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Приложение 3 Авторова методика за преодоляване на основните фактори, 

оказващи негативно влияние за избор на професия при юношите 

 

Кариерно ориентирано обучение 

за ученици на възраст 14-18 

 

 Въпросът за избора на бъдещата професия е приоритет за гимназистите. 

Всеки млад човек в тази възраст мисли за това кой да бъде в този огромен и 

често променящ се свят. Основното нещо за гимназиста е да не вземе грешно 

решение, да направи правилния избор, който да отговаря на лични интереси, 

способности, възможности. 

Провеждането на обучение е един от начините да се даде възможност ученици 

от гимназиите за разбиране целите на кариерното ориентиране и да планират 

дейността си в рамките на една бъдеща професия, както и изграждането на 

система от отношения с други хора. 

 

Целта на програмата: формирането на кариерна ориентация сред 

гимназистите по компетентност, включително в процеса на активно планиране 

на професионалното им бъдеще, този процес е интересен и значим за всеки 

юноша. 

 

Задачи: 

1. Активирането на вътрешните психологически ресурси за формиране у 

гимназистите на възможност да изготвят и да коригират професионална гледна 

точка; 

2 . Осъзнаване на целите на избора на бъдещата професия; 
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3 . Развиване на умения за конструктивно участие; 

4 . Развиване на умения за рефлексия; 

 

Занятията се провеждат под формата на консултации в група. Участниците са на 

възраст 14-16 години. Оптимален брой участници 20 - 25 души. 

 

 

Форми и методи използвани при обучението: 

Игри подпомагащи професионалната ориентация; 

Психо-диагностични техники, последвани от дискусии на резултатите; 

Групова дискусия; 

Конструктивна обратна връзка. 

 

Съдържанието на курса по теми 

Обучението е предназначено за 7 академични часа. 

Работа в група - 4 урока по 1-2 учебни часа. 

 

Тематичен план на обучителните сесии 

 

Тема и цел Съдържание Брой 

часове  

Уводен урок.  Запознаване с групата; 

 Беседа относно избора на професия. 

Понятие и значение на 

професионалното самоопределение; 

 Използване на методиката CDDQr 

1 ч. 
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Тренинг за 

професионална 

ориентация. 

Занятие 1. 

 Изграждане на правила в групата. 

 Понятията професия, професионална 

дейност и професионални стереотипи. 

 „Моето професионално бъдеще“ 

2 ч. 

Тренинг за 

професионална 

ориентация. 

Занятие 2. 

 

 Понятията за характеристиките на 

професионалната работа и психо-

физиологични и психологически 

ресурси на лицата по отношение на 

избора на професия.  

 Изисквания на професиите към човека. 

Понятията за професионално-

значимите качества. 

2ч. 

Тренинг за 

комуникативни 

умения. 

 

 Значението на ефективната 

комуникация в най-различни ситуации 

за лично и професионално 

взаимодействие в бъдеще. 

 Особености на възприемането на себе 

си и другите в общуването като 

партньори. 

 Общуването като средство за 

комуникация и разпространение на 

информация. Определяне на 

комуникационните бариери и 

възможности за преодоляването им. 

 Ефективната комуникация. 

2 ч. 
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Комуникативни умения за работа в 

група. 

 Завършване на обучението, 

интегриране на придобитият опит с 

поставените цели. 
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Общ план за провеждане на занятията 

 

Всеки урок включва: 

 

- Загряване, насочено към поставяне началото на работата, подготовката на 

работата, като се създава специална атмосфера на положително отношение.  

- Основната част е директно насочена към изпълнението на задачите за часа.  

- Обратната връзка е насочена към интеграцията на опит от членовете на 

групата. 

- Заключителната част е насочена към обобщение на работната в групата. 
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Уводен урок (45-60 минути) 

Цел: запознаване с групата, както и разясняване на съвместни цели, отговаряне 

на възникнали въпроси. 

Цели: 

1. Запознаване с групата и разясняване на съвместната дейност. 

2. Идентифициране на чувствителни за групата теми.  

3. Определяне на нивото на професионално самоопределение на участниците 

 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Добър ден. 

Вие се намирате във възраст, когато въпросът за професионалното 

самоопределение излиза на преден план. В нашите часове "Човекът и 

професията", ще се опитам да Ви помогна при определяне целите и дейността 

Ви в бъдещата професия. 

 

Упражнение "Въведение" 

Цел: Да се запознаят участниците един с друг и да се намали напрежението. 

Общи указания: Всеки участник казва името и го асоциира с прилагателно, 

започващо със същата буква. 

Основна част 

 

Беседа за избора на бъдещата професия. 

Избрали ли сте си бъдеща професия? (Отговорите на учениците) 

Трудността се състои в многообразието на света на професиите, но е 

необходимо да изберете тази, която отговаря на личните Ви интереси, 

способности и възможности. 
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Дискусии за видовете трудности, които може да срещне човек при избор на 

професия 

 

Използване на инструмента CDDQ-R 

Обработка на резултатите и обсъждане на способности и умения за определен 

тип професии. 

 

Тренинг за професионална ориентация. Занятие 1 (120 минути) 

 

Цел: Да се обобщят и разширят знанията за професионалните направления, 

формирането на съзнателен избор на професия. 

 

Цели: 

1. Да се запознаят участниците с правилата за работа в група, работа със 

способността да се живее "тук и сега ". 

2. Организиране на условията за установяване на контакт между участниците, с 

възможност за получаване на първия опит на взаимодействие. 

3. Актуализиране от практическа гледна точка, запознаване с професията и 

професионалната дейност, подобряване на възможността за отграничаване на 

професионални стереотипи. 

4. Развиване на умения за самопознание и самооценка на учениците, за да се 

разширят границите на себевъзприемането. 
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Кариерно ориентиране. Занятие 1 (120 минути) 

Уводна игра 

 

Упражнение "Размяна на местата" (5-10 минути) 

Цел: загряваща дейност, целяща намаляване на стреса и създаване на атмосфера 

на добронамерена и защитена среда. 

Общи указания: Всички сядат в кръг, като един от участниците (в началото 

водещия) застава в средата на кръга и кара всички, които отговарят на 

определен признак да си сменят местата. Например: "Всички родени през 

пролетта да си сменят мястото" - и всички, които са родени през пролетта 

трябва да си разменят местата. Като този, който определя условията може да 

седне на някой стол, ако отговаря на условието, а този който остане прав влиза в 

ролята на водещ. 

 

Упражнение „Групови правила“ (3 мин.) 

Цел: Да се установят принципите на работа в група, създаване на чувство за 

съпричастност в групата. 

Предлагаме Ви да се обсъдят правилата в следните насоки: 

1. Активност, отговорност и участие на всеки при груповите дейности. Това 

правило предполага зависимост за ефективността на работата на групата от 

приноса на всеки член на групата. 

2. Участие във всички дейности. Правилото определя задължителното участие 

на всеки член на групата, през цялото време. 

3. Конфиденциалност в група. Всичко, което се случва в групата, не се 

коментира извън групата. 

4. Откровеност и искреност. От участниците в групата се очаква да са искрени и 
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откровени. 

5. Право на отказ. Всеки член на групата, който не иска да отговори на въпрос 

или да участват в игра има право да откаже. И по този начин се изключват от 

участие в дейността. Като цяло е желателно отказите да се използват възможно 

най-малко, тъй като това правило ограничава работата на групата. 

 

Основна част 

 

Игра на професии (25-30 минути) 

 

Цел: Да се даде възможност на участниците да асоциират  на ниво въображение 

и да научат от конкретно лице (включително и водещия) за различните 

професии, въз основа на знанията на учениците и по този начин да се подобри 

готовността учениците да разграничат професионални стереотипи, с което ще 

се предизвика интереса на участниците в избора на професия. 

Дейности: 

1. Обща инструкция : "По време на тази игра ще се опитваме да отгатнем каква 

професия ни представя участника в кръга, чрез описване с думи и жестове на 

дейности изпълнявани от хората, упражняващи дадената професия" . 

2. Избира се участник, който излиза за известно време от стаята, а другите 

бързо и тихо избират някой от присъстващите, който да представи дадена 

професия. В този случай излезлият участник трябва да познае каква е 

професията, която представя избраният от групата участник в кръга. 

3. Накрая всеки дава своите версии на асоциации на отгатващия и започват да се 

коментират тези, които са по негово мнение, най-подходящи за обявените 

професии. 
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4. Обратната връзка и дискусията трябва да отговаря на няколко условия: Ако 

някой сгреши, можете да го питате как неговото предложение ще съответства на 

професията, която е предположил. Участникът, който е познал, може да бъде 

попитан дали е съгласен с възможни други, дори и грешни предположения. 

 

Първа игра: "Ние сме като? " (5-10 минути ) 

Целта на упражнението: загряваща дейност, целяща намаляване на стреса и 

създаване на атмосфера на добронамерена и защитена среда.  

Общи инструкции : 

1. Станете всички, като започнете с тези, които имат най-светли очи и накрая 

тези с най-тъмни очи. 

2. Станете само тези, които имате братя или сестри. 

Може да се използват различни признаци в зависимост от спецификата на 

групата. 

 

Втора игра "Асоциации" (30-40 минути) 

 

Цел: Да се актуализират съществуващите представи за професиите, създаване 

на общи представи за различни професии. 

Общи инструкции: 

Участниците се разделят на две групи. Всяка група трябва да си избере 

професии, които всеки  участник в групата да представи. След това по 

определен ред едната група посочва участник от другата група, който трябва да 

обясни професията, която е избрал преди това в групата без да използва думи, а 

само мимики и жестове. 

После групите си разменят местата. 
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Обратна връзка с групата (10-15 минути) 

 

В основата на дискусията са въпроси като: "Какво ново научихте?" "Какво 

научихте днес?", "Какво научихте за себе си?", "Какво си спомняте най-добре?", 

"Какво Ви беше най-трудно?". 

Цел: Да се развият уменията за аналитично мислене и обратна връзка от 

членовете на групата. 

 

 

Обобщение 

 

Игра "Искам да ви дам" (10 мин.) 

Цел: Способност за окуражаване на другите и получаване на обратна връзка. 

Общи инструкции: учениците трябва да поднесе въображаем подарък на някой 

от присъстващите. 

 

Игра "Аплодисменти" (5 мин.) 

Цел: да се създаде положителна атмосфера, ефектът на "прилив на енергия" 

Общи инструкции: Застанете в кръг. В кръга влизат четирима от участниците 

със затворени очи, а останалите ги аплодират и така докато се изредят всички 

участници да бъдат аплодирани. 

 

Завършване на сесията. 
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Кариерно ориентиране. Занятие 2 (120 минути) 

 

Цел: формиране на знания и умения за самоанализ и рефлексия за 

професионално значими качества и отнасянето им към изискванията на 

професии и сфери на работа. 

Цели: 

1. Актуализиране на знанията за професионално - значимите качества на 

индивида, допълването и коригирането им. 

2. Изграждане на творчески способности за участниците в съвместни дейности. 

3. Изграждане на рефлексивни умения, възможности за самопознание и 

самооценка на учениците, за да се разширят границите на себевъзприемане. 

 

Приветствие 

Поставя началото на работата със създаване на специална атмосфера, обмен на 

чувства и настроения. 

 

Въвеждане 

 

Игра 1 " Сигнал" 

Цел: стимулиране на груповото сближаване, намаляване на емоционлния стрес.  

Общи инструкции: една част от участниците са седнали, а другата част стои зад 

гърба им. Тези, които са седнали чрез сигнали, без да казват нито дума трябва 

да си разменят местата. Тези, които стоят прави трябва да внимават за възможни 

сигнали и да предотвратят ставането на седналите, чрез поставяне ръка на 

рамото им. 
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Основна част. 

 

Творческа игра „Колаж“ ( 30-40 минути ) 

 

Цел: Да се повиши нивото на професионалната ориентация, осъзнаване 

специфики на различни професии, включване в съвместна дейност, 

стимулиране на групата на сближаване, развитието на уменията на 

конструктивно взаимодействие в група, активиране на творчески потенциал.  

Помощни средства: листове хартия, маркери, списания, лепило, ножица. 

Инструкция: С помощта на предоставените списания, хартия, маркери, лепило 

трябва да създадете колаж. 

 

Всеки отбор трябва да направи колаж на избрани от него професии. След 

завършването на колажа всеки отбор представя своя колаж. 

Обсъждане на резултатите от работата в група. Идентифициране на най-

активните участници, определяне на лидер. 

Професионално важни качества - индивидуалните човешки характеристики, 

гарантиращи успеха в сферата на обучение и професионална дейност. 

Например, адвокат: 

Честност, почтеност, ефективност, отлична речева култура, способност да 

убеждава, да докаже своята гледна точка, емоционалната стабилност и силна 

воля. 

Психолог консултант: 

Емпатия, чувствителност, асертивност, в същото време емоционална 

стабилност, развити аналитични умения, високи нива на концентрация и 

устойчиво внимание, креативност, постоянно желание за учене на нови знания. 
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Игра „Професия“ (40-50 минути) 

 

Цел: формиране на идеи за изискванията, които се налагат на личноствите 

качества от професията, набиране на познания за професионално -значимите 

качества на индивида. 

Инструкции: Първо, да напишете списък с петте професии, които ви 

интересуват.  

След като бъдат записани професиите се съобщава всяка по отделно, а 

участниците в групата споделят какви според тях са професионално важните 

качества за всяка професия. 

Възможно е групата да бъде разделена на отбори, които да дават предложения. 

 

Игра „Най - много“ 

 

Цел: Да се повиши нивото на ориентация в света на професиите, повишаване на 

знанията в конкретна професионална дейност, включително и в съвместна 

дейност, активиране на творчески качества. 

Упражнението може да се направи в зависимост от броя на участниците 6-8 до 

10 - 15. Упражнение отнема от 15 до 25-30 минути. Упражнението включва 

следните етапи: 

1. Инструкции: "Сега ще ви бъдат предложени някои необичайни 

характеристики на професиите, и ще трябва да казвате за коя професия са най 

удачни те според Вас. Например, характеристиката високо заплащане, коя 

професия притежава такава характеристика. 

2. Водещият предлага първата характеристика, след нейното обсъждане 
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участниците един след друг предлагат свои собствени версии. 

 

Обратна връзка с групата (10-15 минути) 

 

В основата на дискусията са въпроси като: "Какво ново научихте?" "Какво 

научихте днес?", "Какво научихте за себе си?", "Какво си спомняте най-добре?", 

"Какво Ви беше най-трудно?". 

Цел: Да се развият уменията за аналитично мислене и обратна връзка от 

членовете на групата. 

 

Завършване на сесията. 

 

Тренинг за комуникативни умения 

Актуалност 

Известно е, че самочувствието е един от конструктите, които се развиват в 

юношеството. В допълнение, емоционалната сфера на подрастващите се 

характеризира със свръхчувствителност, повишена тревожност, 

раздразнителност и емоционална лабилност. Въз основа на това, юношите 

трябва да имат система от вътрешни ресурси, необходими за изграждане на 

ефективна комуникация в най-различни ситуации и лично взаимодействие за 

по-нататъшно професионално взаимодействие. Познаването на основните 

принципи на комуникативно взаимодействие е основа и предпоставка за 

формиране на комуникативна компетентност. Комуникативната компетентност 

като неразделна част от комуникативната култура е необходима за всички хора, 

без изключение, и в някои професии е професионално -важната характеристика 

на личността, както и специални умения. 
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Целта на обучението на междуличностното взаимодействие за тийнейджъри е 

да осигури комфортни условия за придобиване на участниците обучение в 

сферата на комуникативните умения и развитие на нов емоционален и 

интелектуален опит. 

Това обучение е насочено към изучаване на общите характеристики на процеса 

на комуникация чрез използване на комуникативни игри, следвани от обратна 

връзка и анализ (дискусия). 

 

Съдържанието на обучението 

 

Днешният урок не е пряко свързан със света на професиите. В последната сесия 

при обсъждане на професионалните качества, Вие често споменавахте различни 

комуникативни умения, например нужно е да е общителен, за да може да се 

избегнат конфликти, изграждане на взаимоотношения с хората около себе си, 

колегите на работното място и училище. Комуникативни умения и ефективни 

комуникационни умения са необходими за всички хора без изключение и в 

някои професии те са професионално важна характеристика на личността. Ето 

защо, днес ние ще повишим нивото си на комуникативна култура. 

 

Приветствие 

Традиционният поздрав ще прекараме днес под мотото " Желанието за днес. " 

 

Игра " Желанието за днес " (5-10 минути) 

 

Цел: Създаване на добро отношение към работата. 

Инструкции: Изкажете пожелание към друг участник в групата днес. Те трябва 
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да са къси, за предпочитане в една дума. Един от участниците хвърля топката 

към този към когото е адресирано пожеланието. Този, в който е топката трябва 

да направи пожелание на друг участник и да му хвърли топката. 

Помощни средства: Топка. 

 

Основна част 

Всяко комуникационно действие е свързано с възприятието на другите хора. 

Комуникативните умения на човек, на първо място зависят от това как те 

възприемат себе си и как другите ги възприемат. Всеки от нас търси отговор на 

въпроса, как се представя сред другите, до колко приличам на тях и до колко се 

отличавам. 

 

Първа игра " Приказен герой " 20 - 25минути 

 

Цел: да се осигури на всеки участник получаване на обратна връзка от групата,  

като се помогне на участниците да се опознаят помежду си и установяване на 

доверие в групата. 

Инструкции: Сега всеки ще напише с какви приказни герои асоциира другите 

членове на групата, желателно е да се опише защо. След това, всеки трябва да 

каже кои твърдения са най-близко до представата му за себе си и защо. 

Помощни средства: хартия, химикалки. 

 

Една от основните функции на комуникация е споделяне и разпространяване на 

информация. Основната цел на процеса на комуникация е да се осигури 

разбиране на информация от отсрещната страна чрез обмен. 
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Втора игра „Развален телефон“ (20-25 минути) 

 

Цел: развитие на уменията за слушане и подобряване на уменията за 

комуникация, намаляване на комуникативно разстоянието между участниците в 

обучението. 

Инструкции: Имаме нужда от пет доброволеца. Четири ще излязат от залата 

докато един остане. На този, който е в залата ще се прочете текст, който той  

трябва да предаде на другите четирима. Другите участници слушат внимателно, 

но не наблюдават. След като участникът оставащ в залата ни каже, че е разбрал 

условието ние прочитаме текста. 

След приключване на играта се търси обратна връзка с въпроса: 

Какъв извод можем да направим от това упражнение ? (Отговорите на 

участниците) 

Заключение: това, което е прието като информация често се пречупва от 

личността и може да я възпроизведе по различен начин. Това е причинено от 

факта, че човешкото разбиране се влияе от начина, по който се представя 

информацията и как тя ни влияе. 

Често това се дължи на комуникационни бариери. Те могат да имат различни 

причини, но резултатът може да се прогнозира: липсата на разбиране. 

Психологическото разстоянието между комуникиращите се увеличава, те не се 

разбират помежду си, комуникация става дистанцирана и участниците са по-

малко доверчиви. 

Запознати ли сте със случаи на такива разминавания между комуникиращите 

страни, причинена от недоразумения или неточен трансфер на информация или, 

други проблеми в комуникацията? 
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Игра "Корабокрушение " (20-25 минути) 

 

Цел: Да се развият комуникативните умения, умения за работа в група, да се 

идентифицират личните интереси и тези на групата и да могат да се 

синхронизират, способност за запознаване със становището на членовете на 

групата и за идентифициране лидерите на групата. 

 

Етапи на играта: 

Първи етап. 

Представете си, че сме на голям презокеански кораб, който плава в 

Атлантическия океан. Пътуването е приятно и интересно. Но в тропиците 

корабът попаднал в буря с ужасяваща сила. Положението се усложнява от 

факта, че избухнал пожар в трюма, незабавно се разпространява по целия кораб. 

За щастие, пожарът не стига до лодките на борда на кораба. Пътниците се 

качват в лодки, които обаче не са достатъчно големи, за да поберат всички 

пътници в една лодка. Нужно е да се разделите на две малки групи.  

Втори етап. 

Стратегията на единия отбор е да чакат за помощ, а на другия да се опита да се 

спаси. 

Всяка лодка има набор от предмети необходим за оцеляване. Вашата задача е да 

разпределите предметите от списъка според значението им за оцеляване. 

Поставете номер едно за най-важния, две на следващия и т.н. Обяснете вашия 

избор. 

 

Джобно огледало 

Туба за вода 
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Риболовен комплект 

Карти на Тихия океан 

Надуваема възглавница 

Една туба с гориво 

Радиоприемник 

Репелент за акули 

Пет квадратни метра бризент 

Бутилка алкохол 

Пет метра въже 

Две кутии с шоколад 

 

Обратна връзка с групата (10-15 минути) 

 

В основата на дискусията са въпроси като: "Какво ново научихте?" "Какво 

научихте днес?", "Какво научихте за себе си?", "Какво си спомняте най-добре?", 

"Какво Ви беше най-трудно?". 

Цел: Да се развият уменията за аналитично мислене и обратна връзка от 

членовете на групата. 

 

Завършване на сесията. 

 

Игра " Аз искам ..." ( 5-10 минути ) 

 

Ние завършваме настоящото обучението. Надявам се, че е било полезно за вас. 

Предлагам Ви чрез следващото упражните да споделите какво ново научихте.  

Инструкции: Водещият хвърля топката на случайно избран участник, който 
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трябва да каже какво е научил от това обучение. След това той хвърля топката 

на друг участник. Този, в който е топката трябва да каже какво е научил от това 

обучение. 

Помощни средства: Топка. 
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Използвана литература при съставяне на тренинги обучението 

 

 Василев, В. Рефлексията в познанието, самопознанието и практиката. 

Пловдив, Макрос, 2006. 

 Захариева, Р. Картография на професионалното общуване на учителя. 

Във: Втора пролетна конференция „Общуването в професията на 

учителя“, Варна, 21–23 март 2011 

 Недкова, А. Учебната работа в екип – фактор за формиране на 

професионална компетентност в колежанското образование. – Педагогика, 

2007. 
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