническите 
малцинства чрез подкрепа за тяхното учене през целия живот и 
участие в пазара на труда ( Съвет на Европейския съюз, 2010d).  

Наред с подкрепата за развитието на езикови умения нуждата 
от въоръжаване на възрастните мигранти с умения, подходящи за 
пазара на труда постепенно излязоха на преден план като голямо 
безпокойство в много европейски страни. Съобщението относно 
обучението на възрастните ( Европейска комисия, 2006 а) и Плана 
за действие за обучението на възрастни ( Европейска комисия , 
2007а) идентифицира мигранти в качеството на ключови целеви 
групи и разглежда обучението на възрастни като особено значимо 
за тях. На националните правителства се препоръчва да 
насърчават признаването на неформалното и неофициалното 
обучение за мигранти. Доказателствата сочат, че 
компетентността на възрастните хора мигранти често пъти се 
подценяват и не се признават, а техните умения могат да 
останат неизползвани на пазара на труда. 

Текущите цифри на висока безработица за имигрантите 
несъмнено частично се дължат на общата трудна обстановка на 
пазара на труда в Европейския съюз. Много страни са предприели 
целеви мерки за увеличаване на участието на имигрантите в 
обучението за възрастни за увеличаване на техните лингвистични 
и професионални компетенции, като подкрепят по този начин 
тяхното навлизане/ връщане на пазара на труда ( Европейска 
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комисия, 2010 е). Тези мерки често пъти включват 
персонализирано и професионално ориентиране, основано на 
изчерпателен анализ на нуждите на обучаващите се възрастни 
имигранти. Други форми на поддръжка на обучението са на 
разположение за възрастните имигранти, така както са 
подчертани в някои подбрани казуси за страни по- долу. 

Ирландия разглежда развитието на между- културните насоки в 
по- нататъшното образование за възрастни, като положителна 
стъпка в смисъл на подкрепа на достъпа на мигрантите до 
обучение за възрастни. Очаква се също насоките да подобряват 
делът на завършващите тези бъдещи образователни програми за 
възрастни сред обучаващите се мигранти ( ЕЦРПО, 2010d). 
Финландската обща реформа за обучение на възрастни (AKKU) 
включва имигранти. Една от целите е имигрантските квалификации 
компетенции да заработят активно на пазара на труда с помощта 
на тестове за компетентност и подготвително обучение, 
демонстрация на умения и на допълнителни проучвания. 
Достатъчното ориентиране и консултиране за имигранти се 
разглежда като имаща централно значение в тази връзка ( ЕЦРПО, 
2010b).  

Белгийското ( Фландрия) предварително обучение „ Социален 
доход за чужденци” помага на възрастни мигранти да намерят 
работа или обучение в сектора за обществен доход в програми 
крачка по крачка. Това обучение съдържа изучаване на 
професионален фламандски език, избор на професия или обучение, 
свързано с желание за някаква професия, подготовка на 
кандидата по програми на обучение за професионален социален 
доход ( социален работник, санитар, възпитател, асистент, 
грижещ се за деца), определяне на целесъобразността на 
избраната професия, или образование във връзка с личността и 
капацитета на обучение и изработване на личен план за действие 
в рамките на кариерната ориентация ( ЕЦРПО, 2010d). В 
Португалия е създадена Мрежа за имигрантски инициативи UNIVA 
48, която представлява опит да се насърчи поставянето на 
имигранти в условия на активен живот в тяхната нова родина. 
Мрежата UNIVA се занимава с имигрантските въпроси, свързани с 
трудовата заетост и професионалното обучение и предоставя 
услуги за консултиране и ориентиране за учене със стаж, 
професионално обучение и пазар на труда. Мрежата UNIVA (25 
центрове) се разпростира из цялата страна, споделяйки обща 
база данни, чрез която информацията се обменя, осигурявайки 
по- голям капацитет за гражданите имигранти, които търсят 
работа и обучение ( ЕЦРПО, 2008b).  
 
4.2.3.3. Малцинствената група „ Рома” 

                                                 
48 Estabelecimento de Unidades de Inserçäo na Vida Activa (Ведомство за поставяне на хора в условия на 
активен живот UNIVAS) in the Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (National Immigrant Support Centres 
- CNAI). Създадено от Съвместна експедиция № 228/2004, 13 април. 



90 

 

Има около 10-12 милиона души от малцинствената група Рома, 
които са разпръснати практически във всички държави- членки на 
Европейския съюз. Значителен брой от тях живеят в условия на 
крайна нищета, дискриминация и изключване от обществото, което 
сред другите неща влече след себе си ниско ниво на образование 
и липса на достъп до трудова заетост. Неотложността да се 
осигури защита срещу дискриминация нараства радикално през 
есента на 2010 г. след като някои държави- членки изразиха 
критично становище по отношение на населението с роми, живеещо 
на тяхна територия.  

Съветът на Европейския съюз (2010b) и Европейският 
парламент (2010) са поканили своите държави- членки да се 
преборят с всяка форма на дискриминация срещу народа Рома и да 
подкрепят активното включване на Рома чрез осигуряване на 
достъп до образование, жилище, здравеопазване, трудова 
заетост, социални услуги, правосъдие, спорт и култура. 
Европейският парламент в своя неотдавнашна резолюция (2010) 
конкретно прецени, че ЕС и всички държави- членки разделят 
отговорността за насърчаване на включване на Рома и, че това 
изисква цялостен подход на ниво Европейски съюз във формата на 
стратегия на ЕС за Рома. Ключов фактор за това представляват 
въпросите на интегрирането на Рома в европейските и 
националните политики по фундаменталните права и защитата 
срещу расизма, бедността и социалното изключване, както и 
подкрепата за по- ефикасен мониторинг и използване на 
европейски и национални фондове за подобряване на националната 
интеграция на Рома.  

Осигуряването на професионално ориентиране и образователна 
подкрепа за Рома все още показва значителни слабости в много 
случаи в Европа. Това се дължи главно на факта, че народът 
Рома често пъти не участва редовно в обучението и труда и 
поради това предлаганите услуги за ориентиране в образованието 
и заетостта не успяват да стигнат до тях. В допълнение ромите 
не е задължително да са наясно с предложението за ориентиране, 
нито че имат право на достъп до услугите за публично 
ориентиране. В цяла Европа обаче има няколко инициативи на 
ниво национална политика, както и конкретни проекти ( някои с 
финансиране от Европейския социален фонд) на местно/ регионално 
равнище, които се стремят да решат образованието и трудовата 
заетост на Рома. Освен това има също доказателства, които 
говорят за това, че местните и целевите групи на конкретни 
Неправителствени организации могат да играят много важна роля 
при идентифициране, достигане и подкрепа за тези хора, които 
се намират в най- голяма нужда. Това е очевидно, например, от 
проектите, свързани с наставничество в Унгария и други 
Източноевропейски и Балкански страни ( ЕЦРПО, 2010e).  

Следващите примери открояват конкретните дейности, 
насочени към народа Рома в по- новите държави- членки на 
Европейския съюз, където те представляват съществено 
малцинство. В Чешката Република преразгледаната концепция за 
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интеграция 2010-2013 г. беше одобрена от правителството през 
декември 2009 г. Тя определя образователните задачи главно в 
първичните грижи ( предучилищното възпитание) и основното 
образование. Целта е да се подобри предварителната подготовка 
на децата Роми за постъпване в училище, подпомагане на 
включването им в основния поток на образованието и за 
подобряване на тяхната успеваемост в основното образование, 
като по този начин се съдейства за тяхното навлизане в горния 
курс на средното образование ( ЕЦРПО, 2010d). В Литва най-
новият терминал SIP ( самостоятелно търсене на информация) беше 
открит в началото на 2010 г. в Центъра на ромската общност във 
Вилнюс с цел да се намали социалната отделеност на 
националното малцинство Рома и да се насърчи тяхното 
самостоятелно търсене на информация за работни места и 
професии ( ЕЦРПО, 2010b). В Румъния услугите за кариерно 
ориентиране се предоставят от богата неправителствена 
организация, която действа на пазара от началото на 90- те 
години и се е разпростряла из цялата страна. Някои от тях 
специализират сред групите в неравностойно положение, такива 
като населението Роми предоставяйки кариерно ориентиране и 
консултиране за деца и юноши от общностите в неравностойно 
положение или за деца, изправени пред риск от икономическа 
експлоатация ( ЕЦРПО, 2009d). 
 
4.2.4. Международна трудова мобилност 
 
Мобилност на работната сила – било през страните или регионите 
или между професиите – може да направи съществен принос за 
уравновесяване на предлагането и търсенето на местните пазари 
на труда. Точно оттук започват Европейските интегрирани насоки 
2020, в които се заявява, че мобилността на работната сила 
подобрява отзивчивостта и ефикасността на пазарите на труда, 
приспособимостта на работниците и равнищата на заетост: 
съчетаването на гъвкавост и сигурност може също да увеличи 
значително конкурентоспособността ( Съвет на Европейския съюз, 
2010d). Отстраняването на пречките пред свободното движение на 
работниците в ЕС обаче представлява трудна задача. Тя изисква 
подобрена координация между различни области на политиката и 
институции на трудовия пазар, забележими услуги на публичната 
трудова заетост и система за социална сигурност. По- прозрачна 
информация за тенденциите на пазара на труда и изискванията за 
квалификация е нужна за промоциране на професионална, 
специфично секторна и географска мобилност, за да може да се 
постигне по- добро съчетание между квалификацията на хората и 
възможностите за работа ( Европейска комисия, 2008b). 

Към днешна дата географската мобилност в Европейския съюз 
остава скромна. Анализът на Германския институт за изучаване 
на труда ( Зайцева и Цимерман 2008) предлага потенциалните 
мигранти както от ЕС-10 ( нови членове от 2004) и ЕС-15 
( членовете преди 2004) да продължат да са млади и добре 
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образовани. Същото изследване също заключава, че поради 
няколко прегради пред мобилността малко вероятно е 
действителната мобилност на труда в самия ЕС да нарасне 
значително през следващите години. Главните причини за това са 
различията между националните пазари на труда, социалната 
обстановка и обстоятелства на отделните държави- членки, 
наличието на проблеми с професионална компетентност и 
квалификации на работниците взаимно признати, недостатъчна 
езикова квалификация и липса на информация у гражданите за 
възможностите на свързаната с професионална кариера мобилност 
( Европейска комисия, 2010 е).  

Ориентирането и консултирането може да съдейства за 
уравновесяване на нуждите на гражданите с тези на 
работодателите и на по- широката икономика. Ориентирането и 
консултирането може само да добави стойност. Ако то се 
отличава с високо качество и разполага с компетентни 
практикуващи и професионалисти в сърцето на услугите, които се 
предоставят. Новите държави- членки, по конкретно създадоха 
подходящи структури в подкрепа на трудовата мобилност в Европа 
и те участват като пълноправни членове в Европейската мрежа 
EURES за услуги по трудовата заетост49. Кипър, Чешката 
република, Естония, Литва и Полша лансираха пълно мащабни 
национални EURES операции, включително обучение на EURES 
консултанти, учредяване на EURES услуги като част от службите 
за публична заетост и промоциране на тези услуги пред 
гражданите ( ЕЦРПО, 2009d, 2010b). Естония подчертава, че 
нуждата от свързано с мобилността кариерно консултиране 
вероятно ще нараства, тъй като непрекъснато се увеличава броят 
на хората, които желаят да учат и работят в чужбина (C ЕЦРПО, 
2009d). Кипър смята, че мрежата EURES има ключова роля в 
подкрепа на международния пазар на труда ( ЕЦРПО, 2010b). 

Властите в Полша и Румъния отчитат, че поляците и 
румънците са били изхвърлени от рецесията от страните, в които 
са работили ( например, Англия, Исландия, Италия, Испания) и 
започнаха да се завръщат в родните си страни с неотложна нужда 
от информация, съвет и ориентиране. Полският министър на труда 
и социалната политика създаде специален Интернет портал 
озаглавен „ Възвръщенец” в помощ на връщащите се в Полша поляци 
от чужбина. Той осигурява практическо ръководство за лица, 
които се завръщат у дома, включително формалностите, които 
трябва да се уредят, указанията за това как да се възползват 
от придобития опит зад граница при търсенето на работа в 
Полша, как да основат свой собствен бизнес и как да допълнят 
професионалната си квалификация или образователното си ниво 

                                                 
49 EURES портал за мобилност на заетостта http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en [cited 2.6.2011]. 
Консултантите на EURES функционират като част от транснационална мрежа и осигуряват информация, 
съвет, индивидуално консултиране и подходящи за целта услуги за международно ориентирани търсачи 
на работни места, както и сътрудничество с работодателите за откриване на кандидати за техните 
открити ваканции. 
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( ЕЦРПО, 2010d). Започвайки от 2007 т. румънското правителство 
инициира мерки за насърчаване на завръщането и интеграцията на 
мигриралите румънски работници. Тези усилия бяха насочени 
едновременно към повторно включване в румънския пазар на труда 
и в образователния, културния и социалния живот. В 
съответствие с Плана на мерките за завръщане на румънските 
граждани, работещи зад граница ( ГД № 187/2008) националните 
власти организираха и осъществиха специални действия в 
главните страни ( Испания и Италия), където големи общности от 
румънци живеят и работят (CEDEFOP, 2010b). 
 
4.3. Ключови послания 
Приоритетната област 2 на резолюцията за ориентиране на съвета 
( Съвет на Европейския съюз, 2008b) се занимава с подкрепата на 
достъпа до ориентиране през целия живот за всички граждани. 
Въпреки че това представлява амбициозна цел за държавите-
членки тя насърчава секторите образование и заетост, ключови 
заинтересовани лица, и главните доставчици на услуги да 
работят в името на обща цел, както многобройните мерки и 
инициативи в този преглед показват. Ключовото 
предизвикателство, пред което страните са изправени е как да 
разширим достъпа до ориентиране през целия живот чрез по-
разнообразно предоставяне на услуги, които успешно успяват да 
удовлетворят нуждите на различните целеви групи, всяка една 
със своя специфика. Голямо предизвикателство за цяла Европа е 
да съумее да приложи успешно съвременна информация и 
комуникационни технологии към услугите за ориентиране и по 
какъв най- добър начин да се стигне до гражданите в тази 
непрекъснато развиваща се среда. 

Практически всички страни са били въвлечени в 
проектирането на онлайн услуги и в инструментите, за да се 
гарантира, че ориентирането ефективно се разпространява до 
крайните потребители. Много пъти обаче предизвикателството в 
разработването на услуги, базирани в мрежата се състои в това, 
че вместо сътрудничество между секторите и администрациите 
( както би било подходящо от гледна точка на учене през целия 
живот) всеки сектор, администрация и дори индивидуални 
институции имат свои собствени портали за ориентиране. Това 
понякога води или до припокриване при предоставеното на услуги 
или до пропуски, тъй като няма единствен орган, който да има 
цялостен поглед върху услугите, от които всички различни 
целеви групи биха имали нужда. Има обаче положителен знак във 
всички страни за това, че между- секторното сътрудничество в 
разработването на осигуряване на онлайн услуги се увеличава. 

Изгодите от базираната в Интернет информация и услуги за 
ориентиране за ползвателите и доставчиците на услуги са много. 
Например, достъпът до онлайн услугите не се ограничава до 
часовете на работното време. Предоставянето на информация и 
ориентиране обаче не трябва да разчита единствено на 
дигиталните услуги. Силата на многоканалния механизъм за 
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доставка се състои в това, че комбинация от различни видове 
услуги ( например, онлайн или лице в лице) могат да се допълват 
един друг за да отговарят на нуждите на клиентите. Страните и 
доставчиците на услуги също осъзнаха, че базираните в интернет 
услуги за информация, консултиране и ориентиране изискват не 
само редовна поддръжка, но и непрекъснато развитие. 
Предизвикателството се състои в това да осигурява 
актуализирани услуги по един благоприятен за ползвателите 
начин и може би в близко бъдеще да разгледа опцията за по 
интензивно изследване на възможностите за прилагане на 
социалната медия към осигуряването на информация и ориентиране 
за търсещите обучение и работа.  

Държавите- членки на Европейския съюз въведоха много 
политики и стратегическо ниво на мерките за разширяване на 
достъпа до ориентиране, учене и работа за групите ползватели 
със специални нужди. Тази дейност – както в образованието, 
така и в трудовата заетост – подобрява предоставянето на 
услугата и разработените практики за ориентиране, специално 
насочени към групите в рисково положение, такива като 
намиращите се в социално неравностойно положение, лицата с 
увреждания, по- възрастните работници, преждевременно 
напусналите училище, младите и възрастни имигранти и хората от 
етнически произход. Фактът, обаче, че тези целеви групи се 
намират в постоянна нужда от дългосрочна индивидуализирана 
помощ за ориентиране изисква многоаспектни мерки и специални 
познания за облекчаване на техния път на образование и 
професионална кариера и интеграция на пазара на труда. Този 
въпрос се нуждае от по- нататъшно политическо внимание. 
 
ГЛАВА 5 
РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ ЗА ПО- ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАРИЕРАТА 
 
Главната идея за ориентиране и консултиране през целия живот е 
да се осигури подкрепа за отделните хора и да им се помогне да 
достигнат своя потенциал и адекватно да откликнат на 
предизвикателствата по пътя на тяхното обучение и 
професионална реализация. Професионалната информация, 
ориентиране и образование си поставя за цел да въоръжи 
гражданите с капацитет за поддържане и развитие на 
професионалната си компетентност и да ги приспособи към 
променящите се условия на пазара на труда. 

За да изследваме концепцията за квалификацията за 
управление на кариерата ( КУК) в дълбочина е от полза първо да 
разберем какъв е смисълът на така наречените ключови 
компетенции, от които всички индивиди имат нужда за личностна 
реализация и развитие, активно гражданско поведение, социално 
включване и заетост. Европейската референтна рамка от ключови 
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компетенции 50 за учене през целия живот ( Европейски парламент 
и Съвет на Европейския съюз, 2006) лансира идеята, че всеки 
гражданин се нуждае от широк обхват от ключови компетенции за 
да прояви гъвкавост по отношение на бързо променящия се свят. 
Образованието играе важната роля на гаранция, че гражданите ще 
придобият тези ключови компетенции, които ще им позволят да 
продължат да се обучават и работят през целия си живот. Една 
от осемте ключови компетенции „ Умения за учене” конкретно 
очертава важността на ориентирането по отношение на 
получаването, обработването и асимилирането на нови знания и 
квалификации, както и търсенето на подкрепа за това отделните 
хора да могат да преследват целите на своето образование и 
кариерно развитие. По- конкретно, групите в рисково положение 
трябва да бъдат подкрепени за придобиване на тези ключови 
компетенции, включително хората с ниска основна квалификация и 
ниско ниво на грамотност, преждевременно напусналите училище, 
дълговременните безработни, и онези, които се връщат на работа 
след период на удължен отпуск, старите хора, мигрантите, и 
хората с увреждания.  

През 2009-10 г. имайки рамката на ключовите компетенции 
като изходна точка държавите- членки работиха по темата - 
компетенции за управлението на кариерата чрез Европейската 
мрежа за политика на ориентиране през целия живот. 
Компетенциите за управление на кариерата ( КУК) може да се 
разглеждат като компетенция, която помага на отделните хора да 
идентифицират своите умения на съществуване и необходимите 
учебни цели за подобряване на трудовата заетост и социалното 
включване. Тъй като има широк обхват от определения за КУК, 
които се използват из целия Европейски съюз, бяха положени 
усилия да се разработи общо разбиране за самата концепция 
( СУЛТАНА, 2009a). Дефиницията предложена от държаните- членки 
гласи: 

„ Компетенциите за управление на кариерата се отнасят за 
цял обхват от компетенции, които осигуряват структурни начини 
за отделни хора или групи да събират, анализират, синтезират и 
организират за себе си информация за образование и професии, 
както и умения да вземат и осъществяват решения в процес на 
преход”. 

Мерките за подобряване на КУК дават на отделния индивид 
възможност да изучава свързаните с кариера въпроси ( само-
познание, кариерно планиране) с консултант, ментор, учител и 
инструктор по професионално ориентиране. Отчетът на ЕЦРПО 
                                                 
50 Референтната рамка излага осем ключови компетенции: 1) Комуникация на майчин език; 2) 
Комуникация на чужди езици; 3) Математическа компетентност и основни компетенции в науката и 
технологиите; 4) Дигитална компетентност; 5) Умения за учене; 6) Социална и гражданска 
компетентност;7) Усет за инициатива и предприемачество; и 8) Зачитане на културата и традициите на 
други народи и изява. Осемте ключови компетенции се определят като комбинация от знания, умения и 
нагласи , подходящи за контекста и те съдържат няколко теми като критическо мислене, творчество, 
инициатива, решаване на проблеми, оценка на риска, вземане на решение и конструктивно управление на 
чувствата (Европейски парламент, 2006) . 
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( ЕЦРПО, 2010b) посочва, че учителите и инструкторите трябва да 
разполагат с необходимите компетенции за, да съдействат на 
младите хора да развият КУК и да ги прилагат както в прехода 
към работа, така и през целия техен трудов живот. Разбирането 
за нуждите от управление на професионалната кариера следва да 
бъде въведено в основното образование и обучение с 
придобиването на тази квалификация като ключов резултат от 
образователния процес. 

Повечето държави- членки също така изследват нови пътища за 
подпомагане на хората със специални нужди в подкрепа на 
управлението и развитието на тяхната кариера и квалификация, 
тъй като те изискват услуги и ресурси, които са конкретно 
изработени за тях ( СУЛТАНА, 2009b). В идеалния случай КУК 
трябва да бъде поставен в основата на IVET( Първоначално 
професионално образование и обучение) и във всяка алтернативна 
учебна програма за младите хора в рисково положение, за 
увеличаване на техния капацитет за по- плавно завръщане на 
пазара на труда и по- лесно интегриране ( ЕЦРПО, 2010e).  

Различните подходи или смесица от тях имащи за цел да 
насърчат придобиването на КУС могат да се намерят в държавите-
членки. В образованието КУК обикновено представляват 
неразделна част от учебната програма и са тематично базирани 
( например, Австрия, Франция, Малта, Турция), между тематично 
( например, Чешка Република, Естония, Швеция) или извън 
учебната програма ( например, Франция). На пазара на труда 
повечето от тях се изпълняват чрез различни програми 
включително поддръжка на ориентиране и традиционни и онлайн 
инструменти ( за лична дейност и/ или кариерни планове, 
взаимодействаща оценка, тестове за професионален интерес). 
Службите за публична заетост са насочили вниманието си главно 
към подпомагане на безработните, за които има непосредствени 
работни решения; техните КУК програми често пъти имат по-
краткотрайна ориентация, персонализирани за целеви групи и 
които не са непременно свързани с изучаваните КУК в училище 
( СУЛТАНА, 2009a).   

Струва си да се види дали националните мрежи за КУК са 
подходящи и необходими. Едно от главните предизвикателства на 
политиката и стратегията установено в държавите- членки за в 
бъдеще представлява концептуализацията, проектирането и 
предоставянето на КУК мрежа, която да бъде лесно приложима към 
различните целеви групи в различни контексти през целия 
човешки живот ( СУЛТАНА,2009b). 
 
5.1. Развитие на учебни програми, свързани с квалификации за 
управление на кариера  
 
Много страни въведоха разработки на учебната програма, за да 
засилят връзката между учене и кариера. Целта е да се направят 
учащите се по- добре информирани за различния обхват от опции, 
които предлагат образованието, обучението и трудовата заетост, 
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подобряване на техните познания за самите себе си и техния 
капацитет, за да се ангажират уверено и ефективно във 
вземането на решение за образование и кариера. Те подкрепят 
ученето във и извън класната стая, както и достъпа до помощни 
мрежи и услуги, за да помогнат на отделните хора да следват 
избраното/ предпочитаното обучение или кариерно направление и 
житейски стремеж. 

Въвеждането на нова учебна програма ориентирана към 
управление на кариерата изисква по- голяма компетентност на 
учителя, прилагане на подходящи методи за обучение и 
преподаване, използване на иновативни инструменти и 
актуализирани материали както и интегриращи онлайн услуги за 
учебния процес. Консултантите по ориентиране, както и 
учителите имат ключова роля в подкрепа на придобиването на 
квалификация за управление на кариера от отделните лица. 
Такава квалификация се изисква, за да се намери и осигури 
заетост и за да се развие собствената кариера на отделния 
човек, да се осъзнаят собствените интереси, способности и 
нагласи, ценности и задръжки, да се знае какви кариерни 
възможности съществуват и какво се очаква, за да може да бъдат 
постигнати, особено да се трансформират придобитите умения 
чрез обучението в управление на кариерата и развитие. 
 
5.1.1. Квалификации за управление на кариера в общото 
образование 
 
Студентите в общото образование са изправени пред 
обезсърчителен масив от избирателни варианти за образование и 
кариера. Това води до голямо търсене на точна и актуална 
информация и на помощ за ориентиране и консултиране. Повечето 
от държавите- членки поставят все повече ударението върху 
развитието на техни, базирани в училищата услуги за 
ориентиране, за да помогнат на студентите да придобият 
необходимата квалификация за вземане на решения за тяхното 
бъдещо обучение и професионална ориентация ( например, Австрия: 
ЕЦРПО, 2010b; Кипър и Финландия: ЕЦРПО, 2008b). В този 
контекст подкрепата за ориентиране се разглежда като средство, 
което се стреми да изследва личните цели, способности и нужди 
на индивида; да го информира относно пътищата на обучение на 
различни образователни нива; да го запознае с различните 
занаяти/ професии и квалификации, необходими за тяхното 
практикуване и да му предостави информация и опит за трудовия 
живот и предприемачеството.  

Текущата тенденция в подкрепа на развитието на КУК сред 
младите хора се изразява в това, че целият училищен персонал 
участва в ориентирането на студентите, но главната отговорност 
носят консултантите по ориентиране. Учителите играят ключова 
роля за въвеждане на реалния живот в училищата, давайки уроци 
и извън класната стая, като съдействат, за да се гарантира, че 
всички ученици получават образователна и професионална 
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информация и консултация, от която те имат нужда, за да се 
учат, живеят и работят. Както консултантите по ориентиране, 
така и учителите трябва да са запознати с текущите тенденции и 
нужните бъдещи квалификации на пазара на труда, за да помогнат 
на студентите да идентифицират и развият своите цели относно 
учене и кариера. 

Голям брой нови инициативи от учебната програма в общото 
образование ( включително въпроси, свързани с КУК) са въведени 
из цяла Европа; в много случаи тези разработки са сравнително 
нови и тяхното въздействие все още не присъства достатъчно 
очевидно в постиженията на студентите. Повечето споделят една 
и съща цел, а именно да насърчат учащите се да станат творци 
на своя собствен живот. Освен това, специално внимание често 
се отделя на групите в рисково положение като се полагат грижи 
за техните специални нужди в обучението и развитието на 
квалификация за управление на кариера. В някои случаи 
училищата също започнаха да полагат все по- големи усилия за 
подобряване на комуникацията между учители, консултанти по 
ориентиране и родители като ангажират родителите повече в 
ученето на техните деца и участието им в ежедневния училищен 
живот.  

През 2007 г. рамков проект за учебна програма за 
ориентиране в прогимназиалното образование беше публикуван от 
Ирландския национален съвет за учебни програми и оценка 
( ИНСУПО). Главната цел на рамката е да осигури поддръжка за 
училищата за разширяване на ученическия достъп до подходящо 
ориентиране през всичките години на прогимназиално образование 
( ЕЦРПО, 2008b). Отчетът (NCCA, 2008), който се стреми да 
определи потенциалното влияние на рамката на учебната програма 
по предоставянето на ориентиране в училищата, че третата 
година и учениците с удостоверения за завършено образование 
разглеждат приоритетно информацията за професионална кариера и 
по- нататъшно образование и те утвърждават централната роля на 
консултанта по ориентиране в процеса на събиране на информация 
и вземане на решение. Консултантските сесии един на един в 
личностен, образователен и кариерен контекст са били явно 
предпочитани от учениците.  

Страните отделят голямо внимание на естествения процес на 
ориентиране и създаване на услуги, които по- системно да 
съдействат за придобиване на квалификация, от която младите 
хора се нуждаят в техния живот, за да управляват своето 
образование и професионална кариера. В Северна Ирландия 
( Обединеното кралство) тематичният цикъл „ Учене за живота и 
работата” представлява утвърдена със закон част от 
преразгледаната учебна програма (2007-10), която има за цел да 
гарантира на всички млади хора развитие на личните им 
качества, квалификация и знания, разбирания и нагласи, които 
да им послужат като солиден фундамент за живота и работата 
( ЕЦРПО, 2009d). В Норвегия новият предмет „ Избор на 
образование” (2008), който представлява важна съставна част от 
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процеса на ориентиране в прогимназиалния курс на училището е 
станал задължителен. Неговата цел е да се запознаят учениците 
с опит в смисъл на съдържание, упражнения и работни методи в 
програмите на горния курс на средното училище и в програмите 
на професионалното образование и обучение ( ЕЦРПО, 2009d). 

Германия и Финландия направиха реформи в учебните 
програми, които засягат особено онези млади хора, които могат 
да изпитват трудности в извършването на преход от 
задължителното образование към горния курс на средното 
общообразователно или професионално образование. Финландският 
пилотен проект за подготвително преподаване и ориентиране за 
ученици от горния курс на професионалното образование и 
обучение,2006-2010, но които нямат ясна идея за тяхната бъдеща 
кариера, или които не притежават квалификацията и знанията, 
необходими за постъпване в професионално обучение или за 
справяне с професионалните занимания. Целта е да се подпомогне 
преходът от основно образование към горния курс на 
професионалното средно образование и обучение и да се намали 
броят на отпадащите ученици на първоначалния етап от 
професионалното обучение ( ЕЦРПО, 2010d). През 2010 г. Германия 
стартира въвеждането на кариерна ориентация във всички общи и 
специални училища в качеството на задължителен предмет. 
Специфични програми включват от систематични квалификации 
профилирани за млади хора преди да завършат училище до 
тестване на модули за кандидати, преминали през предишно 
неуспешно обучение и модулни програми за завръщане на учебната 
скамейка за млади пълнолетни хора без професионална 
квалификация ( ЕЦРПО, 2010b). 
 
5.1.2. Квалификации за управление на кариера в професионалното 
образование и обучение. 
Образованието е признато като средство за превръщане и 
внушаване на сила на младите учащи се с умения, знания, и 
нагласи, за да им позволят да се превърнат в продуктивни 
членове на обществото. В допълнение към професионалните умения 
работодателите търсят личностни качества и компетенции като 
способност да се работи в екип, да се демонстрира пригодност 
за решаване на проблеми, да се прилага информацията и 
комуникацията към техните ежедневни задачи, както и да 
проявяват способност да прилагат ефективно междуличностни 
умения. Ролята на ориентирането в подготовката на студенти за 
професионално образование и обучение за пазара на труда, и 
тяхното осигуряване с необходимите квалификации се решава от 
повечето страни от цяла Европа. 

Целта на дейностите, свързани с ориентирането в 
професионалното образование и обучение е да се подпомогне на 
младите хора да узнаят повече за себе си и как да управляват 
своята интеграция в пазара на труда и бъдещите преходи в 
живота, както и да ги направят отговорни за собственото си 
обучение и кариерен път. Освен това целта на ориентирането е 
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да въоръжи младите хора с квалификации, които са адаптивни и 
могат да се прехвърлят към различни контексти и които могат 
лесно да се усъвършенстват, за да отговорят на по- високи и 
постоянно развиващи се професионални изисквания, стандарти и 
спецификации на изпълнение. Следващите примери на учебната 
програма и други свързани с нея разработки демонстрират как 
квалификациите за управление на кариера са интегрирани в 
индивидуалния учебен процес. 

Ревизираната учебна програма IVET/ ИПОО във Финландия 
(2010) обръща внимание на квалификации, които могат да се 
прехвърлят и използват в различни области и професии, които 
едновременно обслужват нуждите на пазара на труда, както и да 
насърчат учене през целия живот. Те държат сметка за 
имигрантите и студентите с увреждания и наблюдават качествата 
на възрастните в смисъл на квалификация на основата на 
компетентност ( ЕЦРПО, 2010b). В Унгария учебна програма на 
основата на компетентност с кариерно ориентиране и иновативни 
учебни материали беше представена в рамките на Програмата за 
развитие на професионалното училище за справяне с опит на 
училищен провал и голям брой преждевременно напускащи училище 
сред учениците, получаващи професионално образование и 
обучение 51. През 2006 г. тази учебна програма за ориентиране 
беше интегрирана в учебна програма на националната мрежа на 
професионалните училища. Оттогава ориентирането беше 
разработено по- нататък като част от развитието на 
общообразователното пред- професионално образование (9- ти – 10-
ти клас ( ЕЦРПО, 2008b, 2009d).  

Няколко страни въведоха директивни мерки. В Холандия 
правителството лансира план със стимули ( включително финансови 
ресурси) със съответните заинтересовани лица за да насърчат 
по- добро кариерно ориентиране в професионалните училища. Целта 
е да се засили връзката между образованието и пазара на труда 
в базираната на компетентност квалификационната система 
( Национална програма за реформи, отчет на Холандия 2009). 
Естония предприе целево действие, за да промоцира 
професионално образование и обучение като привлекателно 
проучване и кариерна възможност: новият национален план за 
развитие (2009-13) извежда ориентирането и консултирането като 
приоритетна област в институциите на професионалното 
образование и обучение. Естонската експлоатационна програма за 
развитие на човешките ресурси има за цел да изгради единна 
система за кариерно ориентиране във всички професионални 
образователни институции ( включително социално и кариерно 
консултиране и специално консултиране на студенти с 
увреждания)( ЕЦРПО, 2009d, 2010b). В Португалия серия от намеси 
за подобряване на квалификацията за кариерно управление в 
няколко възрастови професионални групи бяха разработени от 

                                                 
51 Програма за развитие на професионалните училища ПРПУ[+] (Szakiskolai Fejlesztési Program,  SZFP, 
2003-06, 2006-09) 
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системата за професионално образование и нейната мрежа от 
реално съществуващи единици на професионално образование и 
обучение. Всички намеси се основават на диагнозата за 
индивидуални потребности от квалификация и те се обръщат лесно 
към квалификации, които се прехвърлят и са свързани с вземане 
на решение, комуникация, управление на времето. Развитието на 
предприемачески квалификации представлява важен основополагаш 
елемент в програмите ( ЕЦРПО, 2009d).  
 
5.2. Млади хора и кариери 
 
Днешните млади европейци са поколение, което живее в бързо 
променяща се социална, демографска, икономическа и 
технологическа среда. Преходът 52 към пълнолетие става все по 
многоаспектен, индивидуализиран и често се характеризира с 
различни предизвикателства, включително завършване към 
образование, преход от училище към работа, преход към 
финансова и жилищна независимост, партньорство и 
бащинство/ майчинство. Информацията, ориентирането и 
консултирането, гъвкавата среда за учене и подходящата помощ 
представляват жизненоважни елементи за младите хора като 
подготовка за тяхното навлизане на трудовия пазар. Данни от 
проучване подсказват, че младите хора високо ценят опита, 
който получават за работните места и кариери на реално работно 
място и чрез контакти с компании (OEC Р, 2010b). 
 
5.2.1. Реалността на пазара на труда за младите хора 
Националните пазари на труда не изгледат да са лесно достъпни 
за младите хора в рисково положение. Последен доклад 
( Европейска комисия, 2010i) подчертава как младите хора 
понасят тежестта на кризата като безработицата 
непропорционално удря 15-24 годишните и достига над 30% в 
някои страни. От първата четвърт на 2008 г. безработицата – 
особено за младите хора – се увеличи рязко в ЕС. През февруари 
2011 г. (Eurostat, 2011) процентът на младежката безработица 
( под 25 години) беше 20.4% в 27- те страни на ЕС в сравнение 
с16.6% през ноември 2008 г., когато икономическата криза беше 
започвала (Eurostat 2009b). В същото време равнището на 

                                                 
52 Преходът представлява продължителен процес, а не еднократно събитие. Промяната е събитие, докато 
преходът е пътуване, което дадено лице предприема по време на процес, който може в действителност да 
протича в продължение на няколко години и по време на който няколко промени могат да се случат. 
Преходът е процес, който ни заставя да погледнем отвъд настоящето (включително да размишляваме за 
миналото и да мечтаем за бъдещето). Един преход може да бъде вълнуващ и ободряващ и в същото 
време стресиращ и внушаващ страх. Той може да бъде нещо желано и даващо надежди или понякога 
нещо, което просто се случва без ние да имаме сериозен контрол върху нещата. Но обикновено преходът 
означава съзнателно проектиране на бъдеще, което ние предпочитаме да имаме. Поставяне на цел и 
движение към тази цел. Различни видове на подкрепа трябва да бъдат под ръка за отделния индивид в 
хода на процес на преход. В контекст свързан с работата преходите обикновено изискват активизиране 
на индивидуалната цел да се научим да се учим както и компетенции за управление на кариера. 
(Концепцията на преход беше определена за целите на вътрешното сътрудничество в ЕЦРПО от 
М. ЛАУНИКАРИ)  
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преждевременно напускащите училище оставаше високо в 27- те 
страни на ЕС (14.4% през 2009)(Eurostat, 2009a). 

В отговор на положението във връзка с текущата криза 
политиците стартираха целеви намеси, които осигуряват 
поддръжка за младите хора за завършване на тяхното образование 
и обучение и за да се интегрират по- лесно на пазара на труда. 
Следва да се насърчи работата, насочена към развитието на по-
открити и гъвкави системи за учене през целия живот, които 
ангажират всички млади хора във формални, неформални и 
неофициални формати, да се премахнат пречките пред тяхната 
трудова заетост и възможност да намерят работа. Поради това е 
необходимо да се промоцира ориентиране на кариери и по- добро 
сътрудничество между доставчиците на образователни услуги, 
институциите на пазара на труда, социалните партньори, 
ползвателите на услуги и националните власти ( ЕЦРПО, 2010e). 
 
5.2.2. Преход от училище към работа 
Много важни преходи се извършват през живота на всеки един 
човек и много от тях се свързват с предвидими събития в живота 
( такива като началото и завършването на цялостното 
образование), но най- критичният преходен период за млад човек 
вероятно е преходът от училище към пълнолетие, включително 
навлизането на пазара на труда. Обаче ситуацията на текущия 
пазар на труда, където безработицата и предпазливата трудова 
заетост продължават да се множат, преходът на младите хора от 
учене към работа представлява голямо предизвикателство. Както 
свидетелстват фактите типичните образци на преход от училище 
към работа варират много във всички европейски страни, а 
срокът на тези преходи в 19 от 27 страни на ЕС обикновено е 
много продължителен и обхваща от 28 месеца в Холандия до 103 
месеца в Румъния (ISFOL, 2008).   

Само малка част от младите хора имат опит с относително 
стабилна заетост през първите им няколко години пребиваване на 
пазара на труда; за мнозина тези години се характеризират с 
безработица или нестабилна заетост, включително и серия от 
придвижвания - образование, безработица, неактивност, младежки 
програми, военна служба и нещатна, временна или постоянна 
работа. Млади хора с ниски образователни постижения са склонни 
да бъдат много по- сериозно засегнати от безработицата, 
неактивността или трудния преход от училище към работа, 
отколкото техните по- добре образовани връстници. Друга 
съответна група в рисково положение на пазара на труда и 
социалното изключване са онези, които имат опит на по- дълги 
периоди, в които да не бъдат нито в сферата на 
образованието/ обучението нито в трудовата заетост 
(NEET)(ISFOL, 2008). 

На фона на тази действителност по- голямо внимание в целия 
Европейски съюз се отделя за насърчаване на прехода на младите 
хора от образование към работа, тъй като факторите, които 
засягат образователния избор и кариери на пазара на труда са 
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станали много по- сложни. Социалната интеграция на младите хора 
и връзката им с пазара на труда придобиват по- голяма важност в 
дневния ред на европейската политическа рамка за младежта през 
последните няколко години ( Европейска комисия 2001, 2005, 
2007с). Новата водеща инициатива на Европейската комисия 
„ Младежта в движение, която цели увеличаване на трудовата 
заетост на младите хора и техния достъп до пазара на труда е 
свързана с желанието да им се помогне да получат знания, 
квалификация и опит, от които се нуждаят, за да превърнат 
първото си назначение на работа в реалност ( Европейска 
комисия, 2010d). 

Всички европейски страни отделят първостепенно значение в 
политиката си в подкрепа на младите хора да завършат 
училищното си образование и да постъпят на пазара на труда. 
Досега в цяла Европа са предприемани мащабни мерки и 
инициативи в подкрепа на завършването на училище и преход от 
образование към работа за младежите в положение на риск, 
поради отпадането си от основното образование и обучение. 
Успешни програми за интеграция на пазара на труда на младежи в 
положение на риск могат да се намерят в няколко страни: 
Белгия, Чешката Република, Германия, Франция, Литва, Холандия, 
Австрия, Полша, Финландия, Швеция и ОК( Англия). В този формат 
консултантите по ориентиране и учителите играят жизненоважна 
роля за създаване на положителни очаквания и реалистични 
кариерни перспективи за младите хора. Процесът на повторно 
интегриране на техните нужди, интереси и стремежи ( ЕЦРПО, 
2010e).   

По- нататък са описани усилията, предприети из цяла Европа 
за подобряване на кариерната информация, ориентиране и 
консултиране за младите хора ( включително, основаването на 
услуги, лансирането на програми за действие, разширяване на 
базата от доказателства). Целта е била да се направят 
образователни оферти, да се предложат различни възможности за 
учене и маршрути на обучение, с които ясно да се подпомогне 
навлизането и връщането на пазара на труда след успешно 
завършване на образование. Акцент се поставя също върху 
предоставянето на информация за академичните квалификации 
както и за консултациите как те да бъдат придобити. 

През 2008-09 във Фландрия ( Белгия)(Stolb, 2008) беше 
създаден помощен екип за ориентиране за училищна кариера поне 
с един експерт по кариерно ориентиране във всички 73 центрове 
за ориентиране на ученици (CLB, Centrum voor 
leerlingenbegeleiding – Център за ученическа помощ и 
консултиране). Всяко училище трябва да сключи регламентиращ 
договор с Центъра за ученическа помощ и консултиране, от 
когото учениците, родителите, учителите и училищното 
ръководство могат да изискват информация, съдействие и 
ориентиране. Центровете за ученическа помощ и консултиране си 
сътрудничат с Фламандските служби за трудова заетост и 
Агенцията за професионално обучение за предоставяне на 
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информация и ориентиране относно професионалните компетенции и 
квалификации в света на работата с млади хора за тяхното 
образование и избор на професии ( ЕЦРПО, 2010d). Пример от 
Люксембург показва, че професионалистите по ориентиране с 
нарастващ темп трябва да решават въпроса за преждевременното 
отпадане на ученици от училище. Местната дейност за младите 
хора (ALJ) 53 в Люксембург подпомага млади хора между 15-25 
години в техния преход към трудов живот. Тя отделя специално 
внимание на ученици, които преждевременно напускат училище и 
също на въпроси, които не са свързани само с ученето и 
работата, а също с настаняването, здравето, дейностите в 
свободното време, семейството и т. н ( ЕЦРПО, 2010b). 

Германия ( ЕЦРПО, 2010b), Малта ( Министерство на финансите, 
икономиката и инвестициите, 2009) и Румъния ( ЕЦРПО, 2010d) 
лансираха програми 54, който поставят ударението върху 
подпомагането на прехода от училище към работа. Тяхната главна 
цел е да дадат възможност на целевата група да бъде по- добре 
информирана за кариерните възможности и по какъв начин да ги 
постигне с подходящи квалификации за пазара на труда. 
Румънската намеса подпомага стажуването, учениците, студентите 
и младите дипломирани хора за навлизането им на пазара на 
труда; в германската програма младежите прекарват две седмици 
в център за обучение за да се сдобият на практика с трудов 
опит в три работилници със специфични занаяти под 
ръководството на инструктор. Този опит по професионална 
ориентация разширява възможностите на ученика за избор на 
кариера и помага на потенциалните инструктори да бъдат убедени 
в правотата си да предлагат на учениците стаж.  
Интересни разработки могат също да се открият в страните 
кандидатки за членство в Европейския съюз. В Хърватия в 
едногодишно проучване за професионалните стремежи на 
учениците, завършващи своето основно и средно образование се 
прави преглед на професионалните намерения на младите хора. В 
констатациите на изследването се подчертават преградите, пред 
които са изправени юношите, когато оценяват образованието и 
бъдещите мерки, които заинтересованите фактори на пазара на 
труда планират. Изследването помага да се установят онези 
лица, които се нуждаят от помощ за ориентиране за тяхното 
бъдещо образование/ обучение. През 2005-09 над 260,000 ученици 
са участвали в изследването ( ЕЦРПО, 2010c). През последните 
няколко години центрове за ориентиране са били учредени във 

                                                 
53 Виж Закона от 18 декември 2008 г. за реформата на професионалното обучение, Член 51, точка 4. „да 
инициират мерки в подкрепа на прехода към трудов живот за младежите и младите пълнолетни хора. С 
тази цел беше създадена организация под името „Местна дейност за млади хора” (ALJ). Тя функционира 
в рамките на втората програма на Европейската общност „Преход от училище към трудов живот” и е 
прикрепена към Службата за професионално обучение към Министерството на националното 
образование и професионално обучение. 
54 Програма за подобряване на кариерната ориентация в Германия (2008-10) ; Програма за младежка 
заетост в Малта (2008-); Секторна експлоатационна програма за развитие на Човешките ресурси в 
Румъния (2007-13) 
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всички училища за професионално образование и обучение в Бивша 
югославска република Македония. Те поддържат основани на 
работата подходи за учене и осигуряват достъп до кариерно 
ориентиране предоставяно от училищните психолози. Тези 
кариерни центрове са разположени в училищата и са оборудвани с 
материали, които учениците могат да ползват за своята кариерна 
ориентация. Училищният учител действа в качеството на 
координатор на кариерната услуга. Успоредно с това, панаир на 
вакантни работни места се организира ежегодно и в няколко 
училища за професионално образование обучение, компании- 
управлявани от действителни студенти се основават, които 
обслужват местния пазар, като осигуряват на студентите трудов 
опит и професионално развитие (Zelloth, 2009).  
 
5.2.3. Подходи за ориентиране, свързани с половия признак  
 
Насърчаването на равенство между хората по полов признак 
представлява една от най- важните задачи на образованието, тъй 
като то подготвя отделния учащ се за света на труда чрез 
неговия/ нейния избор на училищни предмети, области на следване 
и професии. Отчитайки фактора пол на всички равнища и във 
всички дейности на обществото е необходимо да се установи 
действително равенство между половете. Ориентирането играе 
ключова роля в информирането и консултирането на учащия се 
относно предпочитаната от него/ нея кариерна ориентация, 
подкрепя индивидуалния процес на вземане на решение относно 
избора, който може да бъде разгледан нетипично за пола и дава 
сили на лицето да преследва неговите/ нейните кариерни цели 
(St ählberg, 2007).  

Практиката на ориентиране и консултиране, която отчита 
фактора пол напоследък се е утвърдила в половината от 
европейските страни. Както разкрива отчета EURYDICE (2010) 
ориентирането, което отчита фактора пол се занимава по- малко с 
момчетата, отколкото с момичетата. Обикновено момичетата се 
насърчават да следват кариери в областта на технологиите и 
естествените науки. Освен интересните индивидуални инициативи 
и проекти, цялостни национални стратегии за борба със 
стереотипите, свързани с пола в избора на кариера и мерки, 
насочени към момчетата в повечето случаи липсват. В сегашния 
момент студентите от мъжки и женски пол – било в сферата на 
общото или професионалното образование – все още в повечето 
случаи са склонни да направят своя кариерен избор по начин, 
който отразява традиционната роля на половия признак.  

Въпрос, който е обект на постоянни дискусии е как да се 
противопоставим на стереотипното мислене за половия признак и 
да не представяме женските и мъжките характеристики и 
задължения на двата пола в обществото като нещо строго 
установено и неизменно. Учителите и персоналът свързан с 
ориентирането трябва да може да демонстрира разбиране към 
конкретните нужди на мъжете и жените, които планират да 
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направят нетипичен кариерен избор. Ориентирането трябва да 
позволи на потенциалните учащи се да разширят своите стремежи 
и постижения в рамките на своя социален и икономически 
контекст и да преследват своите истински интереси в живота 
( ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР- партньорство, 2007). В резюме, 
консултантите и учителите по ориентиране трябва да разберат и 
осъзнаят по- добре същността на половете ( например, чрез 
обучение на работното място) за да могат да се противопоставят 
на вкоренените кариерни стереотипи и по този начин да осигурят 
ориентиране отчитащо фактора полов признак. От консултанта 
и/ или учителя по ориентиране, който отчита фактора полов 
признак се очаква да притежава теоретически познания за 
социализацията на половете, за полова идентичност като система 
и за законодателството относно равенството между половете 
(St ählberg, 2007). 

Следващите инициативи, свързани с ориентиране, отчитащо 
фактора пол от Германия и Австрия, демонстрират ориентиране за 
жени и момичета. Главната цел на австрийската инициатива „Mut! 
( Смелост) – момичета и технологии” беше да установи пункт за 
контакти във всяка провинция за ориентиране, който отчита 
фактора пол с акцент върху момичетата и технологиите в 
контекста на училището. Експлоатационните цели трябва да 
увеличават усещането за фактора пол сред учителите и да 
създадат мрежа от съответните заинтересовани лица. С 
допълнително финансиране от Отдела за интегриране на 
половете/ Пол и училище на Министерството на образованието на 
Австрия инициативата „Mut! ( Смелост)”! насърчава дейности 
преди и в хода на образованието и обучението за 
преподавателския състав и в хода на обучението в 
университетските колежи на провинциално равнище през 2009-10 
( ЕЦРПО, 2010b, 2010d);. В Германия всяка година се провежда в 
национален мащаб „ ден на момичето” 55 за насърчаване на младите 
жени да намерят области на работа, които те рядко разглеждат 
като възможни, когато правят своя кариерен избор. Вниманието 
главно е насочено към научните и техническите професии ( ЕЦРПО, 
2008b). През изминалите няколко години „ ден на момичето” също 
се проведе на трансгранична основа между Германия и съседните 
й страни ( Австрия, Чешката Република, Швейцария) ( ЕЦРПО, 
2010b). 
 
5.3. Възрастни хора и кариери 
 
В един идеален свят повечето възрастни хора биха желали да 
имат добре заплатена и интересна работа, която използва 
напълно тяхната квалификация и която дава възможности за 
професионално и кариерно развитие; всички това в рамките на 
гъвкав времеви режим без да са нужни прекалено много часове 

                                                 
55 Ден на момичето в Германия http://www.girls-day.de/[cited 2.6.2011] 
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(Holmes et.al 2007). Реалният и бързо променящ се свят 
обикновено не осигурява подобни идеални условия за работа нито 
пък предлага перфектни възможности за учене по месторабота. 
Индивидът е изправен пред предизвикателството да преразглежда 
и усъвършенства непрекъснато неговите/ нейните знания, 
квалификация и компетенции, за да може да запази своята 
трудова заетост, чрез активно участие в учене през целия 
живот. Поради това две неща са от жизненоважно значение: 
първо, възрастните трябва да разберат, че те са отговорни за 
своето собствено учене през целия живот; и второ, имат нужда 
от поддържане на кариерно ориентиране и нови видове обучение и 
кариерни пътеки за възрастни, които отговарят на техните 
квалификации и трудова ситуация на всички етапи от жизнения 
цикъл.  

Проучване, изготвено от Скандинавската мрежа за учене на 
възрастни (NVL and Norden, 2008) констатира, че на 
консултантите по ориентиране ( в Дания, Финландия, Исландия, 
Норвегия, и Швеция) често им липсват конкретни знания и 
компетенции в няколко области, които могат да се разглеждат 
като уместни за поддържане на качеството на услугата, 
предоставяна на възрастни в сферата на образованието, 
обучението и трудовата заетост. Изследването дава да се 
разбере, че практикуващите ориентиране, които работят с 
възрастни трябва да разполагат с:  
 

• По- добър преглед на общото развитие на икономиката и 
еволюцията в рамките на отделните сектори от местна, 
национална и глобална перспектива, както и общи познания 
за нужните бъдещи квалификации; 

• По- добро вникване в процеса да бъдеш нает на работа от 
гледна точка на търсещите работа и от страна на 
работодателите и задълбочено познаване на 
законодателството на пазара на труда; 

• Едно по- задълбочено разбиране на стратегиите за изграждане 
на кариера и за връзката между образование и работа, 
включително различните преходи;  

• Повече ноу- хау в признаването, сертифицирането и 
потвърждаването на квалификациите и компетенциите, 
получени чрез не- формално, неофициално обучение; 

• Капацитет, който да осигурява на учащите се и 
новите/ амбициозни предприемачи помощ за свързаното с това 
предприемачество; 

• Нараснала способност за работа в мрежата: ефективно 
сътрудничество с доставчиците на образование и обучение, 
със службите за трудова заетост, работодателите, 
профсъюзите и третия сектор.   

 
5.3.1. Обществени служби за трудова заетост и кариерно 
управление за възрастни хора 
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Някои изследвания обсъждат главните цели на предоставянето на 
услуги в обществените служби за трудова заетост (PES): дали 
става дума „ само” за наемане на работа или в идеалния случай 
става също дума и за развитие на уменията на търсещия работа 
да управлява своята кариера? Авторите Wright  и Bertram  (2007) 
в тяхното сравнително изследване на пет страни ( Германия, 
Испания, Франция, Словения и ОК[ Англия]) установяват, че 
пазарът на труда и професионалната информация, програмите и 
услугите за консултиране и ориентиране главно са насочени като 
стъпка към конкретен вид трудова заетост или професионална 
кариера. Изглежда, че целта на приобщаването на гражданите в 
смисъл на развитие на техните умения да управляват кариерата 
си често пъти е напълно подчинена на целта за бързо връщане на 
клиента към ( всяка) налична работа.  

Peronnaz et al. (2007) заключава, че програмите за 
безработни обикновено целят да ги поставят на „ удобни работни 
места”, които не е задължително да отговарят на стремежите на 
заинтересованите лица. Ориентирането в такива случаи повече се 
състои в предаване на клиента на преглед на тенденциите на 
пазара на труда и с това да се направят неговите очаквания, 
свързани с работата или с кариерата му по реалистични. Освен 
това, изследването на Wright и Bertram (2007) разкрива, че 
някои консултанти по ориентиране разглеждат окончателното 
наемане на работа или обучение като положителен резултат за 
ползвателя на услугата, за разлика от други, които разглеждат 
тяхната роля като по- съсредоточена, помагайки на хората да се 
приближат по- близо до пазара на труда чрез насърчаване на 
промяна в техните нагласи, очаквания и поведение. 

В контекста на сегашния пазар на труда на икономическа 
криза, обаче, няколко предизвикателства оказват въздействие на 
позицията на обществените служби за трудова заетост (PES) в 
държавите- членки. Неотдавнашното увеличение на безработицата 
заставя обществените служби по заетостта да преразгледат 
своята мисия по отношение на европейската стратегия 2020 
( Европейска комисия, 2010g) и в изпълнение на инициативата 
„ Нови квалификации за нови работни места” ( Европейска комисия, 
2010i), която представлява основно средство на Европейската 
стратегия за трудовата заетост за разширяване на инвестициите 
в квалификацията на работниците и за създаване на повече и по-
добри работни места из целия Европейски съюз. Докато се 
занимава с растящия брой безработни хора Обществената служба 
по заетостта се заема с една по- динамична роля като активен 
мениджър на пазара на труда с приоритети, такива като новите 
помощни процеси и кариерно управление. 

Подобрявайки прозрачността на пазара на труда в качеството 
на производител, ползвател и интерпретатор на информацията на 
пазара на труда представлява ключова задача за ОСТЗ както и 
модернизирането на предоставянето на услугата чрез комбиниране 
на онлайн и лице срещу лице услуги, които също решават 
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специални случаи като поддръжка на ориентиране за съкращения и 
преквалификация ( Европейска комисия, 2009 с; ЕЦРПО, 2010h). ОСЗ 
се намира в силна позиция за създаване на синергии между 
трудовата заетост, образованието, обучението и ориентирането, 
и за разработване на механизми за по- добро очакване на 
бъдещите квалификационни нужди и демографски тенденции на 
пазара на труда. В много страни ОСТЗ успешно си сътрудничи с 
работодателите, профсъюзите и образователните институти за да 
обслужват по- добре пазара на труда. Това сътрудничество може 
да се характеризира като проактивно и отзивчиво тъй като 
наличните услуги включват широко разнообразие от аспекти , 
които също са свързани с кариерното развитие и управление на 
възрастни.   

В контекста на гъвкавата сигурност 56 глобализацията и 
техническия прогрес непрекъснато се променят нуждите от 
работници и предприятия, които влияят пряко на ролята на 
обществените служби за трудова заетост. Вместо да защитават 
работното място подходът на гъвкавата сигурност предполага, че 
именно работникът е този, който има нужда от защита и помощ 
било за да извърши успешен преход в неговата/ нейната сегашна 
работа било като се прехвърли на ново работно място 
( Европейска комисия, 2010h). Тази растяща гъвкавост на пазара 
на труда се конфронтира с Обществените служби за трудова 
заетост с предизвикателството да осигурява услуги за една дори 
по различна група от търсещи работни места и възрастни учащи. 
Възможно те са продължително безработни, търсещи работни места 
с често кратки интервали от безработица или хора, които търсят 
възможности за нова кариера. Наред с глобалната икономическа 
криза стана очевидно, че добре финансираният пазар на труда 
призовава за по- дълбока индивидуализация и по- нататъшна 
диверсификация на посредничеството за работни места, за да се 
осигурят по интензивни, персонализирани услуги ( такива като 
задълбочено управление на кариера)( Европейска комисия, 2009f).  

Практически всички страни въведоха нови услуги, насочени 
към различни групи от търсещи работни места. Ирландският 
орган, който управлява пазара на труда FAS ( в района на 
Дъблин) е насочил вниманието си към групи, които в момента не 
се занимават със своите услуги и които изискват интензивно 
кариерно управление, за да им се даде възможност да вземат 
реалистични решения относно следващите стъпки към обучение, 
образование и трудова заетост. Съсредоточената върху 
потребителя програма вдъхва увереност и осигурява подробна 
информация за широк диапазон от опции за придвижване напред 
както и онлайн ресурси, за да могат клиентите да постигнат 

                                                 
56 Гъвкавата сигурност може да се определи като стратегически принципи за обхващане и в същото 
време и по нарочен начин гъвкавостта на пазарите на труда, работните организации и трудовите 
отношения от една страна и сигурността – сигурност на трудова заетост и сигурност на доходите – от 
друга страна. http://ec.europa.eu/social/main.jsp/catid=116&langld=en [cited2=62011]  
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целите определени в техните лични планове за придвижване 
напред ( ЕЦРПО, 2010d). 

Друг пример представлява Полското бюро по труда 57, което 
от 2008 г. насам е било задължено да разработва индивидуални 
планове за действие (IAP) за всички безработни, регистрирани в 
бюрата по труда за 180 дни. Индивидуалният план за действие 
включва услуги на пазара на труда като професионалното 
ориентиране и консултиране, посредничество за работни места, 
асистиране при активно търсене на работни места и организация 
на обучение. На подготвителният етап от индивидуалния план за 
действие ролята на професионалния консултант, който оценява 
вида и обхвата на необходимата помощ въз основа на събраната 
информация при консултирането представлява конкретна 
възможност. В допълнение Кипър разработва национална мрежа от 
обществени служби за трудова заетост с финансиране от 
Европейския стабилизационен фонд. Осем нови Местни бюра по 
труда бяха открити и шест налични бяха модернизирани. Като 
част от тази мярка 18 нови щатни членове бяха рекрутирани и 
обучени като консултанти за да могат да осигурят 
висококачествени услуги на възрастните лица, които търсят 
работни места ( ЕЦРПО, 2009d). 
 
5.3.2. Кариерно развитие на работното място и модернизиране на 
квалификации 
Очевидно е, че хората са по- уязвими от промените на пазара на 
труда, ако им липсват точните квалификации или не могат да ги 
използват. Отчетът на ЕЦРПО за „ Бъдещите нужди от квалификации 
в Европа”  ( ЕЦРПО, 2008d) прави извода, че търсенето на умения 
и квалификации се засилва за повечето професии ( включително за 
така наречените елементарни работни места) от продължаващия 
ръст на сектора на услугите и бързите технологически и 
организационни промени. Тъй като работните места общо са 
започнали да стават все по- подплатени със знания и 
квалификации продължаващо инвестиране в образование и обучение 
ще бъде необходимо за да се насърчава иновацията и развитието 
на хората ( ЕЦРПО, 2010g). Това призовава работодателите да 
оползотворяват талантите от техния персонал по- добре, както и 
напълно да признават квалификацията, която те придобиват по 
време на работа. 

Прогнозирането и предвиждането на бъдещите нужди от 
квалификации както и свързаното с това ориентиране в този 
контекст предизвиква растящото внимание в европейските страни. 
Отчетът на ЕЦРПО „ Кариерното развитие по време на работа – 
преглед на кариерното ориентиране за подкрепа на хората в 
сферата на трудовата заетост”  ( ЕЦРПО, 2008a) изследва обхвата 
на предоставянето на кариерно ориентиране, което подпомага 
развитието на работната сила сред 25- те държави членки на 

                                                 
57 Полският Закон за насърчаване на трудовата заетост и институции на пазара на труда (Dz. U. of 2008, 
No 69, item 415) 
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Европейския съюз. Главните изводи, които произтичат от 
изследването бяха исканията за създаване на ефективна 
стратегия за осигуряване на подкрепа за кариерно развитие, 
насочена към възрастните и наетите на работа; за увеличаване 
на ролята на междинните организации в осигуряването на такава 
поддръжка; повишаване на възможностите на отделните хора за 
успешно управление на тяхната кариера. Авторите Bimrose и 
Barnes (2008) в тяхната 5- годишна надлежно изследване 
заключават, че повече ноу- хау ще бъде необходимо в ролята на 
ориентиране за по- нататъшното придвижване на професионалната 
кариера и напредък на възрастните, начините, чрез които 
възрастните се ангажират с вземането на решения по отношение 
на кариерата и какво те очакват и намират за полезно от 
услугите за ориентиране.   

Съществува широк обхват от междинни организации, които 
предлагат в някаква форма кариерно ориентиране наред с други 
дейности. Сред тях профсъюзите се превърнаха във важни 
субекти. В много случаи профсъюзите( синдикатите) разчитат на 
доброволци за успешно предоставяне на информация лице в лице и 
услуги за ориентиране и консултиране. Отчетът на ЕЦРПО (2008a) 
подчертава, че консултирането и ориентирането са от критическо 
значение преди ангажирането на профсъюзните членове в обучение 
и кариерно развитие. Надеждността на членовете на профсъюза и 
доверието на техните колеги, които предоставят тези услуги 
представлява важен фактор за успеха. Например в Обединеното 
кралство ( Англия) броят на представителите на профсъюза, които 
се учат 58 (ULRs/ ППУ) непрекъснато се разширява ( в момента 23-
24,000). Представителите на профсъюза, които се учат и които 
доминират във всички професии и оказват подкрепа за всички 
квалификационни нива подпомагат около 150,000 служители да 
учат всяка година. Те играят важна роля в подкрепа на 
членовете на профсъюза да идентифицират нуждите, да 
осъществяват наставничество и инструктаж, да правят избор 
относно ученето и да се възползват от възможностите за 
обучение, които са подходящи за тях ( ЕЦРПО, 2008b). 

Целта да се предоставя по- добра информация и ориентиране 
на неквалифицираните работници и на други лица търсещи работа 
се осъществява по различни начини в различните страни; 
Тези дейности и свързаните с тях програми се изпълняват главно 
от Обществените служби за трудова заетост. В Белгия 
Фламандската служба за трудова заетост и Агенцията за 
професионално обучение (VDAB/ ФСТЗ) започна да се занимава с 
нови целеви групи на пазара на труда: наетите хора, които 
страдат от синдрома на дефицит на внимание при хиперактивност 
(ADHD), самотни родители, работещи бедни и хора, които се 
връщат на пазара на труда. Заедно с кариерния надзорник, 
наетият на работа клиент преминава през интензивен процес , 
който води до съставяне на личен план за развитие (PDP/ ЛПР) с 
                                                 
58 www.unionlearn.org.uk[cited2.6.2011] 
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ясно определена времева рамка ( ЕЦРПО, 2010d). Освен това, 
полската Обществена служба за трудова заетост стартира онлайн 
въпросника „ Професионален интерес” за оценка на 
професионалните интереси и за осигуряване на подкрепа за 
професионално планиране за възрастни и младежи. Около 900 
професионални консултанти са били обучени за използват този 
инструмент. Португалската служба за трудова заетост ръководи 
две нови програми. Портфейл „ Квалификации” и Баланс на 
квалификациите, които поощряват информираността за 
квалификацията на някого и на процесите за признаване на 
квалификацията (RVCC/ ППСК) 59 Програмите са насочени към всички 
обществени групи, но по- конкретно към групите в рисково 
положение ( ЕЦРПО, 2009d). 

Няколко страни като Холандия разбраха, че работниците и 
работодателите често пъти не са добре започнати с 
възможностите за обучение на възрастни хора и, че концепцията 
за учене през целия живот не е добре утвърдена сред 
възрастните. Холандската дирекция за проекти „ Учене и работа” 
60 започна да придава по- голяма прозрачност на възможностите за 
обучение на възрастни. Значителна инвестиция беше направена в 
концепцията “Click, Call & Face” („ Кликни, Обади се и Уреди 
среща”). Отделните учащи се възрастни могат лесно да достигнат 
до информация за обучение и работа на адрес: 
www.lerenenwerken.nl  [ цитирано 2.6.2011]( кликни), на безплатен 
телефон( обади се) и до помощни бюра; работодатели и бъдещи 
работници мога да уредят лична в бюрата за обучение и работа 
( проведи среща) ( Министерство на образованието, културата и 
науката; Министерство по социалните въпроси и трудовата 
заетост, 2008). Английската инициатива „ Обучавай за да 
печелиш” (Train to gain) 61 насърчава работодателите да се 
заемат с обучението на служителите с ниска квалификация с цел 
да отговорят на потребностите на бизнеса. Оценките показват, 
че възприемането и качеството на осигуреното обучение са на 
добро ниво и, че работодателите и инструкторите са доволни от 
придобивките. Обучаващите се обаче отбелязаха, че е нужно по-
добро консултиране и ориентиране ( ЕЦРПО, 2010b).  
 
5.3.3. Оценка и признаване на квалификации 
 
Правителствата въвеждат стратегии за квалификации и 
компетенции не просто за да помогнат на хората да се наемат на 
работа, а за да съдействат за да се прекъсне цикълът на 
ниските квалификации, краткосрочните работни места и ниските 

                                                 
59 През 2001 г. беше създадена национална система за Признаване, утвърждаване и сертифициране на 
компетенции (ПУСК) за възрастни в Португалия. 
60 Холандската дирекция за проекти „Учене и работа” е позиционирана между Министерството на 
образованието, културата и науката  и Министерството по социалните въпроси и трудовата заетост. 
61 Проектът беше съвместно разработен от съвета за „Учене и квалификация”, Департамента за 
образование и квалификация и Хазната на Нейно Величество. 
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заплати. Информацията, ориентирането и консултирането 
обикновено представляват основния компонент и неразделна част 
от тези стратегии. В рамките на тези стратегии много страни 
взеха активни мерки за подобряване на оценяването и 
признаването на квалификациите, придобити чрез различни 
средства във всички аспекти на живота: работа, дом, училище, 
спорт, хоби, и т. н. 

Компетенциите придобити чрез трудов опит и чрез неформално 
и неофициално обучение се оценяват и признават все по- често и 
по- често в цяла Европа. Възрастните обаче често пъти не са 
запознати с наличните за тях възможности за квалифициране и 
могат да имат ограничена представа за собствените си умения и 
ноу- хау. За възрастните за да изберат подходяща и реалистична 
квалификационна пътека е необходимо да си изяснят собствените 
очаквания, да задълбочат собствените си познания и да изключат 
алтернативите за да постигнат предпочитаната квалификация. В 
зависимост от компетенцията клиентът може да получи достъп до 
образователна програма, извадки на части от самата програма 
или дори сертификат за компетентност или диплома за признаване 
или на пълната програма или на завършени модули от програмата. 

Европейските насоки за потвърждаване на неформално или 
неофициално обучение ( ЕЦРПО, 2009a) предлагат потенциалните 
кандидати и онези, които вече са в процес на получаване на 
потвърждение да имат достъп до непредубедена информация, 
консултиране или ориентиране. Системата на потвърждение трябва 
да бъде отзивчива към нуждите на индивида, който търси 
потвърждение и работа към съобразени решения. Кандидатите се 
нуждаят от консултиране, например, относно стандартите, на 
които трябва да се отговори и за необходимата форма на 
доказателство, за да се демонстрират резултатите от ученето. 
Когато процедурата за потвърждение е завършена кандидатите 
трябва също да бъдат информирани относно потенциалните 
маршрути на бъдещата квалификация. В заключение, ясна разлика 
трябва да се прави между ориентиране, свързано с въпроси на 
оценка и ориентиране, свързано със самия процес на 
потвърждаване. Тези две измерения в предоставянето на 
ориентиране изискват различна професионална квалификация от 
практикуващите предоставянето на услугата. 

Подбраните примери по- долу илюстрират някои разработени 
напоследък оценъчни инструменти из цяла Европа и къде и как те 
могат да бъдат оценени. Германският ProfilPASS ( ПРОФИЛПАС) 62 
инструмент за самооценка се използва от службите за 
ориентиране за извършване на преглед, документиране и оценка 
на неофициално придобитите компетенции, независимо къде те са 
били придобити и да ги впишат в портфейла с компетенции. 
Първоначално той беше предложен в качеството на инструмент за 
потвърждение за възрастни, но през 2007 г. беше въведен  
ProfilPASS за млади хора. ПРОФИЛПАС (ProfilPASS) си поставя за 
                                                 
62 Profilpass http://www.profilpass-online.de [cited 2.6.2011] 
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цел да идентифицира образователните, професионалните и 
житейските цели на индивида ( ЕЦРПО, 2008b, 2010d, 2010e). В 
Исландия два центъра за обучение, които са собственост и се 
ръководят от социални партньори, предлагат ориентиране за това 
как да се получат „ действителни компетенции” оценени и 
сертифицирани. Центърът за услуги за образование и обучение 
осигурява ориентиране на работното място 63, а Центърът за 
професионално образование и обучение поставя повече ударението 
върху това да се заеме с обучението на онези, които имат 
частично завършено образование за редовните професии, но се 
нуждаят от допълнително ( по- често общообразователно) 
образование за да вземат своя изпит на квалифициран работник 
( ЕЦРПО, 2009d).   

Изграждането на умения на експертите по ориентиране във 
връзка с оценката на компетенции представлява проблем в някои 
страни, като България, където персоналът на Агенцията за 
трудова заетост участваше във свързана с това програма за 
обучение през 2007 г. Българският инструментариум за оценка на 
компетенции помага да се определят знанията, квалификациите, 
мотивацията, професионалният опит, личните интереси и 
ценностите на отделния клиент и позволява на хората да 
разгледат своето продължаващо професионално обучение и бъдещи 
опции за наемане на работа ( ЕЦРПО, 2008b). Словенската система 
със занаятчийски изпит 64 представлява солиден пример на 
потвърждение на неформално учене в рамките на официалната 
система за придобиване на по- високо ниво на образование; тя е 
също така пример за това как да се преплита образованието и 
пазара на труда. Тя предлага на кандидатите възможност да 
придобият образователно звание различно от тяхната 
първоначална област на учене. Успехът на тази мярка се 
демонстрира от голям брой лица, които успешно за издържали 
изпита към днешна дата и други, които в момента се подготвят 
за изпита. Всички кандидати са възрастни учащи се, които 
работят на пълен работен ден и получават поддръжка във вид на 
информация и ориентиране за процеса на потвърждаване ( ЕЦРПО, 
2008b).  

Насърчителни мерки са необходими, за да могат да се видят 
услугите, които или са нови или не добре познати от зелената 
аудитория. Пред 2009 г. Дирекцията, изготвила проекта „ Учене и 
работа” стартира кампания по националната телевизия, 
насърчавайки хората да получат своя „ сертификат за 
квалификация”. Възникналият в резултат на това интерес 
установи проблеми как да гарантира, че акредитацията на 

                                                 
63 Тази услуга произхожда от проекта Леонардо да Винчи наречен „Ориентиране на работното място” за 
ниско платените работници (ISL/03/B/F/PP/164001). 
64 Условията за държане на занаятчийски изпит са диплома по тригодишна програма за професионално 
образование и две години практически опит на работно място, на което кандидатът желае да положи 
изпит. 
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предишния кодекс за качество на обучението се прилага от 
различните институции 65 по еднакъв начин ( ЕЦРПО, 2010d).  
 
5.4. Ключови послания 
 
Приоритетна област 1 на резолюцията на Съвета за ориентиране 
( Съвет на Европейския съюз, 2008b) се отнася за развитието на 
квалификация за управление на кариера в контекста на учене и 
трудова заетост през целия живот. От европейска гледна точка 
концепцията за квалификациите за управление на кариера ( КУК) 
не е очевидна сама по себе си и не се разбира единодушно сред 
страните, секторите, средите и организациите. Поради това, за 
да се постигне по- широко общо разбиране, консенсус и 
изграждане на характерните черти на концепцията на ниво ЕС е 
необходим по интензивен и критичен обмен за смисъла на 
квалификацията за управление на кариера, включваща 
сътрудничество и комуникация между страните. Форумът на който 
държавите- членки ще придвижат тази работа напред през 2011-
2012 г. ще се свика от Европейската мрежа за политика на 
ориентиране през целия живот с цел да се изработи работен 
пакет от документи, със специален акцент върху квалификациите 
за управление на кариера. 

Резюме на данни от изследване гласи, че в сферата на 
общото образование и професионалното образование и обучение, 
квалификациите за управление на кариера стават по- ясни и 
отчетливи в учебната програма и в дейностите извън учебната 
програма. По всичко личи, че училищата прилагат широк диапазон 
от методи за развитие на индивидуален капацитет и съзнание у 
младите хора през времето на тяхното обучение, за да могат да 
управляват своето учене, бъдеща професия и свързаните с това 
преходи, уверено и ефективно. Критичният въпрос, който се 
задава е дали уменията и компетенциите на учителите и 
практикуващите ориентиране са достатъчни за да промоцират 
квалификации за управление на кариера сред младите учащи, 
например, да предоставят съобразено с пола ориентиране за 
избор на професия и кариера нетипични за дадения пол. Много е 
вероятно тези групи от експерти, които работят с млади хора да 
имат нужда от по- нататъшно обучение, за да бъдат по- добре 
подготвени да подкрепят индивидуалното придобиване на 
квалификации за управление на кариера. 

Работодателите, обществените служби за трудова заетост и 
социалните партньори играят заемат централно място в 
дискусията на възрастните относно трудовия живот и развитието 
на техните квалификации за управление на кариера. Не винаги е 
очевидно за работещите възрастни хора как те биха могли да 
имат достъп до курсове/ програми за обучение, които съдействат 

                                                 
65 В Холандия правителството установи правилата, които се отнасят за APL (Кодекс за качество, надзор и 
учене от Инспектората или от Холандско-фламандската организация за акредитация) , но изпълнението 
представлява несубсидирана дейност от училищата, университетите или други приложими институции. 
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на тяхното кариерно развитие, усъвършенстването на тяхната 
професионална квалификация или потвърждаването на неформалното 
и неофициалното обучение. В някои страни социалните партньори 
играят водеща роля в насърчаването на възможностите за учене и 
професионално развитие за работниците/ служещите и резултатите 
са обнадеждаващо положителни. За безработните хора главната 
подкрепа за учене и по въпросите, свързани с кариерата 
обикновено идват службите за трудова заетост. Налице са обаче 
големи вариации сред страните по отношение на 
експлоатационните принципи и предоставяните услуги, като се 
почне от простото наемане на работа до модерното 
( психологическо) консултиране.  

Няколко групи в рисково положение – особено преждевременно 
отпадащите от училище, имигрантите и по- възрастните работници 
с ниска квалификация – са тежко засегнати от икономическата 
криза. Поради това, много страни системно инвестират ресурси в 
мерки за ангажиране ( или повторно ангажиране) на тези групи в 
обучение и развитие на квалификации, с цел подобряване на 
тяхната заетост и навлизане на пазара на труда. Също така 
мнозина от тези, които принадлежат към групите в рисково 
положение биха могли да не възприемат професии от типа на 
дългосрочни и продължителни: биха могли да имат ( ограничен) 
трудов опит, да са свикнали с по- нередовна и с периоди на 
прекъсвания тип работа. С цел увеличаване на участието на 
групите в рисково положение в трудовия живот ( а за ЕС да 
достигне ниво на заетост от 75% за всички хора между 20 и 64 
години до 2020 г.) настойчиво се препоръчва по- уязвимите групи 
да имат по- лесен достъп до индивидуализирана подкрепа в 
областта на кариерното развитие и управление. 
 
ГЛАВА 6 
ИЗВОДИ 
 
Резюмираните данни от отчетния период (2007-10) свидетелстват 
за цялостен устойчив напредък сред държавите- членки в четири 
приоритетни области на резолюцията на Съвета за ориентиране 
през целия живот ( Съвет на Европейския съюз, 2008b). Следва да 
се има предвид обаче, че страните се намират на различно 
равнище на развитие и следват свои специфични политически 
приоритети. В повечето случаи става очевидно, че 
правителствата започват да осигуряват по- силно стратегическо 
ръководство както и по- голяма ангажираност за развитие на 
ориентиране през целия живот на национално равнище. Това се 
вижда, тъй като правителствата въведоха нова политика, 
стратегия и законодателни инициативи, нараснало сътрудничество 
между секторите и нови схеми за финансиране като отговор, за 
да подкрепят работата в четирите приоритетни области относно 
пропуските и дефицитите, които бяха констатирани в 
предоставянето на услугата ориентиране. 
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С техните последни инициативи държавите- членки успешно се 
справят с обществено- политическите цели, поставени пред 
предоставянето на ориентиране през целия живот: учение, пазар 
на труда и целите на социална справедливост. Що се отнася до 
целите на ученето беше постигнат напредък в подобряването на 
цялостната рамка на ученето през целия живот за да се помогне 
на отделния гражданин в неговия/ нейния процес на обучение и 
професионално ориентиране. В сферата на целите на пазара на 
труда въведените мерки насърчават приобщаващите пазари на 
труда и по- силно включване на социалните партньори и 
обществените служби за трудова заетост. Относно целите на 
социалната справедливост, държавите- членки се намират в процес 
на укрепване на равните възможности за участие ( включително 
учене, работа, граждански диалог и т. н.) и насърчават социално 
включване за всички групи граждани, по- специално за групите в 
по- неравностойно положение в обществото. 
 
6.1. Задълбочаване на сътрудничеството между секторите по 
отношение на политиката на ориентиране 
 
Ръководните принципи, които определят дейността по 
реформирането на осигуряването на ориентиране до голяма степен 
се основават на разбирането за текущата ситуация във всяка 
страна ( икономика, пазар на труда, образователна система, 
демография) и обикновено се фокусира върху ключови области 
като системите на доставка ( както търсенето, така и 
предлагането), качество на услугите, човешки и финансови 
ресурси, координация и сътрудничество, и различни целеви 
групи. Повечето страни гледат твърде благосклонно на 
ориентирането през целия живот и изглежда, че е налице 
политическа воля тази линия на поведение да укрепва и 
занапред. Но доминиращите в текущия момент тежки икономически 
реалности възможно оказват въздействие върху това доколко 
ефективно политическите програми могат да се осъществяват. 
Политиците са изправени пред неотложни проблеми в условията на 
остри ресурсни ограничения, на конкурентни политически 
формати; в такава политическа среда ориентирането може да се 
загуби по най- неприятния начин. По- позитивното е, че има по-
интензивни усилия в цяла Европа за създаване на механизми за 
координиране на политиката и подобряване на сътрудничеството 
през образованието и трудовата заетост към установяването на 
система за осигуряване на ориентиране, което е кохерентно, 
цялостно, организирано и лесно достъпно за ползвателите на 
услугата. Поставено е началото на по- прозрачен и съдържателен 
диалог между правителствата и съответните заинтересовани лица 
в няколко случай за постигане на споделено разбиране за 
потенциалния принос на ориентирането в обществения и частния 
интерес. В тази обстановка включването на съответните 
заинтересовани лица ( такива като образование и доставчици на 
обучение, работодатели, профсъюзи, неправителствени 
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организации, родители, и практикуващите ориентиране) придоби 
по- голяма важност и тяхната роля в развитието на ориентирането 
стана по- видима и конкретна. 

Формализираните структури – такива като националните 
форуми за принципите на ориентиране – са полезни за съдействие 
на изпълнението на националните стратегии за учене през целия 
живот и за трудова заетост, в които ориентирането през целия 
живот е най- внедрено. Прегледът също показва, че иновативните 
решения и вдъхновението, идващо от други страни и контексти 
може да бъде полезно за развитието на националната политика и 
стратегия. Европейското сътрудничество – вече видяно в 
Европейската мрежа за политика на ориентиране през целия живот 
– изглежда печеливша за участващите страни в смисъл на 
предоставянето им във вид на платформа за взаимно обучение, 
обмен на опит и ноу- хау, както и за определяне на критерии за 
тяхната политика, практика, процеси и изпълнение срещу онези 
от другите страни. 
 
6.2. Гарантиране на качество и разширяване на документалната 
база 
 
Като се има предвид обхватът от възможности за избор от 
непрекъснато глобализиращото се образование и пазар на труда, 
гражданите се нуждаят от висококачествено ориентиране за да 
намерят личните си пътеки през матрицата на ученето и 
наличните за тях възможности за кариера. Държавите- членки се 
договарят, че ориентирането трябва да бъде центрирано около 
учащ се/ ползвател, конфиденциално, непредубедено, 
безпристрастно и лесно достъпно. Тези насочващи принципи за 
качество ще бъдат в сила също за в бъдеще, защото както и този 
преглед разкрива – качеството на ориентиране все още остава 
променлива величина в Европа. Положително наблюдение направено 
от този преглед е, че качеството е било широко дискутирано 
сред страните, секторите, администрациите и институциите и, че 
има добри примери за определяне на стандарти за качество и 
критерии за услугите за ориентиране из цяла Европа.  

Както показва прегледът проектирането, тестването, 
учредяването и по- нататъшното развитие на системите за 
гарантиране на качеството ( включително стандарти и критерии за 
качество) представлява отнемащо време упражнение; той включва 
многобройни заинтересовани лица и изисква ресурси на високо 
ниво. Вероятно поради тази причина държавите- членки се 
отказват от въвеждането на единствен механизъм, до този момент 
малко европейски страни са успели да установят цялостен 
механизъм за гарантиране на качеството за ориентиране през 
целия живот. Освен това, различните субекти ( възможно) имат 
различни нужди и разбирания за качеството, тъй като качеството 
на ориентиране не винаги може толкова лесно да се определи и 
измери. Очевидно е че тези аспекти усложняват между секторното 
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и между административното сътрудничество по отношение на 
качеството на ориентиране.  

Практикуващите ориентиране работят в пресечната точка 
между образование, обучение и пазар на труда, което ги прави 
главните автори на разпространение на качествена информация за 
наличното обучение и кариерни възможности. Подобряване на 
квалификациите и повдигане на професионалните стандарти на 
предоставяното ориентиране. Много страни въведоха подобрения в 
предлаганите от тях програми за първоначално и в хода на 
работата обучение и в някои случаи установиха рамки на 
компетентност за ориентиране и консултиране. Освен това, 
аспектът, който ще изисква бъдещо внимание е създаването на 
механизми за сертифициране и потвърждаване на компетенции на 
консултанти, които не са били получени чрез официално 
образование.   

Споделено ключово предизвикателство за държавите- членки е 
да определят общи насоки и принципи за подобряване, оценяване 
и измерване на ефикасността на системите за ориентиране и 
институциите, които отговарят за действителното предоставяне 
на услугата. Освен това има нужда от разработването на по-
устойчива и прозрачна база от доказателства в подкрепа на 
политическия проект особено от гледна точка на гарантиране на 
качеството, резултатите и ефективността на разходите от 
предоставяната услуга за ориентиране. Държавите- членки също 
желаят да използват своите човешки и финансови ресурси по-
ефективно; обаче през следващите години ще бъдат необходими 
по- системни, основани на проучвания, свидетелства ( оценки, 
анализи, изследвания), за да се насочва подобен ресурсен 
оптимизъм. В заключение, въпросите за въвличане на гражданите 
в по- голяма степен в проектирането, разработката, оценяването 
и управлението на услугите за ориентиране и за инкорпориране 
на тяхната гледна точка за качеството в предоставянето на 
ориентиране все още не са системно разрешени. 
 
6.3. Открит достъп за всички до услуги за ориентиране  
 
Разнообразието и хетерогенността на информацията, нуждата от 
консултиране и ориентиране за различните целеви аудитории се 
потвърждава в голяма степен от държавите- членки. Прегледът 
показва, че предоставянето на услуги за ориентиране варира 
сред отделните страни, сектори, администрации и институции и, 
че текущото осигуряване на услуги все още е често пъти 
фрагментарно и неравномерно в смисъл на достъпност. Страните 
обаче проявяват ясен ангажимент да намалят неравномерността 
между групите чрез подобряване на предоставянето на 
ориентиране за групите в рисково положение за да гарантират, 
че те ще имат възможност да участват в обучение и работа, за 
да достигнат до своя потенциал и оползотворят личния си 
капацитет, както и да получат отзивчиво и подходящо 
образование и обучение.  
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Конкретни мерки бяха предприети от държавите- членки за 
подобряване на достъпа до информация и услуги за ориентиране, 
които следват принципа на мулти- каналния механизъм на 
доставка. Комбинация от различни видове услуги ( например, 
онлайн и лице срещу лице) се допълват един друг и отговарят 
по- добре на нуждите на различната клиентела. Страните 
разработват по- рентабилни системи за предоставяне на услуги 
въз основа на нова информационна технология; това предлага 
възможности за разширяване на търсенето на разумна цена. По-
голямо внимание все още трябва да се отделя, обаче, за да се 
гарантира, че цялостното осигуряване на услугата също успява 
да отговори на нуждите на хората да разполагат с уменията и 
инструментите за достъп до базираните в мрежата услуги и за 
преодоляване на ненужното дублиране на онлайн услугите, 
предоставяни от различни сектори или субекти. Прегледът 
подчертава колко е важно да не се подменят традиционните 
начини и методи на осигуряване на ориентиране чрез онлайн 
инструменти и уеб портали, а да се използват успоредно тези 
два канала на доставка.  

Друга интересна характерна черта за Европа е, че изглежда 
там се отделя по- голямо внимание на подсигуряването на 
специфични случаи и на индивидуализирани услуги които отчитат 
действителния контекст и жизнените ситуации на отделните 
ползватели на услуги. Този подход поставя конкретни изисквания 
пред професионалистите по ориентиране, от които се очаква да 
се справят със смесица от фактори и измерения, преплитащи се в 
живота на отделния индивид ( образователни, професионални, 
фамилни, местни, институционални, икономически) и да бъдат 
способни да вземат решение за хода на дейността както и за 
средствата, с помощта на които индивидуалните нужди могат да 
бъдат удовлетворени. Да обобщим този индивидуално съобразен 
модел на предоставяне на услуга – който е достатъчно 
интензивен като ресурс – ще бъдат необходими нови способности 
от лицата, които осигуряват ориентиране както и нови средства 
за организиране на сервизния пакет. 
 
6.4. Активиране на квалификациите за управление на кариера  
 
Хората днес – може би повече от всякога преди – имат нужда от 
ефикасен начин за справяне с всички видове промени, свързани с 
тяхното обучение и кариера. Придобиването и прилагането на 
квалификациите за управление на кариера стана жизненоважно за 
индивида да бъде готов с кратко предизвестие да реагира 
успешно на всякакви непредвидими промени в избраната от 
него/ нея пътека на обучение и кариера. Прегледът показва, че 
държавите- членки разглеждат развитието на уменията за 
управление на кариера като нещо, което представлява процес за 
през целия живот и който се следи от самия индивид. Той 
включва избор и определяне на личното обучение и на целите на 
кариерата, както и формулиране на стратегии за тяхното 
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постигане. Идеята е да се изгради капацитет, който позволява 
на индивида да управлява промяната по конструктивен начин и да 
преминава през трудностите с подходящ инструментариум и външна 
подкрепа, включително информация, консултиране и ориентиране, 
предоставени от професионални експерти. 

Напоследък държавите- членки обсъждат концепцията за 
уменията за управление на кариера и как тези умения могат да 
се придобият по един по системен начин в различни контексти 
( образование, обучение, работа, хобита, дейност в свободното 
време). Въпреки че те имат различно разбиране за концепцията, 
те в повечето случаи изглежда са съгласни, че тези умения 
могат да се характеризират като нещо, което води и подкрепя 
подобрена мотивация/ увереност, повишено самочувствие, повишено 
чувство за отговорност за себе си и бъдещата кариера, както и 
повишени личностни и кариерни стремежи. Те обаче по някакъв 
начин все още не са стигнали до общо европейско разбиране за 
основния смисъл на квалификацията за управление на кариера и 
да отговорят на предизвикателствата, които стоят в тяхната 
основа. 

Изглежда има консенсус за важността на квалификацията за 
управление на преподавателска кариера чрез школовка, 
образование и обучение. Разработването на учебната програма в 
общото образование и в професионалното образование и обучение 
решава свързани с кариерното управление аспекти по един по-
съкратен и структуриран начин в много страни. Богатството от 
инструменти за ориентиране, материали и методи бяха 
разработени из цяла Европа в помощ на придобиването на 
квалификации за управление на кариера. Същевременно беше 
изразена загриженост за това дали консултантите и учителите по 
ориентиране в момента притежават необходимите компетенции и 
квалификация за да подпомагат своите клиенти по въпроси, 
свързани с кариерното управление. 

За повечето страни голямо предизвикателство представлява 
как да се помогне на хората в процеса на труда да разберат 
необходимостта от квалификация за управление на кариера и да 
подпомогнат нейното придобиване. В цяла Европа има примери на 
правителствени инициативи за разработване на компетенции в 
подкрепа на усъвършенстване на квалификацията на търсещите 
работа, както и увеличаване на техните възможности за наемане 
на работа. Често пъти ориентирането е твърде добре интегрирано 
в такива съдържащи компетенции мерки, които дават възможност 
на търсещите работа да проучат въпроси, свързани с кариера с 
професионален консултант по ориентиране. Обществените служби 
за трудова заетост играят ключова роля в този контекст. 
Работодателите и социалните партньори трябва също да станат 
по- активни и да подкрепят и занапред ангажирането на 
работниците с ниска квалификация в учене през целия живот. 
 
6.5. Синтезиране на изводите 
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Колкото и важно да е положителното развитие на четирите 
приоритетни области на резолюцията на Съвета за ориентиране 
през целия живот ( Съвет на Европейския съюз, 2008b), страните 
трябва да си дават сметка, че приоритетните области са „ само 
ненужни вехтории” на кохерентната система за ориентиране през 
целия живот, и сами по себе си те не създават безупречно за 
всички възрасти ориентиране, представено като услуга. 
Постигнатият напредък до този момент в развитието на 
координацията на политиката на ориентиране, на механизмите за 
гарантиране на качеството, на достъпа до услуги и на 
квалификация за кариерно управление трябва да се разглеждат 
като необходими стъпки по пътя към интегрирана и цялостно 
организирана система за ориентиране през целия живот. 

Постигнатите резултати до днес могат да бъдат получени 
най- вече като се накарат националните правителства и власти 
( политическо равнище), общностите за ориентиране ( практика) и 
академическите органи ( изследване) да се сближат и да изградят 
консенсус и партньорства, да локализират активите и ресурсите, 
да установят и ангажират заинтересованите лица, да определят и 
постигнат съвместни цели и задачи, както и да уравновесят 
различният обхват на интереси, за да постигнат успех. 
Растящото сътрудничество сред ключовите субекти има за цел да 
формира по- добри синергии между различните сектори 
( образование, обучение, заетост), нива ( европейско, 
национално, регионално, местно) и доставчици на услуга за 
ориентиране ( образователни институции, обществени служби за 
трудова заетост, центрове за ориентиране). В духа на това 
сътрудничество предложените бъдещи действия в четирите 
приоритетни области на резолюцията за ориентира през целия 
живот ( Съветът на Европейския съюз, 2008b) произтичат от 
добрия напредък постигнат до днес и могат да се синтезират 
както следва: 
 
(a) Сътрудничество и координация на ориентирането – заедно са 
по- силни 
Движението от традиционното реактивно, базирано в сектора, 
изграждане на политика към сътрудничество в името на една 
солидна проактивна между- секторна и с много заинтересовани 
лица политика за ориентиране трябва да бъде укрепвана и 
занапред. Стратегическото планиране и приоритетния формат през 
целия политически спектър, подкрепян от подходяща координация 
между правителствени ведомства са необходими за пълното 
интегриране на ориентирането през целия живот в националното 
обучение през целия живот и стратегии за трудова заетост както 
и свързаното с тях законодателство. В контекста на 
икономическата криза националните власти трябва да отделят 
повече внимание на ролята на ориентирането, особено за 
справяне с нуждите на групите в рисково положение и повторното 
укрепване на връзките със стратегически области ( такива като 
младежки, социални и здравни грижи, имиграцията). Кохерентно и 
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добре координирано развитие на политика на ориентиране изисква 
подобрена база от доказателства, която да се използва за 
обществото и икономиката.  

Налице са данни, които свидетелстват за това, че бъдещо 
подобрение може да се случи само в резултат на съвместно 
принципно действие на широк фронт и произтичащо от дълбокото 
разбиране за сложностите, които влияят на проектирането, 
разработването, изпълнението и анализа на принципите на 
ориентиране. Държавите- членки трябва да продължат да извършват 
мониторинг, оценяване и проверка на по- широк диапазон от 
знания, които могат да бъдат отнесени към ориентирането в 
контекста на учене през целия живот и активна политика по 
отношение на пазара на труда. Главната цел не трябва 
непременно да бъде как да се подобри сравнимостта  между 
страните ( тъй като е трудно да се определи), а как новите 
уместни свидетелства могат да бъдат генерирани в подкрепа на 
дейността за насочване на политиката в национален, регионален, 
местен и между- секторен контекст.  
 
( б) Качество – по- добро изпълнение заедно 
Развитието на качеството при ориентиране не е изолиран процес, 
но в идеалния случай представлява неразделен комплексен 
елемент в цялостната национална система за качество, която 
обхваща едновременно образованието и обучението както и 
трудовата заетост. Текущото предизвикателство за държавите-
членки е да управляват качеството в неговата цялост и да 
определят интегриран между- секторен/ между- административен 
подход към проектирането, разработването и изпълнението на 
цялостен механизъм за гарантиране на качеството, с ясно 
определени стандарти и показатели за качество. Ще бъде 
необходима силна координация на ниво политика и стратегия, 
мулти- професионално и интердисциплинарно сътрудничество и общ 
език, преминаващ през секторите образование, обучение и 
трудова заетост при разработването и управлението на механизми 
за гарантиране на качеството за ориентиране през целия живот. 
Изглежда съществува нелека връзка между политика, практика и 
научно изследване.  

Констатациите на научните изследвания не винаги 
съответстват на проблемите на практикуващите ориентиране или 
имат повече практическа стойност при вземането на политически 
решения. Някои изследвания, обаче, са имали значителна 
стойност по отношение на разработването на услугата 
ориентиране и въпреки това не са били взети достатъчно под 
внимание в политическия дебат. При належаща нужда от по- добра 
комуникация и по- тясно разбирателство, преминаващо през 
политика, практика и научно изследване и преди да се инициира 
по- нататъшно изследване на ориентирането ( в област, която е 
била широко изследвана), би могло да има повече смисъл, първо 
да се постигне добро сътрудничество и координация отгоре 
надолу и отдолу нагоре в страните. 
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в) Достъп – предоставяне на услуги за ориентиране заедно чрез 
множество канали  
 
Няма нищо равно по важност на лесния достъп до услуги на 
висококачествено ориентиране за гражданите. Още повече целеви 
мерки трябва да се въведат в държавите- членки, за да се 
постигне споделяната цел за гарантиране на открит достъп за 
всички граждани до безпроблемна информация, консултиране и 
ориентиране за да им се помогне да направят своя избор и да 
управляват преходите в качеството на учащи се и работници. 
Само при ориентирана към целта между- секторна координация и 
сътрудничество може услугите да станат лесно достъпни за 
всички индивиди в даден момент, място и метод, който е най-
подхождащ на техните нужди. Огромно предизвикателство за цяла 
Европа е да съумее да приложи съвременни информационни и 
комуникационни технологии в успешното предоставяне на 
ориентиране и по- какъв възможно най- добър начин да оцени 
неговото въздействие върху услугите за ориентиране, върху 
техните доставчици и клиенти. Един допълнителен въпрос, който 
предстои да бъде по- нататък проучен е как подобреният достъп 
до услуги за ориентиране подкрепя постигането на националните 
цели за образование- обучение и пазар на труда. И накрая, е 
необходимо да се включат ползвателите на услугата, за да се 
провери и потвърди, че системата на качество е ефективна за 
идентифициране, за удовлетворяване и надхвърляне на 
изискванията, които различните ползватели имат.   
 
( г) Квалификации за управление на кариера – едновременно 
включващи, даващи възможност и упълномощаващи 
 
Държавите- членки извършват дейност, насочена към 
установяването инфраструктура, която подпомага всички граждани 
да придобия, прилагат, и развиват и занапред квалификации за 
управление на кариера. Съществени различия обаче могат да се 
открият в степен, за която секторите образование и трудова 
заетост определят развитието на такива квалификации. В 
идеалния случай придобиването на квалификации за управление на 
кариера трябва да са добре интегрирани в процеса на обучение 
на индивида и да имат конкретни връзки със знанието и 
професиите необходими най- общо в работата и живота. Бъдещата 
работа в тази област в цяла Европа трябва да бъде насочена към 
определянето и експлоатирането на концепцията за 
квалификациите за управление на кариера по такъв начин, че да 
предостави възможности на всички граждани – от всички възрасти 
и в най- различни формати да формулират и осъществят в живота 
личните си планове за действие, за по- нататъшно обучение, 
кариерно управление и други цели в живота. Това в крайна 
сметка може да доведе до генериране на икономически и социални 
изгоди за държавите- членки като по- високи образователни 
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постижения, увеличаване на наемането на работа и по- активно 
гражданско ангажиране. 

И като окончателното съображение може да се посочи, че 
бъдещо предизвикателство за Европа ще бъде да определи 
истинските характерни черти на системата за ориентиране през 
целия живот и да се договори за онова, което трябва да се 
направи по- нататък, за да се превърне тази система в реалност 
като пълна подкрепа за обучение през целия живот на всички 
индивиди, устойчиво развитие и по- голямо социално включване. 
 

*  *  * 
 
Списък на съкращенията 
 
ADHD 
СХДВ 

Attention deficit hyperactivity disorder 
Синдром на хиперактивност с дефицит на внимание 

AIKOS 
СОИКО 

Open information counseling and guidance system (Li thuania) 
Система за открито информационно консултиране и ориентиране ( Литва) 

AKKU 
ПООО 

Vocationally oriented audit education (Finland) 
Професионално ориентиран одит на образованието ( Финландия) 

ALJ 
МДМХ 

Local action for young people (Luxembourg) 
Местна дейност за млади хора ( Люксембург) 

CMS 
КУК 

Career management skills 
Квалификация за управление на кариера 

CLB 
ЦОУ 

Pupil Guidance Center (Belgium, Flemish Community) 
Център за ориентиране на ученици ( Белгия, фламандска общност) 

DGVT 
ГДПО 

Directors General for Vocational Training 
Генерална дирекция за професионално обучение 

ECGS 
ЕККО 

European Career Guidance Counselor 
Европейски консултант по кариерно ориентиране 

ECVET 
ЕКСПОО 

European credit system for vocational education and  training 
Европейска кредитна система за професионално образование и обучение 

EHEA 
ЕОВО 

European higher education area 
Европейско пространство за висше образование 

EKEP 
НЦПО 

National Center for Vocational Orientation (Greece)  
Национален център за професионална ориентация ( Гърция) 

ELGPN 
ЕМПОЦЖ 

European Lifelong Guidance Policy Network 
Европейска мрежа за политика на ориентиране през целия живот 

EQF 
ЕКР 

European qualification framework 
Европейска квалификационна рамка 

ESCO 
ЕККСП 

European skills, competences and occupations taxono my 
Европейски квалификации, компетенции и класификация на професиите 

ESF 
ЕСФ 

European Social Fund 
Европейски социален фонд 

ЕU 
ЕС 

European Union 
Европейски съюз 

EURES 
ЕСЗ 

European Employment Service 
Европейска служба по заетостта 

EVGP 
ПСОПО 

Educational and vocational guidance practitioner 
Практикуващ специалист по образователно и професионално ориентиране 

FAS 
НООЗ 

National Training and Employment Authority (Ireland ) 
Национален орган за обучение и заетост ( Ирландия) 

FEDORA 
ЕФОС 

European forum for Student Guidance 
Европейски форум за ориентиране на студенти 
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FYROM 
БЮРМ 

The former Yugoslavian Republic of Macedonia 
Бивша югославска република Македония 

IAEVG 
МАПОО 

International Association for Educational and Vocat ional Guidance 
Международна асоциация за образователно и професионално ориентиране 

IAP 
ИПД 

Individual action plan 
Индивидуален план за действие 

IRIDA 
 
ЕКПСПО 

Electronic Communication Platform for Vocational Gu idance Specialists 
(Greece) 
Електронна комуникационна платформа за специалисти по професионално 
ориентиране ( Гърция) 

IVET 
ППОО 

Initial vocational education and training 
Първоначално професионално образование и обучение  

KESYP 
РЦОКК 

Regional educational and career counseling center ( Greece) 
Регионален център за образователно и кариерно консултиране ( Гърция) 

NEET 
ЛБРИСОО 

Not in employment, education или training 
Лице без работа и извън сферата на образованието и обучението 

NCCA 
НСУПО 

National Council for Curriculum and Assessment 
Национален съвет за учебни програми и оценяване 

NGO 
НПО 

Non-governmental organization 
Неправителствена организация 

NQF 
РНК 

National qualifications framework 
Рамка за национални квалификации 

OECD 
ОИСР 

Organization for Economic Cooperation and Developme nt  
Организация за икономическо сътрудничество и развитие 

PDP 
ПЛР 

Personal development plan 
План за личностно развитие 

PES 
ОСЗ 

Public employment services 
Обществена служба по заетостта 

RVCC 
ППСК 

Recognition, validation and certification of compet ences (Portugal) 
Признаване, потвърждаване и сертифициране на компетенции ( Португалия) 

ULR 
ОПП 

Union Learning Representative (UK) 
Обучаващ се представител на профсъюз ( Англия) 

UNIVA 
ЗИАЖ 

Units for the integration into an active Life (Port ugal) 
Звена за интегриране в активния живот ( Португалия) 

VDAB Flemish Employment Services and Vocational Tra ining Agency (Belgium) 
Фламандска служба по трудовата заетост и Агенция за професионално 
обучение 
( Белгия) 

VET 
ПОО 

Vocational education and training 
Професионално образование и обучение 

VSDP 
ПРПУ 

Vocational School Development Program (Hungary) 
Програма за развитие на професионалното училище  
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Ориентиране през целия живот в цяла Европа: преглед 
на политическия напредък и на бъдещите перспективи. 

 
Настоящият отчет на Центъра за развитие на професионалното 

обучение в цяла Европа прави преглед на напредъка, постигнат в 
цяла Европа през периода 2007-10 г. г. с оглед подобряване на 
координацията на политиката на ориентиране, на механизмите за 
гарантиране на качеството, на достъпа до услуги и на 
квалификацията за управление на кариера. 

Съгласно прегледа, цялостната рамка на политиката на ЕС и 
променените икономически условия сближават националните 
правителства и властите ( политическо ниво), общностите за 
ориентиране ( практическо ниво), и академическите органи 
( научноизследователско ниво) и спомагат за изграждането на 
сътрудничество, консенсус и партньорства. Заедно те 
локализират активи и ресурси, идентифицират и ангажират 
заинтересовани лица, определят и осъществяват съвместни цели, 
и уравновесяват различни кръгове от интереси, за да постигнат 
успех.  

Нарастващото сътрудничество сред заинтересованите от 
ориентирането лица си поставя за цел да създаде по- добри 
синергии между различните сектори ( образование, обучение, 
трудова заетост), нива ( европейско, национално, регионално, 
местно) и да осигури услуги за ориентиране ( образователни, 
институционални, обществени служби за трудова заетост, 
центрове за ориентиране).  

Синтезът от данни на научното изследване идва да покаже, 
че бъдещо предизвикателство за Европа ще стане определянето на 
характеристиките на системата за ориентиране през целия живот 
и постигането на съгласие за това, което трябва да се направи 
по- нататък, за да може такава система да се превърне в 
реалност и да съдейства за учене през целия живот, при по-
добри възможности за наемане на работа, устойчива трудова 
заетост, социално включване и активно гражданско поведение за 
всички.  
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