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Какво е CareerGUIDE for Schools?
CareerGUIDE е международна мрежа, която обединява експерти в областта на
педагогиката, психологията, технологиите и пазара на труда, с цел да се
насърчи професионалното ориентиране в европейските училища.
Какво означава професионално ориентиране?
Професионалното ориентиране е насочено към услуги и дейности,
подпомагащи хората от всяка възраст и във всеки момент от живота им при
избора на образование, обучение и професия, както и при управлението на
тяхното професионално развитие.
Такива услуги се предлагат в средните и висшите училища, в центровете за
квалификация, в държавните служби по заетостта, на работното място, в
доброволния, общинския, а също и в частния сектор.
Дейностите могат да се осъществяват индивидуално или групово, чрез личен
контакт или от дистанция (чрез телефонни линии за помощ и уеб-услуги). Те
включват предоставяне на информация (в печатна форма, чрез
информационно-комуникационните технологии и др.), средства за оценка и
самооценка, консултационни беседи, програми за кариерно обучение (с цел да
помогнат на хората да осъзнаят възможностите си и да развият уменията си за
управление на професионалното развитие), изпитателни програми (за
предварителна проверка на възможностите), програми за търсене на работа и
услуги, подпомагащи прехода от училището към професионалната реализация.
Цели
Мрежата CareerGUIDE for Schools цели да подпомогне кариерното
ориентиране и осъзнаването на неговата важност в европейските училища, за
да скъси дистанцията между училището и пазара на труда. По-конкретните
цели на мрежата са:
•

да постави кариерното ориентиране в основата на образователната
политика и да допринесе за повишаване качеството на преподаването и
ученето за професионално развитие;

•

да проучи най-добрите европейски практики в областта на кариерното
ориентиране;

•

да събере и оцени приложението на ИКТ-базирани методологии и
практики, насочени към професионалното ориентиране;

•

да предложи специализирана подкрепа и възможности за обучение на
преподаватели по професионално ориентиране в европейските училища;

•

да разработи препоръки за осъвременяване на учебните планове и
програми;

•

да разработи универсален профил на уменията, необходими за ключови
професии.

Основното средство за постигането на тези цели е уеб-порталът CareerGUIDE,
който е форум за информация, общуване и насърчаване на професионалното
ориентиране в училищата. (www.career-guide.eu)
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Методологията на CareerGUIDE
Партньорите в мрежата CareerGUIDE for Schools работят в групи, които са в
тясно сътрудничество помежду си. Работните групи включват експерти от
различни научни области, които споделят общи интереси при проучването на
специфичен аспект на професионалното ориентиране. Те фокусират
вниманието си върху различни тематични области и проблеми на
професионалното ориентиране. Периодично се срещат, обменят и обсъждат
идеите си с цел да обединят и използват своите знания и изследователските
данни и да представят най-добрите резултати.
Тематичните области, към които е насочен изследователският интерес на
трите работни групи, са следните:
•
•
•

Разкриване и развитие на индивидуалните способности и умения
Ориентиране в пазара на труда
Развитие на професионални способности и умения

Интернет и съвременните комуникационни технологии се използват от
работните групи като средство за общуване и обмен на информация и идеи.
Основното средство за функционирането на мрежата е уеб-порталът
CareerGUIDE for Schools, който предлага информация за кариерното
ориентиране от различни европейски страни. Платформата е разработена
като средство за общуване, професионална подкрепа и директен достъп до
информация. Тя предоставя възможност за актуален обмен на
образователни материали в сферата на професионалното ориентиране.
Дейности и резултати
По време на функционирането на мрежата CareerGUIDE партньорите,
участващи в нея, ще са ангажирани със следните дейности:
•
•
•
•
•
•

Изграждане на европейска мрежа за сътрудничество в областта на
професионалното ориентиране, включваща училища, центрове за
кариерно развитие, политически институции
Създаване на уеб-портал по професионално ориентиране, предлагащ
актуална информация, достъп до информационни източници и до
форуми за обмен на информация по тематичните области на мрежата
Осъществяване на връзка между теорията и практиката в областта на
професионалното ориентиране чрез изследователската дейност на
работните групи
Организация на работни семинари и конференции
Мониторинг и оценка на функционирането и усъвършенстването на
мрежата
Разпространение на дейностите и резултатите от тях чрез бюлетини,
годишни доклади и изработване на Доклад върху ефективното
професионално ориентиране

Пълно наименование
CareerGUIDE for Schools – Network for Career
Guidance in Schools SOCRATES
Начало на проекта
01/10/2005
Край на проекта
30/09/2008
Целеви групи
Ученици, учители, консултанти в областта на
професионалното ориентиране, политици
Ключови думи
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