Национален семинар „Обучение за кариерно консултанти”
В периода между 10-12 септември 2013г. беше проведен Национален семинар „Обучение за
кариерно консултанти”. Семинарът се състоя в София и беше организиран от Център за развитие
на човешките ресурси (ЦРЧР) като Национален Еврогайдънс и Европас център, съвместно с
Фондация на бизнеса за образованието.
Участие в семинара взеха представители на Центровете за кариерно ориентиране, създадени по
проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, Мрежата от посланици на
мобилността, както и кариерни консултанти от цялата страна.
Събитието бе открито от г-н Иван Модев, директор на ЦРЧР, който подчерта значението на
образователната мобилност за развитието на младите хора.
През първия ден от семинара се проведе Втора годишна церемония за награждаване на
постижения в кариерното консултиране и бяха наградени три практики в две категории:
Категория 1: Кариерни услуги за ученици
-

Наръчник за тийнейджъри „Всичко, което искаш да знаеш за избора на професия и
започването на работа”/ Е-курс „Професионално ориентиране и кариерно консултиране” –
„МОСТ България”, гр. София (http://most-learning.net/moodle/ )

-

„Упражнение за кариера” ЗПГ „Климент Тимирязев”, гр. Сандански (http://zpgsandanski.com)

Категория 2: Кариерни услуги във висшите училища
-

Дисциплина „Кариерно развитие” – Икономически университет - Варна (http://uecareer.org/)

Събитието предостави възможност за обмен на опит и добри практики в областта на кариерното
консултиране през целия живот на база лекции и практически демонстрации на български
специалисти с богат опит в областта. По време на семинара беше предоставена информация
относно наличните европейски инструменти като Европас документите, информационните
ресурси на мрежата Еврогайдънс и възможностите на Програма „Учене през целия живот” и
бъдещата „Еразъм +”. Беше представена обучителната програма „Ориентиране за мобилност”,
разработена от Национален Еврогайдънс Център съвместно с Фондация бизнеса за образованието
(http://www.lwwl.hrdc.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0185&n=2&prev=1).
Семинарът стартира с изказване на г-жа Гергана Раковска на тема: „Краят на CV-то…“, в която
бяха представени последните тенденции в развитието на кариерното консултиране в световен
мащаб (http://www.slideshare.net/hrdc05/gergana-rakovska).
Сдружение Тук-там представиха „Пътеводител за кариерно ориентиране”, както и метод за
кариерно ориентиране наречен Wishbox (http://www.tuk-tam.bg/bg/about/). Методът „Wishbox”
представлява видео интервюта с успешни млади българи от различни бизнес и академични
сфери, чрез които са представени различни профили на ментори в тези области.

Специално участие в семинара взеха д-р Надежда Савова и Евгени Митев, създатели и
представители на Мрежата от хлебни къщи в България и по света (http://www.bread-arthouse.org/node/8 ). Те разказаха своите истории по пътя на осъзнатата мобилност и представиха
как и защо изкуството на месенето на хляб може да бъде използвано като метод за кариерно
ориентиране, информиране и консултиране в училищното образование.
Бяха реализирани демонстрации на иновативни коучинг методи от страна на Гергана Павлова и
Пламен Петров, които да служат на кариерните консултанти в тяхната ежедневната практика в
работата им с ученици или студенти (http://www.equinox-partners.bg/).
Мрежата от посланици на мобилността, в лицето на Стефанка Томчева, Боряна Гунева,
Цветанка Стоянова, Илияна Калинова, Росица Димова и Венета Кирова, представи някои от
методите за кариерно консултиране от обучителна програма „Ориентиране за мобилност”
(http://www.hrdc.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0221&g=).
Полезни материали за изтегляне:


Презентация на Гергана Раковска: http://www.slideshare.net/hrdc05/gergana-rakovska



Обучителна програма „Ориентиране за мобилност”: http://www.lwwl.hrdc.bg/cgi-bin/ecms/vis/vis.pl?s=001&p=0185&n=2&prev=1



Наръчник за тийнейджъри „Всичко, което искаш да знаеш за избора на професия и
започването
на
работа”
–
„Мост
България”:
http://mostlearning.net/moodle/file.php?file=%2F18%2FMost_Naruchnik_Web.pdf



„Пътеводител за професионално ориентиране” – Тук-там: http://wishbox.org/



OH метафорични магически карти: http://www.oh-cards-na.com/



Диалози за театрални сценки с ученици на тема „Граждански права в ЕС 2013“:
http://hrdc.bg/fce/001/0185/files/Dialozi.pdf



Линк към снимки във Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.472066042901312.1073741827.299764623464789
&type=1&l=69b7ed8293

