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Инструменти и ресурси 
за кариерно ориентиране

www.fbo.bg

1000+ обучени и сертифицирани кариерни консултанти 

100+ кариерни центрове 

Национална програма за кариерно ориентиране

50+ европейски проекти и национални инициативи

Иновативни инструменти за кариерно ориентиране 





Future-Time-Traveller.eu
www.facebook.com/Future.Time.Traveller

• Проучване на прогнози за пазара на труда

• 7 обучителни сценарии, базирани на игри

• Кариерна платформа Пътешественик в 

бъдещето в 3D виртуален свят на 7 eзика

• Методология за създаване на игрови методи 

в кариерното ориентиране

• Конкурс за иновативни кариерни услуги 

(38 инструмента от 13 държави)

• Конкурс Професии на бъдещето за млади хора

(93 идеи)

• Доклад с изводи и резултати от проекта

http://future-time-traveller.eu/
http://www.facebook.com/Future.Time.Traveller
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Future.Time.Traveller&set=a.1137818896549864
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Future.Time.Traveller&set=a.1137818896549864
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Future.Time.Traveller&set=a.1137795226552231
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Future.Time.Traveller&set=a.1137795226552231


2020-1-PL01-KA205-078361

Стимулиране на младежката заетост в селските райони чрез
обучителна програма и игри в 3D виртуален свят по 3 теми: 

• Създаване и управление на споделени пространства за работа

• Кариерни умения за бъдещето  

• Предприемачество







Мобилна игра за кариерно ориентиране, 

която запознава учениците с ползите и възможностите 

на професионалното образование и обучение

http://levelupvet.eu 



Играта представя възможностите 
за обучение и реализация за 6 професии:



Global Local

Проектът популяризира образователната 

и трудова мобилност чрез платформа 

с полезна информация и онлайн игри. 

Игровите сценарии запознават младите 

хора с възможностите за мобилност и

ползите от тях, с необходимите умения и 

ресурси за преодоляване на бариерите, 

както и с практически стъпки за подготовка.

Project No: 2019-1-UK01-KA201-061960



Кой съм аз? Стъпка по стъпка кариерно планиране

Каква кариера е подходяща за мен?Къде да уча 
след седми клас?

Какво да правя, след като завърша училище?

Умения за заетост

Видео уроци по кариерно ориентиране, създадени от ФБО и Уча.се

https://ucha.se/watch/10894/koy-sam-az
https://ucha.se/watch/10892/stapka-po-stapka-karierno-planirane
https://ucha.se/watch/10991/kakva-kariera-e-podhodiashta-za-men
https://ucha.se/watch/10893/za-da-sam-orientiran-triabva-da-sam-informiran
https://ucha.se/watch/10925/za-da-sam-orientiran-triabva-da-sam-informiran-
https://ucha.se/watch/10943/umenia-za-zaetost
https://ucha.se/videos/tsenno-i-interesno/


Над 50 000 ученици 
се дипломират всяка година и не знаят какво да правят след това.  

• Липса на актуална информация 

за същността на професиите 

и ежедневието на работното място

• Посещения и гостувания 

се организират трудно

• Ограничен достъп до информация 

и услуги в малките населени места

• Случаен избор

• Неудовлетворение и лутане

• Загуби за компаниите.





Как протича един работен ден? 

Как изглежда работното място? 

Какви са основните задължения?

Какви качества, умения и квалификация са нужни?

www.profesii.info



Кариерният лексикон:

• Списък от работни характеристики:
динамика, обществена значимост, 
структурираност, мобилност, 
автономност, работна среда и т.н. 

• Попълва се и от професионалистите, 
и от търсещите информация.

• Насочва младежите към професии, 
при които има най-голямо сходство 
с техните интереси и предпочитания.









www.profesii.info

ВИЖ ПР     ФЕСИИТЕ  

• Виртуална „работна сянка“ –

кариерно ориентиране в Covid

• Свободен достъп от всяка точка

• Подобрена информираност

• Имидж на професионалистите

6 месеца:
• Над 70 статии с професии, 

полезни съвети и инструменти

• Над 500 направени тестове

• Над 400 видеоклипа в YouTube

канала на инициативата

https://www.youtube.com/channel/UCW4AIFUFKWVkvSXAtxApxug/playlists?view_as=subscriber




Благодаря за вниманието!


