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УВОД

Актуалностнатемата.Идеятазареализираненапрофесионалнотоикариерното

ориентираневнеформалнаобразователнасредасеосноваванаресурситена

неформалното образование – насочено към индивидуалните потребности на

личността,към развитието на таланта,личните качества,овладяването на

професионалниуменияидр.Тоепоставеновъвфокусанаактуалнатаевропейска

образователнаполитиказа„Ученепрезцелияживот“(„всякодействие,свързанос

учене,предприетоповременаживота,целящоподобряваненазнанията,умениятаи

компетенциитеврамкитенаперсонални,граждански,социални (включително

пригодностзазаетост)перспективи”(МеморандумнаЕвропейскатакомисияот2000

г.).Ключовитепосланиясанасоченикъмформиранетонапрофесионалнизнания,

уменияиспособности,коитопридаватадаптивностналичносттакъмдинамичния

пазарнатруда.

Съвременнатаконцепциязакариернотоориентиране,коятообединяваизборана

професиясизборанавъзможностизаобразование,обучениеитрудовазаетост,се

разглеждакато„интегралначастнастратегиятазаразвитиеначовешкитересурси,

която трябвадаоползотворяватехнологичнитеи икономическитепромени в

обществотоназнаниетоидадопринасязаповишаваненаконкурентоспособносттана

националнитеикономикивусловиятанаглобализацията“(Кариернотоориентиранев

България2009-2013.Пътнакарта).Тяприема,чекариернотоориентиранеразширява

понятието„професионалноориентиране“(отнасящоседоизборанапрофесия)и

търси реализациявъв формалното и неформалното образование.Според нея

професионалнотоориентиранеипреориентиранесереализиратпрезцелияживот,

коетоепричиназавъвежданенапонятието„кариерноориентиране“заразличните

възрастовипериоди–отдетскаимладежкадозрялавъзраст.

Преобладаващиятбройтеоретичниизследванияанализиратвъзможноститеза

професионалноикариерноориентираневъвформалнатаобразователнасистемачрез

учебнотосъдържаниеивпрактикатанапедагогическитесъветницииучилищните

психолози.Дейностипопрофесионалноикариерноориентиранесепровеждатрядко

натериториятанаинституциитезанеформалнообразование.Липсватпроучвания

(теоретичнииемпирични)попосоканаизучаванетонаспецификатананеформалната

образователнасреда,кактоивлияниетонанеформалнитеобразователнидейностии

услуги върху изборанапрофесияпри юноши натериториятанастраната.

Неформалната образователна среда притежава ресурс за реализиране на

образователнидейностипопосоканапрофесионалнотоикариернотоориентиране,

порадивисокиниванамотивациязапосещение,свързаниспрофесионалнитеи

личнитеинтересиналичността,по-голямасвободанапедагогическотообщуване
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(коеточестоимаинеформаленхарактер),по-голямагъвкавостприреализиранетона

педагогическите задачи.Посочените обстоятелства придават на настоящата

дисертацияактуаленхарактеримотивизанейноторазработване.

Внастоящияконтекстобектнаизследванетоепрофесионалнотоикариерното

ориентираненаюноши внеформалнаобразователнасреда,анеговпредмет

–влияниетонаобразователнитедейности,реализиранивнеформалнаобразователна

среда,народителите,специалистите,коитоработятсюношитеизвънучилищеина

кариернитеконсултантивърхупрофесионалнотосамоопределениенаюношитеи

технияизборнапрофесия.

Целнанастоящатадисертацияедасеконструираконцептуаленмоделза

интегрираненауслугитепопрофесионалноикариерноориентираневнеформална

образователнасреда.

Зареализираненацелтасерешаватследнитенаучнизадачи:

-Проучваненалитературнитеизточниципопроблемаидефиниранена

понятието„неформалнаобразователнасреда“.

-Организиранеипровежданенаемпиричноизследваневинституцииза

неформалнообразованиесюноши,родители,специалисти,работещивинституциите

занеформалнообразованиеикариерниконсултантиотобластнитекариерницентрове

встраната.

-Анализираненавлияниетонанеформалнитеобразователниуслугивърху

изборанапрофесиянаюношите.

-Конструиранеи обосноваваненамоделзапрофесионалнои кариерно

ориентираненаюношивнеформалнаобразователнасреда.

Изследванетосеосноваванаследнатахипотеза:Образователнитедейностив

неформалнасредасъдействатзаизборанапрофесиянаюношите,акосеинтегрират

услугите по професионално и кариерно ориентиране с помощта на родители,

специалисти,извършващи педагогическадейност икариерниконсултанти.  

Методинаизследване.Настоящотоизследванесеосноваванасистемния

подходиобщонаучнитеметодианализисинтез.Широкосеприлагаиметодътна

сравнение.Заемпиричнотоизследванееприложенанкетенметод(въввариант

писменодопитванедореспондентите,т.нар.прякаанкета)чрезчетирианкетникарти.

Статистическитеметодисеизползватзаобработваненаданнитеотанкетата.

Допълнителни ограничения.Ограничениятананастоящото изследванеса

предпоставениотлипсатанарегистърнаброяюноши,коитопосещаватинституциите

занеформалнообразованиеиотзатруднениядостъпдоинституциитезанеформално

образование.Къмтяхсеотнасяиотсъствиетонасходнипроучвания,коетонедава

възможностзасравнителенанализ.

Изказвамсвоятаблагодарностипризнателносткъмучастницитевизследването
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икъмвсички,коитоизбрахадабъдатмояопора–засъдействиетоизапроявената

професионалнаичовешкаподкрепа,безкоитонастоящиятдисертационентруд

нямашедабъдетова,коетое.

Структуранадисертацията

Дисертациятаеразвитавувод,четириглавиизаключение.Уводътсъдържа

мотивите,целтаи задачитенаизследването,работнатахипотеза.В негоса

представениметодитезаизследванеидопълнителнитеуточнения.

Първаглаваразглеждатеоретичнитепостановкизасъщносттанапонятията

„неформалнообразование“,„неформалнаобразователнасреда“,„професионалнои

кариерноориентиране“,кактоитехниятсъвремененстатусвБългария.Представеное

мястотонапрофесионалнотоикариернотоориентираневнеформалнаобразователна

среда.

Втораглаваразкриваметодологията,дизайнанаизследването,демографския

профилнареспондентите–юноши(17-18годишни)итехнитеродители,специалисти,

коитоработятсмладежитеидевойкитеизвънучилище,кариерниконсултантии

конкретнитестатистическиметоди,приложенизаобработваненаданнитеотанкетата.

Третаглавапредставярезултатитеотанкетата.Анализираниобясненевсеки

отговорнавъпроситеотчетиритеанкетникарти.

Четвъртаглаваепосветенанаконцептуаленмоделзапрофесионалнои

кариерноориентираненаюношивнеформалнаобразователнасреда.В неясе

разкриватсъщносттаиструктуратанапредлаганиямоделиподходитезанеговата

реализация.

ПЪРВАГЛАВА

НЕФОРМАЛНООБРАЗОВАНИЕ,ПРОФЕСИОНАЛНОИКАРИЕРНО
ОРИЕНТИРАНЕ–ТЕОРЕТИЧНИФОКУСИ

1.1.Неформалнообразованиеинеформалнаобразователнасреда

1.1.1.Неформалнотообразованиевконтекстанаобразованието.Концепциятаза

развитиечрезнеформалнообразованиеипоставянетомувцентъранамеждународни

дискусииепредложенанай-раноотДж.Дюи,апо-късноотМ.НоулсвкраянаXIXи

всредатанаХХв.Първитеизследваниязанеформалнотообразованиедатиратот

1970г.(Coombs,1974),аофициалнопонятието„неформалнообразование“сепоявява

вкраяна80-тегодининаминалиявек(Watkins,1990).Първоначалнонеформалното

образованиесеразграничаваотформалноточрезорганизиранитекурсовеизвън

училищната институция (Coombs;Achmed,1974).По-късно разбиранията на

американскиямоделзанеформалнотообразованиегоотнасятдовсякасоциална

активност,кояторазширявачовешкотосъзнание,обогатяваопитаналичносттакатоѝ
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позволявадаусвоидопълнителнизнанияиумения.

Наевропейскоравнище,дваосновниреферентнитрудоверазглеждатпонятията

формално,неформалноиаформалнообразование:речник,създаденотЕвропейския

центързаразвитиеипрофесионалнообучение(EuropeenCenterfortheDevelopmentof

VocationalTraining–Cedefop)(Cedefop,2004;2008)инаръчника„Класификацияна

дейноститезаобучение“(ClassificationofLearningActivities–CLA),създаденот

Евростат(Eurostat,2006).Дефинициитевпоследниядокументсебазиратнаречника

на „Международна стандартна класификация на образованието – ISCED

1997“(InternationalStandardClassificationofEducation–ISCED1997–UNESCO,1997).

ВъзоснованапозициятасикъмформалнотообразованиеHoppers(Hoppers,W.,2006)

разграничавачетириформинанеформалнообразование:параформалнообразование

(образователнипрограми,коитоосигуряватвторавъзможностзаневъзползвалитесе

от системата на формално образование), народно (масово) образование

(образователнидейности,коитонесасвързанипрякосформалнатаобразователна

системавучилище),образованиезаличностноразвитие(спрямопотребноститеи

интереситеналичността)ипрофесионалнообучение(програмизаповишаванена

квалификацията).Тези четири самостоятелни сегментаотговарятнаразлични

образователнипотребности,служатнаразличницелевигрупи,организиранисаот

различни образователни институции,намиратсевразлични позиции спрямо

систематанаформалнотообразование.През2000г.в„Меморандумзанепрекъснато

образованиевЕвропейскиясъюз“сепостулира,чеконтинуумътнанепрекъснато

образованиеправиформалнотоинеформалнотообразованиеравноправниучастници

вобразователнияпроцес,коетоеваженпоказателзапартньорство,анепоставянена

двататипаобразователнисистемивбиполярниопозиции.

В рамките на проекта „Европейски център за знание на

младежите“ неформалното образование е разбирано като структурирани

образователнидейности,осъществяваниизвънсфератанаформалнообразование,

коитоиматопределенаобразователнацеливремевирамки.Полученитезнания

обикновенонесаофициалнопризнати,макарчеСъветанаЕвропаподчертава,че

неформалнотообразованиеобезпечаванесамодопълнителнизнанияиумения,нои

широкдиапазонотсоциалнииетичниценностикатоправаначовека,толерантност,

солидарност,социалнасправедливост,диалогмеждупоколенията.

СпоредР.Клайс(Kleis,R.цит.поEtllng,A.,1993)неформалнотообразование

е„всяко умишлено и системно образователно начинание(обикновено извън

традиционнотообразование),вкоетосъдържаниетосеадаптиракъмспецифичните

нуждинаучащите“.СходнаепозициятаинаА.Етлинг(Etling,A.,1993),която

дефиниранеформалнотообразованиекато„ориентираноповечекъм учащия,в

сравнениеспо-голяматачастотформалнотообразование“ипосочваедниот



5

основнитемухарактеристики:

-учащитемогатданапуснатучебнияпроцесповсяковреме,когатонеса

мотивиранидаостанат;

-отношенията между обучавани и обучаващи са по-малко йерархично

детерминиранивсравнениесролитенаученикиучител;

-неформалнотообразованиесефокусираповечевърхупрактическизнанияи

умения;

-неформалнотообразованиеепогъвкавовсравнениесучилищата.

Вдокладнасоченкъмсъвременниямоделнаобразованиедо2020г.вРусия,

изготвенотМинистерствотонаобразованиетоинауката,неформалнотообразованиее

определено като:„професионално направление за общокултурни курсове в

университетите,центроветезапродължаващообучение,центроветезаобучениена

възрастнивлекционнизали,потелевизията,различникурсовеинтензивнообучение“.

Тосеразглеждавконтекстанапарадигмата„Ученепрезцелияживот“(Болонски

процес),нонегоразграничавакатегоричноотинституциитезаформалнообразование

(училищаиуниверситети),кактоопределенията,посоченипо-рановтекста.

Вбългарскатанаучналитературанеформалнотообразованиеедефиниранокато

„образователнидейностииуслуги,коитосереализиратизвънрамкитенаучилищните

институции или регламентираните чрез държавните стандарти степени на

образование“(Николаева,С.,2008).Товаобразованиекомпенсираопределени

дефицити,доразвивадарбиитърситрайнирешенияназначимисоциални,личностни

илиикономическипроблеми.Тезииредицадруги„алтернативниобразователни

услуги,съпътстващи,допълващи и подкрепящи дейности в изпълнение на

държавнитеобразователниизисквания(ДОИ)илицензионнистандарти,савосновата

намодерноторазбиранезанеформалнотообразование“(пактам).Неформалното

образованиеедефинираноикато„организиранаформанаучене,извънинституциите

заобразованиеиобучение,коетообикновенонезавършвасиздаванетонаофициално

признатдокументиводидоповишаваненаличностните,професионалнитеи

гражданскитекомпетентности.“(Мерджанова,Я.,Богданова,М.,2012).Вторатачаст

напредложенатаотавторитедефиницияразкриваваженаспектнанеформалното

образование(липсатанаофициалнопризнаталегитимностназнанията),който

същевременноеединотпроблемитенатозивидобразование.СпоредЕвропейската

комисия,признаванетоиоценяванетонарезултатаотученетоеизключителноважно,

независимокъдеикогатосепровежда,тъйкатохоратапридобиватзнания,уменияи

компетентностичрезнеформалнотообразованиеисамостоятелнотоучене,успоредно

сформалнотообразованиеиобучение.Противоположнинатезитвърдениеса

мненията,коиторазглеждатнеформалнотообразованиекатоотделнаобразователна

парадигма,развитанаосноватаиливопозициянаформалнотообразование(Вълчев,
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Р.,Пилаваки,А.,Черна,Л.,2009).ВЗаконътзапредучилищнотоиучилищното

образованиенямапосоченадефинициязанеформалнообразование.Регламентираное

неформалнотообучениекато„обучение,коетосеизвършвакатоорганизирана

дейностизвънсистематанапредучилищнотоиучилищнотообразование,ноневоди

дозавършваненаклас,етапистепеннаобразованиеи/илидопридобиванена

професионалнаквалификация“(ЗПУО,2017).

Теоретичниятанализдаваоснованиезаследнитеобобщения.Неформалното

образованиееизвънучилищно,доброволно,развиващоцеленасоченоопределени

умениявсъответствиесиндивидуалнитеинтереси,способностиисклонностина

личността,невинагиофициалноудостоверено.

1.1.2.Неформалнаобразователнасреда.Наосноватанатеоретиченанализ

неформалнатаобразователнасредаедефиниранапоследнияначин:развиващасе

образователна среда, насочена към индивидуалните потребности, интереси,

способностиивъзможностизасамоизява,къмподдържанетоистимулиранетона

креативносттанаотделнаталичност,къмнеформалноединствомеждуотделните

участници,къмсамоопределянечрездейността.Неформалнатаобразователнасредае

самоорганизиращасеисамоуправляващасе,многофункционалнаидинамично

преобразуващасе,гъвкаваприопределяненавидаобразователниуслугивзависимост

отцелите,интереситеналичността,нейнитепреживяванияи наактуалните

предизвикателства.Отличителнихарактеристикинанеформалнатаобразователна

среда,коитояразграничаватотформалнатаса:

-структурираностспрямотипанатърсенитеобразователниуслугииспрямо

организациятанапедагогическатадейноствзависимостотцелитеналичността;

-по-голямаконцентрацияналичностно-ориентиранпедагогическиподход–

потенциалдасеизползвазапо-пълноценноразвитиеналичността(бездасе

подценяваосновнатаотговорност,коятоносисаматаличностзапостиганетонатази

цел);

-по-голямагъвкавостнанеформалнатаобразователнасредакатообразователно

пространство.Предлаганитеобразователни дейности заюноши внеформална

образователнасредасанасоченикъмоползотворяваненасвободнотовремеили/иза

подготовказапредстоящапрофесионалнареализация.Неформалнатаобразователна

средаподпомагаобщуванетосвръстниците,педагозите,родителитеисемейството.

1.2.Професионалноикариерноориентиране–същностиособености

Професионалнотоориентиранесеразглеждакактокатоявлениеилисистема,

такаи катопроцес,съпровождащ личносттазапостиганенапрофесионално

самоопределение.Неговатапояватаесвързанаспотребносттаотразделениенатруда.

Заточнодефинираненатовапонятиеизаразграничаванетомуотдруги,сходнидо

негопонятия,(използванипонякогазанеговисиноними,адругпътотъждествяванис
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него)епроведенсравнителенанализзанеговоторазбираневразличнистрани

(Франция,Великобритания,Испания,Русия,България).Врезултатнаанализасе

възприема,чепрофесионалнотоориентиранеенаучнообоснованидейности,които

иматзацелдасъпровождатиподпомагатмладитехоравизбораимнапрофесия,

съобразеносособеноститеналичносттаи актуалнатасоциално-икономическа

реалност(вкл.ипазаранатруда).Направеноеразграничениемеждупонятията

професионално ориентиране и професионална ориентация и извод, че

професионалнотоориентираневключвавсебесипрофесионалнатаориентация.

Вкраяна70-тегодининаXXв.сезараждаидеятазакариернообразование,

коетовЕвропасеналага„некатоабсолютноноваисторическареалност,акато

трансформацияиакумулираненасъществуващияисторическиопит“(Мерджанова,Я.,

2012).Новаторскиятмущрихсесъстоивасимилиранетоипревръщанетовнещоново

навсичкисъществуващи„механизмизаподпомаганеиконтролираненаличносттав

нейнияпрофесионаленпът“(пактам).Кариернотообразование„реализираидеятаза

професионално ориентиране чрез нейното интегриране в процеса на

обучение“(Искрев,Д.,2002).Разнообразнитеподходикъмнеговатаинтерпретациясе

отличаватспрямоструктуриранитепринципиицели,вчииторамкитосеразглежда.

Някоиавториопределятпринципитенакариернотообразованиекатогинасочватпо-

скородонеговатафункциявучилище.Вдругислучаиосноватасепоставявърху

перспективитезаобщоразвитиеналичността(Marland,1972).Целитеседефинират

насъщияпринципотразличниавтори:попосоканаразвитиеналичността(за

самопознаниеисебереализациявживота,професиятаикариерата).СпоредД.Искрев

(2002)понятието„кариернообразование“енай-пълноизясненоотХойт(Hoyt,1973,

1974,1975,1977),закоготокариернотообразованиесеопределякато„цялостните

усилиянаобразователнатасистемаиобществотосцелдасепомогненавсичкихора

дасеприобщяткъмценноститенаеднообществокъмтруда,даинтегрираттези

ценностивсвоятасистеманаличниценностиидавградяттезиценностивсвояживот,

такачетрудътдастаневъзможен,значимиудовлетворителензавсекичовек“(пак

там).Тазидефиницияеоснованиезаизвода,чекариернотообразованиеобхваща

няколкоосновниравнищанареализация–национално(чрезобразователнатасистема),

личностно (чрезподготовката на отделния индивид за труда)и социално-

икономическо(спрямоличнатареализациявъзосновананатрупанитеуменияи

спрямоефекта,койтотяоказвавърхуобществотоиикономиката).

Всъвременнататеоретичнанаукапонятиетокариерноориентираневключвав

себесиипонятиетопрофесионалноориентиране.Професионалноориентиранее

фокусирановърхуизборанапрофесия,докатокариернотоориентираненадхвърля

тозиобхват.Товключванесамоизборанапрофесия,ноизборанаобразование,

обучениеизаетост,катоакцентиранавръзкатамеждуученетоиактуалните
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тенденциинапазаранатруда.Кариернотоориентираневключватриелемента(Watts,

А.,2004):кариерноинформиране(предоставяненаинформациязавъзможноститепо

отношениенаобразованиеикариера),кариерноконсултиране(фокусирановърху

индивидуалнитенуждинаиндивидаотносновъзникналипроблеми,отнасящиседо

кариерата)икариернообразование(каточастотучебнитепланове,чиетовниманиее

съсредоточеновърхуиндивидуалнатаигруповаподготовказаовладяваненаумения

зауправлениенакариерноторазвитие).

1.3.Влияниенаобразователнитедейности,реализирани внеформалната

образователнасредавърхуюношескияизборнапрофесия

1.3.1. Психологически и педагогически аспекти на самоопределянето.

Съвременнитетеоретичниразбиранияобръщатвсепо-голямовниманиенафакта,че

предразположеносттакъмопределенапрофесияевъзможнодабъденаблюдаванаоще

враннотодетствоипредучилищнатавъзраст,коетоепредпоставказаразширяванена

възрастовияобхватнапрофесионалнотоориентиране.Въпрекитовамнениятав

научнаталитературасаединодушнииопределятюношествотовонтогенетичното

развитиекатопериодотчовешкияживот,презкойтоизборанапрофесияеключовза

последващоторазвитиеналичността.

Формирането на професионалните ориентации в юношеска възраст и

самостоятелнотодефинираненапринадлежносткъмопределенапрофесияпредполага

иличносттадасесамоопредели,т.е.формираненасъзнание,разбиранокато

„отражениенадействителността“исамосъзнание–като„отражениенасамиясебе

си“(Леонтиев,А.Н.,1978).Самоопределениетоотсвоястранапредполага„активно

търсененавъзможностизаразвитие“(Климов,Е.А.,1973)катопаралеленизразна

активнопсихическоразвитиеиформираненасебесичрезвзаимодействиетос

другите.Такапрофесионалнотосамоопределение„отвъпроснаемоционалени

интелектуален избор се превръща във въпрос на социално отговорно

поведение“(Александров,П.,1987),койтоесъпътстванотразмишлениязаизборана

професия и има футуристичен характер.Чрез избора на професия човек

идентифицирасебесиспрямопредварителнонаправенаоценканасобствените

качества,способностииинтереси.Способносттазасамостоятеленизборнапрофесия

е на второ място като психологическо съдържание на самоопределението

(Силгиджиян,Х.,1978).Триадатаизборнаспециалност−професионалниинтереси−

социаленпрестижнапрофесиятасаключовивпрофесионалнотосамоопределение.Те

видоизменятсоциалниястатуснапрофесиятасредобществотопрезвреметоиса

предпоставкизавъзникванеиутвърждаваненапрофесиитеипрофесионалното

ориентиране(Мерджанова,Я.,2003).

Направениятанализвдисертационниятруддаваоснованиезаследнитеизводи:

-Триадатаюноша–родители–учител/педагог/специалист,койтоизвършва
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педагогическадейностсюношитевнеформалнаобразователнасредасасоциално-

педагогическифактори,имащипрякоотношениекъмдейноститепопрофесионалнои

кариерноориентиране;

-Педагогическитеаспектинапрофесионалнотоикариернотоориентиранесе

отнасятдореализиранетонапедагогическовзаимодействиечрезвъзпитанието;чрез

подходи,основанинаобразователнатаантропология;многостранноразвитиена

личността чрез овладяването на професия; провеждане на професионално

ориентираненавсичкиравнищачрезоптимизациянапедагогическотовъздействие;

концентриранопедагогическовзаимодействиестриадатаюноша–родители–

учители/педагози;

-Ролятанадейносттазаформиранетонапсихичнотоисоциалнотоимасвоите

педагогическиизмеренияпредимночрезтрудовотовъзпитаниеиреализираните

дейности в образователната среда, които имат пряко отношение върху

съдържателнитеаспектинауслугитепопрофесионалноикариерноориентиране.

1.4.Неформалнообразование,професионалнои кариерноориентиранев

България

1.4.1.Неформално образование в България – исторически аспекти.В

историческипланнеформалнотообразованиевБългариясеотнасядопояватана

читалището–институция,коятосесъздавапреди1878г.ипродължавада

функционирадонашидни.Читалищетоеедноотсредищатазанеформално

образование,коитозапазватсвоятафункцияидоднес.Прегледътпредставявсички

неформалниобразователнидейности,реализиранивчиталищатаоттяхнотосъздаване

донашидни.

1.4.2.СъвременнопрофесионалноикариерноориентираненаюношивБългария.

ПрофесионалнотоориентираневБългариясерегулираотЗаконазапрофесионално

образование и обучение (ЗПОО).Според него то е част от системата на

професионалното образование и обучение и „осигурява информирането,

консултиранетоисъветванетонаученициинадругилицаотносноизборана

професияи кариерно развитие“(ЗПОО,чл.5).Центроветезаинформацияи

професионално ориентиране принадлежат към институциите в системата на

професионалнотообразованиеиобучение.Отговорнидържавниинституцииза

реализиранетонапрофесионалнотоориентиранеса:Министерствонаобразованието

инауката(МОН),Министерствонатрудаисоциалнатаполитика,Национална

агенциязапрофесионалнообразованиеиобучение,Националнаслужбапозаетостта.

Наместнонивозапрофесионалнотоориентиранеотговарятинспекторатитепо

образованието,центроветезапрофесионалнообразованиеиобучение,училищатаидр.

Професионалнотоориентираненаюношивсистематанасреднотоипрофесионалното

образованиееинтегрирановучилищнитепрограмипогражданскообразование,
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здравнообразованиеидр.исереализираотпедагогическиясъветникилиучилищния

психолог.

АктуалнитеполитикизакариерноориентираненаюношивБългарияпрез

последнитегодинисеизпълняватчрезпроекта„Системазакариерноориентиранев

училищнотообразование,изпълняванотМОНвпериода2012-2015г.От11.01.2016г.

стартиранеговотопродължениеврамкитенаОперативнапрограма„Наукаи

образованиезаинтелигентенрастеж“2014-2020г.Проектът„Системазакариерно

ориентираневучилищнотообразованиеобхващапериодът2016-2017г.Неговата

основнацелесъздаванетонаинтегриранасистемазареализацияизаетостна

завършващитесреднообразованиевсъответствиезаизискваниятанапазаранатруда.

Презпреходнияпериодесъздаденаонлайнплатформазакариерноориентиране,

къдетоюношитемогатдасеконсултиратповъпроситесвързаниспрофесионалното

имбъдеще.Ключовитепроблемиприподготовкатаивземанетонарешениезаизбор

наобразованиеикариерасепредставятотфилмисобразователнанасоченост.Частот

участницитесаизвестниличностиивръстницинаюношите,възползвалисеот

възможносттаданаправятинформиранизборчрезпредлаганитеконсултантски

услуги.Такивасеизвършватив28-теобластникариерницентрове,къдетоюношите

иматвъзможностдаполучатпрофесионалнаподкрепа.Регулярносеорганизират

събития(„Националниднинакариерата“,изложение„Световнообразование“,

„Виртуалниднинакариерата“идр.),посветенинаизборанаобразованиеикариера.

ВТОРАГЛАВА

МЕТОДОЛОГИЯИДИЗАЙННАЕМПИРИЧНОТОИЗСЛЕДВАНЕ

Теоретичниятобзорианализнанеформалнотообразованиеинанеформалната

образователнасредакатофакторзапрофесионалноикариерноориентиранееоснова

зареализираненаемпиричнотоизследване.Тосеосноваванаследнитедопускания:

1)Изборитенаизвънучилищниобразователнидейности,свързанисбъдещата

професия,сеобуславятотпредпочитаниятанаюношитекъмотделнитеучебни

предмети,технитеинтересииспособности.

2)Специалиститеотнеформалнаобразователнасредапознаватспособностите

ижеланиятанасвоитевъзпитанициотносноизборанапрофесия.Вероятно,те

съветватсвоитевъзпитанициотносноизборанапрофесияивъзможноститеза

кариерноразвитие.

3)Родителите,специалиститеикариернитеконсултантищепотвърдят

влияниетонаобразователнитедейности,реализиранивнеформалнасредавърху

изборанапрофесияизаразвитиетонапрофесионалниуменияикомпетентности.
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2.1.Научноизследователскиинструментариум

Подбраният научноизследователски инструментариум е разработен от

НационаленинститутпообразованиетовБългариязануждитенапрофесионалното

ориентиранеиконсултиране.Прoведенотоемпиричноизследванеереализираночрез

адаптираничетирианкетникарти,насоченикъмюношите,технитеродителии

специалиститеизвънучилище,коитоработятстях.Съхраненисаогледалните

въпроси,коитоизследватмнениетонатритегрупиизследванилица.Разработенаеи

авторскаанкетнакартазаекпертнаоценкаоткариернитеконсултанти.

2.2.Демографскипрофилнареспондентите

Визследванетоучастват560души.Общиятбройизследванилицачрезметодика

запрофесионалноориентиранеиконсултиранее469(Таблица1).

Таблица1

Общбройизследванилицавдисертационниятруд

Изследванилица Брой

Изследванилицачрезметодиказапрофесионалноориентиранеи

консултиране
469

Изследваникариерниконсултанти 91

Общо 560

МеждуанкетиранитепреобладаватучастницитеотСофия:юношианкетиранив

София–116(62,3%отвсичкиучастници),родители–127(54,5%отвсичкиродители),

родителскидвойки–51(57,9% отвсичкиреспонденти-родителскидвойки)и

специалистивинституциитезанеформалнообразование–22(44,0% отвсички

участници)(Таблица2).

Таблица2
Изследванилица(брой)чрезметодиказапрофесионалноориентиранеиконсултиране

Град Юноши Родители
Родителски
двойки

Специалистив
институцииза
неформално
образование

Общо

София 116 127 51 22
Пловдив 8 8 2 2
СтараЗагора 17 23 6 5
Габрово 7 9 2 7
Лом 25 44 18 12
Елхово 13 22 9 2
Общо 186 233 88 50 469
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Броятнаизследванитекариерниконсултантие91(65,94%)отобщо138.В

изследванетоучастват27(96,42%)областникариерницентровевстранатаотобщо28.

Представенисастатистическитепроцедуризаизчисляваненафакторнитетегла

спрямодемографскатаструктуранакариернитеконсултанти.Стойноститенатеглата

емежду0,63и1,58т.е.увеличаванетонадиапазонанеемногоголямо(статистически

приетатанормаемежду0,7и1,3).

2.3.Методизасъбиранеиобработканаемпиричнатаинформация

Отговоритеназатворенитевъпросииотчетиритеанкетникартисакодирании

въведенивпрограмазастатистическаобработка–SPSS(версия10).Получените

статистическиредовесаобработеничрезчестотнияанализ,корелационнияанализ

(междуотделнитегрупивъпроси)икоефициентитенаПиърсъниСпирманза

статистическазначимост.Наличиетонавзаимовръзкамеждувъпроситеепроследена

чрезкростабулация.Обработкатанакачественитеданниенаправенавтематични

направления,следкоетоданнитесакодираниивъведенивпрограматаSPSSза

статистическаобработка.

ТРЕТАГЛАВА

НЕФОРМАЛНАОБРАЗОВАТЕЛНАСРЕДА,ПРОФЕСИОНАЛНОИ
КАРИЕРНООРИЕНТИРАНЕ:ЕМПИРИЧНИРЕЗУЛТАТИ

3.1.Анализна данните от самооценката на юношите за нуждите на

професионалнотоикариернотоориентиране.

Първите два въпроса от анкетата – „Каква професия мечтаете да

упражнявате?“и„Покоиучебнипредметивучилищесечувстватенай-силени

способен?“)търсятвръзкатамеждумечтанатапрофесияиучебнияпредмет,покойто

юношатасечувстванай-способен.Даннитепотезидвавъпросасаизцялокачествени

изаколичественатаимобработкасакатегоризиранивпрофесионалнитенаправления

–хуманитарни,природонаучни,математикаиинформатика,художествени,спортни.

Честотниятанализпоказва,ченай-много(56,5%)саюношите,коитомечтаятда

упражняватпрофесиивсфератанахуманитаристиката(психолог,учител,юрист,

филолог),значителнопо-малкопрофесии(18,3%),свързанистворчество(музикант,

актьор,режисьор,танцьор)ивсфератанаматематикаиинформационнитехнологии

(16,1%),анай-малковприродонаучнатаобласткатохимик,физик,биолог(5,4%)ив

сферата на спорта (треньор,футболист,баскетболист)– 1,6%.Посоченото
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разпределениенамечтанапрофесиясеповтарявголямастепенипоселища.

Предпочитаниятакъмхуманитарнитепрофесиисеобяснявадонякъдесотговоритена

вториявъпрос,покойто39,3% отговарят,чехаресватхуманитарнитеучебни

предмети,24,8%учебнитепредметивсфератанаприроднитенауки,5,4%изкуството

испорта.

Полученитеотговоринапървитедвавъпросасеподкрепятоттезинатретия

въпросотанкетата–„КаквисаВашитеконкретнипрофесионалнинамеренияи

планове в момента?“ Предпочитана сфера за професионална реализация са

хуманитарнитепрофесии(65,7%),амногопо-малкопрофесиитевсфератана

математикатаиинформационнитетехнологии(15.7%),всфератанаизкуството(12%)

инаспорта(6,5%).Почтиполовината(54,8%)отизследванителицапосочватсвоите

конкретнипрофесионалнинамерения.Голямеделът(40,9%)наюношите,които

отбелязват,ченяматтакива,а2,7% избиратварианта„друго“.Тенденциятав

изследванетопоказва,чеполовинатаотизследванитеюношинесаподготвениза

избор напрофесия.Тяпоставяфундаментални въпроси пред развитието на

професионалнотоориентиранеисъвременнатапсихолого-педагогическатеорияи

практикасвързаниснего.

Въпросът„Вашетохобиилидейност,накоитопосвещаватесвободнотоси

време,свързанилисапрякосизбранатаотВаспрофесия?“целидапроследидали

изборътнаизвънучилищнидейностиреализиранивнеформалнаобразователнасреда

сасвързанисюношескитепрофесионалниориентации.Най-многоюношипосочват,

чеизбранитеобразователнидейностисасвързаниотчастисизбранатапрофесия

(41,9%).Навторомясто(29,6%)саизцялоотрицателните,анатрето(28,5%)–изцяло

утвърдителнитеотговори.Отговорите„отчасти“сепричисляватпо-скорокъм

отговорилитес„да“,защотоудостоверяватобвързаностнаизбранатаобразователна

дейностилихобисизборанапрофесия(макаринетолковаубедително).Притози

подходясносеоткроявавлияниетонаизвънучилищнитеобразователнидейности,

реализиранивнеформалнаобразователнасредавърхупредпочитаниятаиинтересите

наюношитекъмопределенапрофесионалнаобласт.

Важномястовпроучванетозаемавъпроса„Вкаквиизвънучилищнизанимания,

обвързанипрякоспрофесионалнитепредпочитанияучастватюношите?“.Най-много

юноши(62,9%)посочват,чепосещаватизвънучилищнизанимания,коитонеса

свързанисбъдещатаимпрофесия.Еднапетаотвсичкианкетирани(21%)свързват

извънучилищнитесизаниманиясизбранатапрофесияилиобластнатруд.За

самоподготовкавизбранатасферазапрофесионалнареализацияснай-голямачестота

сеоткрояватдейностите,свързанисчетенетонаспециализираналитература(31,2%)и

самостоятелнототворчествовкъщи(18,8%).Анализътнаданнитепотозивъпрос

потвърждаватубедително,чеобразователнитедейностивнеформалнотообразование
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иматприсъствиевживотанаюношите,скоетосеобясняваивсепо-осезаемото

разнообразиеотпредлаганитеобразователниуслугизатазивъзрастовагрупаи

динамичнитетемповенаразвитиенатозиобразователенсектор.Голямаечестотатав

полученитеотговориспрямопосещаванитезанимания,коитонесаобвързанипрякос

избранатапрофесия.Товаозначава,чеюношитеизразяватпредпочитаниякъм

упражняваневсвободнотосивременаразнообразнидейностивнеформална

образователнасреда,коитосапроявлениенапритежаваниличностникачестваи

способности.Следователно,товаесвързаноисвисокиниванавътрешнамотивация–

несъмненоимащапрякоотношениекъмизборанапрофесия.Особеновалиднов

случаите,когатоизборътнапрофесияепринудителноналожен,адействителните

желанияпрозиратименновизбранитедейности,коитонесапрякообвързанис

избранатапрофесия.Интегриранетонауслугитепопрофесионалноикариерно

ориентираневнеформалнаобразователнасредаследвадаизползватименнотовасвое

предимство,коетобиулеснилоиподпомогналопедагогическатапрактика,особено

спрямопроцесанапрофесионалноориентиране,впоследствиеизакариерноразвитие

внея.

Следващиятвъпрос–„Каквиместапосещаватезаразвитиепопосокана

желанатаотВаспрофесия?“разкриваконкретнитеинституциизанеформално

образование,вкоитосереализиратобразователнитедейности,обвързанипрякос

избора на професия.Вариантите за отговор позволяват проследяването на

институциитевдвепосоки.Първата,вкачествотоимнасреда,вкоятосереализират

образователнидейностиизцялоориентираникъмизборанапрофесиянаюношите.

Втората,вкачествотоимнаобразователниинституции,коитоактивноразвиват

многообразниобразователнидейности,частоткоитовпрофесионалнинаправления,

коитосаобектнаинтересотстрананасъвременнитеюноши.Тазиактуална

„снимка“имазначениезаобразователниямениджмънт(съотношениетърсене-

предлаганенаобразователниуслуги;актуаленифутуристично-ориентиранпоглед

къмпотенциалътнасъответнитеинституции),изапрофесионалнотоориентиране.

Най-висок (26,6%)епроцентътнаотговорилите,чепосещаватразлични от

посочените места, където упражняват посочените на предишния въпрос

образователнидейности,свързанипрякосизборанапрофесия.Същиятеипроцентът

наотговорилите,ченепосещаватнитоедноотпосоченитеместа.Възможноетовада

етаказарадивисокиятпроцент(62,9%),описанпо-рановтекстанаюношите,закоито

посещаванетонаизвънучилищнидейностинеесвързанопрякосизбранатапрофесия.

Най-високепроцентът(19,6%)наюношите,коитопосещаватчиталищата.Спочти

равенпроцентсацентроветезаличностноразвитие(17,9%)инеправителствените

организации(16,8%).Тезирезултатипредизвикватинтересвъввръзкаспозицията,

коятозаеманеправителствениятсектор.Качествениятанализнаданнитеразкрива,че
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товасаобразователнидейностисвързанисдоброволчество.Изследванитеюноши

ангажиранисдоброволческадейностсапредимноонези,избралипрофесиив

областтанахуманитаристиката–педагози,психолози,социалниработници,лекарии

др.Психолого-педагогическитеизмерениянаподобниактивностииматпрогностично

-диагностичнастойност,особеноспрямопрофесионалнотоориентиранеиизборътна

професиявпоследствие.Музеите(14,1%)неоставатизвънобсеганаюношитекато

средища,коитоподпомагатразвитиетопопосоканажеланатапрофесия,вероятно

катооснованамодернитепедагогическитеченияпоспрямомузейнообразованиеи

музейниобразователнипрограми.Центроветезапрофесионалнообучениесаобектна

интересза12,5%отизследванатасъвкупност.

Възможноститезаотговорнаследващиятвъпрос–„Вкаквастепенсечувствате

удовлетворен,когато се занимавате с посочените от Вас извънучилищни

дейности?“саразделенинаизвънучилищнидейностипопосоканаизбраната

професияипопосоканатакива,прякосвързанисхоби.Най-високепроцентът(64,2%)

наотговорилитес„напълно“,следваниоттозис„частично“(26,3%),„неоставам

удовлетворенникъде“(6,6%)и„друго“(2,9%).Процентноторазпределениеспрямо

извънучилищнитезанимания,коитопосещаватвъввръзкасхобиследваеквивалентна

логикасминималниразликивпроцентноторазпределение–„напълно“(77,4%),

„частично“(15,7%),„неоставамудовлетворенникъде“(4,4%),друго(2,5%).Макар,

чеотговорът„частично“недеклариракатегоричноствмнениетозастепентана

удовлетвореност,всепактойемаркерзаналичиенатакава,макаристепентаданее

толковависока.

Вюношествотосемействотоисоциалнотообкръжениесаособеноважниза

формиращатаселичност.Товаепричиназавключванетованкетатанавъпроса„Под

влияниенакогоизбрахтедаучастватевизвънучилищнизанимания?“.Най-многоса

юношите(88%)посочилисебесикатоизточникнавлияниеприизбора.Безизненада,

юношитесевлияятотмнениетонамайката(35,3%),приятелите(39,1%)ибащата

(24,5).Следвамнениетонаучител(21,2%),идол(17,4%),сиблингите(9,8%),други

възрастни(8,7%)прародителите(7,1).Напоследномясто(2,2%)евлияниетона

кариернияконсултант.Нееизненадващфакта,честремежъткъмсамостоятелностсе

проявявачрезподчертанотовлияниеналичнатапозициянаюношите.Семейната

структуразаемасвоятаобичайнапозиция.Интересенефакта,чеучителскотовлияние

есредводещите,нотованееучителятотучилище.Юношитеотбелязват,чеименно

преподавателятотизвънучилищнитезаниманияедалтласъкпопосокананаправения

избор.Втърсенетонаповечеинформациязаизточницитенавлияниевърхуизборана

професияепредложенвъпроса„КаквоВипровокирадасеориентирате/насочитекъм

избранатаотваспрофесия?“.Отговоритесаразделениотнововдвенаправления–

източницинавлияниевърхуизборананеформалниобразователнидейностипряко
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свързанисизборанапрофесияитакива,посветениизцялонахоби.Ипритозивъпрос

юношитепосочватсебесикатоосновенизточникнавлияниепопосканаизбраната

професия(24,4%)малкопо-честовсравнениесхобито(19,4%).Изследванителицаса

най-силнопровокираниотспособностите,откритичрезучебнитепредмети,изучавани

вучилище(56,2%)ионези,откритичрезпосещениянаизвънучилищниобразователни

дейности(51,4%).Веднагаследтяхсажеланиятаимечтитеотдетството(36,2%)и

разговоритесродител(35,1%).Немалъкеделътнаразговоритесъсучителвучилище

(17,8%)испреподавателизвънучилище(14,6%),предизвикалиинтерескъм

собственитекачестваиспособностивопределенапрофесия.Тазиинформациясе

потвърждаваиоткачествениятанализ.

„Отмалъкходянапианоисимечтаехдасезанимавамсмузика.

Преподавателятмименакарадаповярвам,чеимамнеобходимитеданни

дасезанимавамсмузика.“Момче,18г.

„Когатоходехнаанглийскисиговорихмесучителката.Тями

разказакакезаписалаанглийскафилология.Товаменакарадасе

замисля преди време и сега ще кандидатствам английска

филология.“Момиче,18г.

„Музикатавинагиебилачастотмояживот.Преподавателкатами

попеенеоткриталантамипредивремеимеподкрепядапродължадасе

занимавампрофесионалновтазипосока.“Момче,17г.

Най-нисъкепроцентътнаконсултациитесучилищнияпсихолог(1,6%)и

педагогическиясъветник(0,5%).4,3%немогатдапреценят.11,4%отизследваните

юношисаизбралиотговора„друго“.Макарирядко,всепакюношитетърсят

мнениетонапедагозите.Клъстърниятконтентанализразграничаватематично

съдържаниетонаописанитежитейскиситуациивърхуизборанапрофесия.Къмтях

принадлежатследнитеподклъстъри:личностноориентирани–развитиенасъзнанието

и самосъзнанието с прилежащите самооценка,самоанализ и Аз–концепция,

усъвършенстваненаличността,придобиваненаумениязаобщуване,изборана

професияивремеваперспективаориентиранапредимнокъмбъдещето,мечтитеот

детството;социалноориентирани–социално–икономическиконтекстзаизборна

професия,емоционалнонаситенаситуациякатопредикторзаизборанапрофесия,

общуване с родителите, общуване с преподавателите, училищните и

извънучилищнитедейностивсфератананеформалнотообразование,досегътдо

изкуство.Честотниятанализнаданнитеоткрояваосезаемо(23,03%)социално-

икономическатадействителносткатоотражениевърхуизборанапрофесия.Втора

позиция (12,64%) заема тематничният подклъстър включващ съзнанието и

самосъзнанието.Подклъстърите„общуванесродителите“и„емоционалнонаситена
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ситуация като предиктор за избора на професия“ са равностойни (8,04%).

Незначителнаеразликатавпроцентноторазпределениемеждуучилищнитеи

извънучилищнитедейностивсфератананеформалнотообразование(6,9%)и

желаниетозаличностноразвитие(6,89%).Най-нискисастойноститевподобластите

общуванеспреподавател(5,74%),мечтитеотдетството(4,6%),развитиенауменияза

общуване(2,29%).Окрупняванетонаполученитестойностипоподклъстъриопределя

значителенпревеснажитейскитеситуациисъссоциаленхарактер(75,88%)предтези

сличностен(24,12%)върхуизборанапрофесия.

Следващиятвъпросе„Моля,посочете5качества,коетосанеобходимиза

овладяваненажеланатаотВаспрофесияизаличностноразвитиевнея?“.Въпросъте

изцялоотворен.Основнитекатегории,скоитосеоперирасадве–личностникачества

испособности.Притаковаразделение,резултатитеподсказват,чеза76,6% от

изследванитеюношиличностнитекачестваизпъкватнадспособностите,необходими

заовладяваненажеланатапрофесияиразвитиевнея.Внякоиполучениотговорисе

съзирапрякапрепраткаприсъпоставкатанакачестваиспособностисконкретната

професия:

„Интересижеланиезареализациясглавнацел–опазванена

околнатасреда.“Момиче,18г.,чиятоориентацияекъмекологията.

„Креативност, пространствено виждане,

комуникативност.“Момиче,19г.,избрало мениджмънти бизнес

администрация.

„Отличнизнанияпобиология;мотивация.“Момче,18г.,чиято

областнаинтересебиологиятаибиоинженерството.

Следващият въпрос „С какво занятията,които посещавате подпомагат

развитиетонакачествата,необходимизаовладяваненажеланатаотВаспрофесия?“е

обвързанспредходния.Изследванетопотвърди,чезанятията,коитоюношите

посещаватподпомагатизборанапрофесия.Най-често(61,1%)юношитепосочват,че

чрезнеформалнитеобразователнидейностисенаучаватдаработятвекип.Навторото

мястоепостиганетонапо-голямадисциплинираност(59,5%).Натретомястое

обстоятелството,чеоткриватприятели,скоитодаобщуват(55,1%).Умениетоза

управлениевреметоенаследващомясто(49,2%).Възможносттадасезапознаятсъс

същносттанаизбранатапрофесиясъщоенаедноотпървитеместапочестотана

избор(44,3%).67,5%посочват,чезанятиятаподпомагатопознаванетонасъщността

професията,когатоиматпрякоотношениекъмизбранатапрофесия.Само13,3%

посочват,чезанятиятасвързанисхобиобогатяватзнаниятазасъщносттана

професията.19,3%саизбралиидвете.Еквивалентноеразпределениетовпроцентите,

когатотовасеотнасядоразвитиетонаинтелекта(44,7%),умениязаработавекип



18

(31,6%),организационни умения за бюджета на времето (35,9%),по-голяма

дисциплинираност(38,4%).

Докаквастепенпосещаванитезанятиявнеформалнаобразователнасреда

подпомагатутвърждаванетонаюношескияпрофесионаленизбор(„Занятията,които

посещаватеподпомогнахализаутвърждаванетонаВашияпрофесионаленизбор“?)?

Спрямопрякосвързанитесизбранатапрофесиязанятия,най-високепроцентътна

отговорилитес„отчасти“(44,3%),следвани оттези,посочили утвърдителен

положителенотговор(35,6%)и„немогадапреценя(12,1%).Най-нисъкепроцентът

наюношите,посочиликатегориченотрицателенотговор(8,1%).Отговоритеспрямо

занятиятапопосоканахобиследватсъщатапоследователност.Най-високепроцентът

наотговорилитес„отчасти“(38,2%),следваниоттези,посочилиутвърдителен

положителенотговор(33,6%)и„немогадапреценя(13,2%).Почтидвойнопо-високе

процентътнаотговорилите,чезанятиятапопосоканахобинесаподпомогнали

утвърждаванетонапрофесионалнияизбор(15,1%).Тазитенденциявотговоритее

свидетелство,чесъществуванеосъзнатостотстрананаюношитекъмуменията,които

притежават.

Въпросът„Съветватели сесВашияпреподавателотизвънучилищните

занимания,коитопосещаватеотносноизборанапрофесия?“еконструиранчрез

четиристепеннаноминалнаскаласеднавъзможностзаотговор.Юношитепосочват,

чечестосесъветватспреподавател,чиитозанятияпосещаватвъввръзкасизбраната

професия(23,6%).Напълноутвърдителенотговор(„да,винаги“)саизбрали18,9%,

рядко(35,1%)иникога(22,3%).Макарипо-рядкодасесъветватсъссвоите

преподаватели,всепакюношитечестотърсятмнениетонапедагозите.Спрямо

съветите с преподаватели по посока на хоби резултатите запазват горното

съотношениесминималнаразлика.Най-съществениразминаваниясезабелязватв

категоричноположителнитеотговори.Туктесадвойнопо-малки(9,9%),следваниот

„рядко“(37,1%),„никога“(29,1%)и„често“(23,8%).Следователноразликатав

съотношениетоемногопо-осезаема–66,3%вползанаотрицателноориентираните

отговории33,7%заположителните.

Навъпросът„Подвлияниетонакогоизбрахтесвоятапрофесия“?почтивъв

всичкислучаи(91,4%)изследванителицасамиизбиратбъдещатасипрофесия.Със

значителновлияниесамайката(33,5%)ибащата(27,6%).Немалкоюношиизбират

своятабъдещапрофесияподвлияниенаучител(22,2%)инаприятели(20,5%).

Идолът(13,5%),другивъзрастни(7,6%),сиблингите(6,5%)ипрародителите(4,9%)

влияятпо-рядковърхуизборанапрофесия.Отговорът„Други“(0,5)енай-рядко

посочван.Качествениятанализнаданнитеразкрива,чеюношитесечувстватвмного

по-голямав близостдо своитепреподаватели в институции занеформално

образование,макаринякоиоттяхдаизразяватпредпочитаниякъмучителотучилище.
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Интереспредставляванаправенияткростабулативенанализ,чрезкойтосепроверява

доколкомнениетонамайката,коетосецениотюношитеповлияваивпоследващия

направенизборзапрофесионалнополе.Полученитерезултатииматстатистическа

валидност(p<0,00).53,8%отвсичкиизследванилицапосочват,чеценятмнениетона

майкатаисъответноза46,2% тованеетака.Подобниданнисасвидетелство,че

изследванитеюношиценятмнениетонамайката,ноневинагитоповлиявавърху

изборанапрофесия.51,5%отвсичкиизследванилицапосочватмнениетонабащата

катоценнозатях.89,3%отонезиюноши,коитоотличаватбащатакатоизточник,

чиетомнениеимаотношениеспрямовзетоторешениезаизборнапрофесия

потвърждават,чеедновременностовавзематпредвиднеговотомнение.24,3% от

всичкиизследванилица,коитосъщевременноуважаватмнениетонабащатаиса

избралисвоятапрофесияподнеговотовлияние.

Въпросът„Когасепоявипървотовлечениекъмизбранатапрофесия?“проучва

първитеспоменинаюношитезавлечениекъм избранатапрофесияикакъве

процентътнамладитехода,закоитопосещениятананеформалниобразователни

дейностисапривлекливниманиетопопосоканаконкретнапрофесия.Най-много

изследванимладежипосочват,чезапървипътвучилищесасепоявилипървите

желаниякъмизбранатапрофесия(39,8%).Наследващотомясто,младежитесподелят,

чеощеотсвоетодетствомечтаятзаизбранатапрофесия(35,8%).10,4%споделят,че

всеощенесасигурнивинтереситеси.Най-малкоюношитепосочватзапочванетона

курсовевинституциизанеформалнообразованиевкачествотоимнапървопричиназа

проявяване на интерес към определена професия.Резултатите показват,че

посещениетонакурсовевнеформалнотообразованиенесасредпървите,привлекли

вниманиетонамладежитекъмизбранатапрофесия.

Въпросът„КакваситуацияпровокирамислитеВипопосоканаизбранатаотВас

областнатрудаиликонкретнапрофесиявнастоящиямомент?“проучвавлияниетона

житейскиситуациивърхуизборанапрофесия.Честотниятанализнаколичествените

данниразкривапроцентноторазпределениенаизследванатасъвкупностспрямо

естествотонаизвънучилищнитеобразователнидейности.Резултатитеотматематико

статистическитеданнипоказват,чеснай-високистойности(51,42%)епроцентътна

изследванителица,коитопосещаватзанятиявсфератанаизкуството.Клъстърният

контентанализразграничаватематичносъдържаниетонаописанитежитейски

ситуациикатонай-общотесекласифициратналичностноисоциалноориентирани

отражениявърхуизборанапрофесия.

Въпросът„Запознатилистесвъзможноститезакариерноразвитиевизбраната

професия?“енасоченкъмкъмкариернотоориентиране.Най-високепроцентътна

юношитеотговорилис„отчасти“(55,7%).Онезиоттях,коитопосочватнапълно

утвърдителен отговорса38,9%.Само5,4% посочват,ченесазапознати с
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възможноститезакариерноразвитиевпрофесията.Установенобе,чепочти

половинатаотизследванителицапосочват,ченяматпрофесионалниплановеи

намерения.Даннитепотозивъпроссвидетелстват,чевъпрекилипсатанаконкретни

професионалнинамерение,юношитепознаватвъзможноститезайерархичноразвитие

впрофесията.

Резултатитеотследващиятвъпрос„Посещавалилистекариеренцентъротносно

изборанасвоятапрофесия?“разкриват,чевероятнотовапознаниенееполученочрез

проведениконсултациискариеренконсултантвкариеренцентър.Само23,2% от

изследванитеюношисподелят,чесапосещаваликариеренцентър.Негативен

отговоридават76,8% отреспондентите.Очерталатасетенденцияетревожна,тъй

катопоставяподсъмнениедалиюношитеиматпълноценнаинформацияповъпроса.

Притеснителенефакта,чедейносттанакариернитецентровеотобластнитеградове,

въпрекисвоятаактивност,теоставатвсянка.

Възоснованаполученитерезултатимогадабъдатнаправениследнитеосновни

изводи:

-Изборътнаизвънучилищниобразователнидейностиотстрананамладитехора

попосоканажеланатапрофесия,еобвързанстехнитеинтересикъмучебните

предметивучилище.

-Участиетонаизследванитеюношивобразователнитедейности,реализиранив

неформалнаобразователнасредаиматпряковлияниевърхупрофесионалнитеим

ориентации.

-Юношитеизразяватпредпочитаниякъмпосещениевсвободнотосивремена

образователни дейности в институции занеформално образование,които са

проявлениенапритежаваниоттяхличностникачестваиспособности.

-Юношите считат, че образователните дейности са подпомогнали

затвърждаванетонаинтересаимспрямоизбранатапрофесияилипредпочитаната

професионалнаобластзареализация.

-Изследванитемладежисеконсултиратсъссвоитепреподавателивнеформална

образователнасреда,независимооттиповетеобразователнидейности(попосокана

желанатапрофесияилипопосоканахоби).

3.2.Анализнаданнитеотродителскотомнениезануждитенапрофесионалното

икариернотоориентиране

Анкетатадаваинформацияспрямоинформираносттанародителитеотносно

интерсите,способноститеижеланиятанатехнитедеца,свързанисизборана

професия.Отдругастрана,чрезеквивалетнитевъпросиимавъзможностдасе

проследидоколкомнениятанародителииюношитесъвпадат,кактоитована

съпружескатадвойка.

Навъпроса„ВкаквидейностиизвънучилищедететоВиучаствапосвоя
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инициатива,сравнителнопостоянноисуспех?“родителитепосочватнай-често,че

дететоимучаствавзанятия,свързанисхоби(81,6%)ипопосоканажеланата

професия(53,2%).Убедителни(80,7%)сарезултатите,коитоудостоверяват,че

мнениетонародителитесъвпадапотозивъпрос.Т.е.,многопо-честоидвамата

родителитеиматеквивалентнимнениявзаключениятасикаквизанятияпосещават

децатаимвсвободнотосивреме.Макарисмалкаразлика,юношескитеотговорина

същиявъпроссъвпадатпо-честостезинамайката(81,3%),отколкотостезина

бащата(77,9%).Настоящотоизследванесвидетелствазаинформираностотстранана

родителите за разнообразните извънучилищни дейности,които техните деца

посвещаватпрезсвоетосвободновреме.Честотниятанализпоказва,чев81,3%от

случаитепосоченитеотговоринамайкатаотразяватпосъществопосещаваните

занятиявнеформалнаобразователнасредаотнейнотодете.Голямепроцентътна

отговорите,вкоитосезабелязваразминаваневмнениятанародителитеиюношите

спрямоучебнитепредмети,къмкоитотяхнотодетепроявявапредпочитанияионези

оттях,къмкоитотопосочвавсвоятасамооценка.Преобладаватслучаитена

единомислиеиличастичносъвпадениевпозициитемайка-юноша(87,7%)ибаща-

юноша(85,9%).

Привъпроса„ПосочвалидететоВиеднаединственаобластнатрудаили

професия(икояетя),вкоятоискадасереализираискоятодасвързвасвоето

професионалнобъдеще?“преобладаватположителнитеотговори(55,9%).Или,според

родителите,технитедецанесаизбралиеднаединственаобластнатруд.Честотният

анализдоказва,черодителитесазапознатиспосоченитежеланиякъмопределена

професияотстрананаюношите.Качествениятанализнаданнитеразкрива,четези

съответствиясеотнасятдообластите,къмкоитоюношитепроявяватинтерес.

„КаквоепровокиралодететоВидасеориентира/насочикъмизбранатаотнего

професия?“–споредродителитенай-честоспособностите,откритичрезучебни

предметиизучаванивучилищесаподтикналидецатаимкъмизборнаконкретната

професия(64,8%).Навторомястосаспособностите,откритичрезпосещенияна

извънкласнизанимания(52,8).Най-рядкопосочванисаотговорите„немогада

преценя“(8,5%),консултациитескариеренконсултант(7%),консултациитес

училищнияпсихолог(4,2%),консултациитеспедагогическиясъветник(1,4%),друго

(7%).Честотниятанализвъзоснованаколичествениятанализразкрива,чев44,6%от

случаитеотговоритенамайкатасъвпадаснейнотодете.Съвпадениетовмнениятае

характерноза21,5%отслучаите,докатолипсатанатакова–в23,7%.

Важнозаконсултативнатадейностисвързанияснеяпроцеснапрофесионално

ориентиране,екогородителитеопределяткатонай-подходящсъветникзасвоетодете

поотношениенаизборанапрофесия(„Когоопределятекатонай-подходящсъветник

наВашетодетепоотношениенаизборанапрофесия?“).Най-честородителите
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определятсебесикатонай-подходящисъветницинасвоетодете(майката–75,5%и

бащата – 63,6%).Най-висок процентна доверие получаватпедагогическите

специалисти–учителитепоучебнитепредметивучилище(39,2%)ипреподавателите

отзанятията,посещаваниизвънучилище(37,8%).Приятелскияткръгнаюношитеена

второмястокатоподходящсъветникотносноизборанапрофесияследпедагозите

(25,2%).Тазиродителскапреценкаенеобичайна,тъйкатопредизвикваразсъждения

далиевъзможновръстницитенаюношитедаизпълняваттазиролявдействителност.

Акопосоченителицасаопределяни отродителитекатонай-подходящи

съветнициприопределянетонабъдещапрофесия,торезултатите,получениспрямо

реалнитеизточницинавлияниевърхуизборанапрофесия(отновопрезпризматана

родителите)почтинесеоткрояватгенералниразличия(„Подвлияниетонакого,

споредВас,дететоВиеизбралосвоятапрофесия?“).Споредродителите,юношитеса

най-силноповлияниотсебеси(69%),майката(38%)ибащата(29,6%).Учителят

запазвапозицията,заетавпредходниявъпрос(24,6%),следванотприятелскиякръгна

юношите(23,9%).Парадоксално,най-компетентнотолицеотвсичкиупоменатие

считанокатонай-слабовлиятелновърхуизборанапрофесия.

Следващата група въпроси проучва вижданията на родителите относно

влияниетонанеформалнитеобразователнидейностивърхуизборанапрофесияна

технитедеца.Първиятоттяхе„Вашетодетесъветвалисесъспреподавател,чиито

заниманияизвънучилищепосещавапоотношениенасвоитебъдещиплановеи

намерения,свързанисизборанапрофесия?“.54,9%отродителитесчитат,чедецата

имсесъветватсъсспециалистите,работещивнеформалнаобразователнасреда.

Отрицателенотговордават7%.Резултатитепоказват,чеспоредродителитетехните

децатърсятсъветотспециалиститевнеформалнаобразователнасредаотносносвоите

професионалнипланове.Товапотвърждавахипотезатазатяхнотопълноправно

включваневпроцесанапрофесионалноикариерноориентиране.

Отговоритенаследващиявъпрос„ДететоВиразвивалитезиспособностичрез

посещениявизвънучилищнидейности?“следватпредходнатапоследователност.Най-

многосаотговорилитеутвърдително(47,3%).Многомалъкеделътнародителите,

които считат детето им не развива способностите,които притежава чрез

извънучилищнитедейностите(6,1%).Резултатитепотвърждаватчедейностите,

реализирани в неформална образователна среда подпомагат развитието на

способностите,коитоюношитепритежават.Товаеемпиричнодоказателствоза

логическиизвод.Именнонеформалнитеобразователнидейностииматзацелда

подкрепятразвитиетонаонезиспособности,коитоюношитеосъзнават,чепритежават.

Последниятвъпросоттазигрупа„СпоредВас,тезиспособностииматли

непосредственовлияниевърхуизборанапрофесия?“изследвадалипритежаваните

способности,коитосеусъвършенстватспомощтананеформалнитеобразователни
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дейностииматвлияниевърхуизборанапрофесия.Най-многородители(44,2%)

посочватотговор„частично“.Утвърдителенположителенотговордават39,5% от

изследванитеродители.Превесътнаполученитеотговори„частично“седължина

факта,ченевсякаспособностналичносттасеотнасяпрякодоизбранатапрофесия.

Новсякаспособностебезцененресурс,койтодабъдепрактическиипрофесионално

приложим.Резултатитедаватоснованиедасесчита,ченеформалнатасредаподкрепя

развитието на професионални умения,възоснова на усъвършенстването на

способноститеналичността.

Следващатагрупавъпросиенасоченаизцялопроучваненародителското

мнениеповъпроситенапрофесионалнотоикариернотоконсултиране.Първиятоттях

е„Посещавалилистесъссвоетодетекариерницентровевъввръзкасжеланатаот

негопрофесия?“.59,1% отродителитепосочват,ченесапосещавалисдететоси

кариеренцентър.Само12,9%посочватутвърдителенотговори.Даннитепосочват,че

майкитепосещаватпо-често(12,9%)сдецатасикариернитецентрове,отколкототова

правятбащите(4,3%).

Резултатитеотследващиявъпрос„Считателизанеобходимоиподходящода

посещаватесамостоятелноконсултациизасъветсъсспециалистпоотношениена

изборанапрофесиянаВашетодете?“садиференциранипопол.Процентътна

майките,коитопосочваткатегориченположителенотговоре26,%,атозинабащите–

почтисдесетпунктапо-нисък(19,6%).Честотниятанализустанови,чев69,3%от

случаитеродителитененамиратсмисълвсамостоятелнипосещенияприконсултант

относноизборанапрофесиянатяхнотодете.Майкитеибащитепоказватясно,чене

считатзанеобходимодапосещаватсамостоятелниконсултации.

Честотниятанализнаследващиявъпрос„Коемястоенай-подходящоспоред

Вас?“разкриваинтереснитенденциивотговоритенародителите.Тепосочватнай-

честокариернитецентрове(43,8%)катонай-подходящиместазаконсултации.На

следващомястоеучилището(42,3%),анепосредственоследнего(41,5%)–

институциитезанеформалнообразование,коитопосещаватдецатаим.Получените

отговорисасвидетелствозатова,чеитритеинституциисаеднаквоподходящиза

провежданенаконсултативнадейностпопосоканаизборанапрофесияикариера.

Интересноедасеотбележи,чемнениятанабащитеопределяткатонай-подходящо

място законсултативнадейностучилището.Посещениятанаизвънучилищни

заниманияикариернитецентровеиматеднаквирезултати(30,8% изадвете

институции).Разликатавмайчинитемненияепо-осезателна–37,1% посочват

кариернитецентрове,а34,7%институциитезанеформалнообразованиеи24,2%–

училищата.

Последнатагрупавъпросиеизцялонасоченакъмпроучваненавлияниетона

образователнитедейности,реализиранивнеформалнаобразователнасредавърху
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професионалнитеуменияиизборанапрофесияпрезпризматанародителите.

Полученитерезултатиоткрояватследнитетенденциивмнениятанародителите:

-Познаватобластитезапрофесионалнареализациянасвоитедеца.

-Потвърждават хипотезата за влиянието на образователните дейности,

реализиранивнеформалнаобразователнавърхуизборанапрофесиянатехнитедеца.

-Считат,ченеформалнитеобразователнидейностиподпомагатразвитиетона

личниипрофесионалниумения.

-Определятсебесииучителитекатонай-подходящисъветнициприизборана

професиянатехнитедеца.

-Неотчитатнеобходимостотиндивидуалноконсултиранеприспециалиствъв

връзкасизборанапрофесиянатяхнотодете.

-Отличаваткариернитецентровеиинституциитезанеформалнообразование

катонай-подходящизареализираненаконсултативнадейностпопрофесионалнои

кариерноориентиране.

3.3.Анализнаданнитеотспециалистите,работещивнеформалнаобразователна

средазануждитенапрофесионалнотоикариернотоориентиране

Педагогътеваженфакторвживотанаюношите.Неговатапрепоръказаизбор

напрофесиябиследвалодабъдепо-обективнавсравнениестазинародителите.Като

челисощепо-голямасиласеотнасяказанотоспрямоспециалистите,които

реализиратпедагогическадейноствнеформалнаобразователнасреда.Отговоритена

първивъпрос„Знаетелипокоиучебнипредметивучилищепроявяваактивност,

самостоятелноститворчество?“сапреобладаващоположителни(73,8%).Това

означава,че значително повече от половината специалисти от неформална

образователнасредапотвърждават,чесапроследилисвоитевъзпитаницииса

запознатистехнитеинтереси.Положителнитеотговоринавъпросапоказватголям

дялназапознатитеспециалистисинтереситенаюношите(86,3%).Навъпроса

„Занятията,коитопосещававсвободнотосивремеиматлипрякоотношениекъм

избранатаобластнатрудаилипрофесия?“47,5% отизследванителицаотговарят

утвърдително.

Следващиятвъпрос„Подвлияниетонакого,споредВас,изследванотолицее

избралодаучаствавизвънучилищнизанимания?“предлагамножественизборпри

отговорите.В83,1%отслучаитеспециалиститепосочват,чеюношитесаизбралида

посещаватучебнизанятиявнеформалнаобразователнасредподвлияниенасебеси.

Почтидвойнопо-нисъкепроцентътнаонези,коитосчитат,чевърхутозиизбор

влияниееоказаламайката(43,1%).Третинай-посочванотговореприятелскиякръг

(36,3%),следванотучителя(30,6%).Специалиститеотнеформалнаобразователна,

споредкоитокариернияконсултантеповлиялнатозиизборенапоследномясто

(1,9%).
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Навъпроса„Каквоепровокиралоизследванотолицедасеориентира/насочи

къмизбранатаотнегопрофесия?“малкоповечеотполовинатаспециалисти(60%)

считат,чеспособностите,откритичрезучебнипредмети,изучаванивучилищеса

провокиралиинтересанаюношитекъмизбранатапрофесия.Малконадполовинатаот

тях(52,5%)отбелязват,чеспомощтанаизвънучилищнитезаниманияюношитеса

установили някои свои способности.Желаниятаи мечтитеотдетството са

провокиралиразмислипопосоканаконкретнапрофесияспоред25%отизследваните

лица.Товапотвърждавамнениетонанякоиавтори(напр.Мерджанова,Я.,2008),че

възрастовиядиапазонзапрофесионалноориентиранеспада.Резултатитепоказват,че

кактопедагогическитеспециалисти,такаитези,коитоработятвнеформалнасреда

иматравнопоставеновлияниевърхуюношескияизбор.Товаеоснованиедасе

подкрепицялостнатаконцепциянадисертационнотоизследване,восноватанакоето

седиидеятазаинтегрираненауслугитепопрофесионалноикариерноориентиранев

неформална образователна среда.Въпреки че специалистите от неформална

образователнасредаподчертаватвлияниетонасвоитеколеги,само11,9% оттях

посочватсебесивкачествотонаподбудителинаюношескатамисълкъмизборна

конкретнапрофесия.Тревожнаетенденцията,чеконсултациитесучилищния

психолог(2,5%)испедагогическиясъветник(1,3%)санапоследнитеместапосочени

катовлияещивърхуизборанапрофесия.Товасапрофесионалисти,еднаот

функциите,накоитоереализираненадейностипопрофесионалноикариерно

ориентиране.

Честотниятанализнавъпроса„Откаквипрофесиисеинтересува?“показва,че

повечеотполовинатаотспециалистите(69,4%)сапосочиликонкретниотговорипо

посоканапрофесионалнитеюношескиинтереси.Качествениятанализнаданните

показвасъвпадениявмнениетонаюношитеиспециалисти–в54,6%отслучаите

изразенитепредпочитанияотстрананаюношитесеприпокриватспосоченитеот

технитепреподаватели.

Вотговоритенавъпроса„Разговарялилистесизследванотолице(понегово

желание)въввръзкасизборанаподходящазанего професия?“доминира

утвърдителният–„да,често“(40,6%).Полученитерезултатипоотговор„рядко“са

свидетелство,чеспециалиститеотнеформалнаобразователнасреда,макаринечесто,

саизпълнявалиролятанакариеренконсултант.Резултатитепотвърждават,че

специалиститеотнеформалнаобразователнасредаоткликватнануждитенаюношите

законсултацияотносноизборанапрофесия.Наредспедагогическатадейност,която

реализират,товаозначава,четеизпълняватфункцияинакариеренконсултант.

Резултатитекатегорично потвърждават,четези специалисти могатдабъдат

пълноценниучастници,коитодаподпомогнатпроцесанапрофесионалноикариерно

ориентиране.
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Отдругастранаотговоритенаследващитедвавъпроса„Съветвалилисте

изследванотолицепоотношениенанеговияизборнапрофесия?“и„Разкривалили

степреднеговъзможноститезакариерноразвитиевпрофесията?“проверяваткаквае

честотата при получените отговори, когато специалистите от неформална

образователнасредаориентиратпрофесионалноикариерно.Интересноедасе

отбележи,чечестотниятанализиподватавъпросаразкриваеквивалентнатенденция

вотговорите.Внякоиотподотговоритеполученотопроцентноразпределениее

почтиседнаквистойности.И придватавъпросанай-високепроцентътна

отговорилитес„не,никога“,съответно44,4%завъпрос№10и39,4%завъпрос№11.

Процентноторазпределениенаонезиспециалисти,коитосасъветвалиизследваните

юношимногократноса32,5%,апроцентътнасъщияподотговорспрямоконсултации

закариерноразвитиевпрофесиятаемалкопо-завишен(36,9%).Получените

стойностисасвидетелство,чеспециалиститеотнеформалнаобразователнасреда

участватактивно,нонецеленасоченовпроцесанапрофесионалноориентиранена

юношите.

Следващитеняколковъпросасанасоченикъмпроучванедалиспециалиститеот

неформалнаобразователнасредасареализираликонсултативнадейностсродителите

насвоитевъзпитаници,кактопоотношениенаспособноститенаюношите,такаи

спрямотяхнатапрофесионалнареализациявбъдеще.Първиятоттазигрупавъпросие

„Консултиралилистеродителитенаизследванотолицепоотношениеназаложбите,

коитопритежава?“.68,1% отизследванитеспециалистизавяват,ченикоганеса

извършвалитазидейност.Честотноторазпределениевположителнитеотговори

показвалекпревеснаеднократнореализиранитеконсултации(18,1%)всравнениес

многократните(13,8%).Информациязаподбудителитенатезисрещисесъдържавъв

въпросът„Чиябеинициативатазаосъществяваненаконсултацията?“.Резултатите

свидетелстват,ченай-честородителитеиницииратзапровежданенаконсултация

(48,4%).Важноедасеподчертае,ченавторомястосажеланиятанаюношитеза

реализираненасрещамеждуродителитеипреподавателяназанимания,коитоте

посещават(39,1%).Причинитезатоваоставатнеизяснениипредставляватинтересза

бъдещипедагогическиизследвания.Занастоящотоизследванетезирезултатиса

важни,защотопоказват,чеизследванитемладихорасапроявилисамоинициативаи

сапотърсилипомощ исъдействиеотсвоитепреподаватели.Следващиятвъпрос

„Насочвали/препоръчвалилистеподходящапрофесиязаизследванотолицена

неговитеродители?“проследявакакваечестотанаслучаите,когатоспециалиститеот

неформалнаобразователнасредаконсултиратродителитенасвоитевъзпитаницивъв

връзкасизборанаконкретнапрофесия.Най-многосаонезиоттях,коитоотбелязват,

ченикоганесаизпълнявалитазифункция(68,1%).Интереснодасеотбележиефакта,

чепроцентноторазпределениесъвпаданапълносотговоритенавъпроси,които
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проучватчестотата,скоятоспециалиститесаконсултиралиродителитеотносно

способноститеиизборанапрофесиянатехнитедеца.Товаозначава,четематичното

съдържаниенаразговоранеефакторзапровежданенаконсултацията.Вероятнопо-

високиятпроцентнаотговорилите,ченикоганесапровеждалитакаваконсултациясе

дължи нафакта,черодителитенепосещаватинституциитезанеформално

образованиеиинтересъткъмпровежданенаразговорспреподавателитеезанижен.

Тазитенденциясепотвърждаваоткростабулативнияанализнаполученитерезултати,

който установява статистически значима връзка (sig<0,05)между въпросите

„Съветвалилистеизследванотолицепоотношениенанеговияизборнапрофесия?“и

„Насочвали/препоръчвалилистеподходящапрофесиязаизследванотолицена

неговитеродители?“.Връзкатамеждувъпроситееумерена(V=0,492).Резултатите

показват,че68,1%отспециалистите,коитосасъветвалисвоитевъзпитанициотносно

изборанапрофесиянесапрепоръчвалиподходящазанегопрофесия.В90,9% от

случаитеспециалистите,коитосасъветвалимногократнородителитесаконсултирали

юношите,носамо38,5% отспециалистите,съветвалисвоитевъзпитанициса

извършвали многократни препоръки към техните родители.Потвърждава се

хипотезата,чеспециалиститеотнеформалнаобразователнасредаизвършватнесамо

преподавателскадейност,но и консултативнапо посканапрофесионалното

ориентираненаюношите.Интереспредставляватрезултатите,коитопроследяват

същатавзаимовръзка,носпрямодиадатаспециалиствнеформалнаобразователна

среда–юноши.Установенаестатистическизначимавръзка(p<0,05;V=0,569)

междувъпросите„Разговарялилистесизследванотолице(понеговожелание)във

връзкасизборанаподходящазанегопрофесия?“и„Съветвалилистеизследваното

лицепоотношениенанеговияизборнапрофесия?“.44,4%отспециалиститеникога

несаразговарялисизследванотолицепонеговожеланиеотносноизборанапрофесия

иникоганесапредлагалисъветпотозивъпрос.32,5%отспециалистите,коитоса

разговарялимногократносюношатапонеговаинициатива,сапредоставялисвой

съветотносноизборанапрофесия.Важноедасеподчертае,чеинициативатаза

провежданенаконсултативнадейностнеенаспециалиститеотнеформална

образователнасреда,анаюношите,т.е.консултациятаепредизвиканаотвътрешната

импотребност.

Следващият кростабулативен анализ проследява дали съветите на

специалиститеотносноизборанапрофесиянаюношите,разкривативъзможностите

закариерноразвитиевнея(„Съветвалилистеизследванотолицепоотношениена

неговияизборнапрофесия?“;„Разкривалилистепреднеговъзможноститеза

кариерноразвитиевпрофесията?“).КоефициентътнаКрамерпоказвасилнавръзка

междувъпросите(V=0,799).В36,9%отслучаите,когатоспециалиститесасъветвали

многократно изследванителицаотносно изборанапрофесия,саразкривали
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многократноивъзможноститезакариерноразвитиевпрофесията.Получените

резултатите потвърждават,че съвременното професионално ориентиране се

съпровождаоткариернотоориентиране.

Повечетоотполовинатаотспециалистите(55,7%)изразяват,чеиматконкретни

препоръкикъмизследванитеюношизаизборнапрофесия(въпрос№16„Каква

професияилипрофесионалнаобластбихтепрепоръчалинатовалицезавбъдеще?“).

В43,1%отслучаитемнениетонаюношииспециалистизаподходящизборнабъдеща

професиясъвпадатисвидетелствазаблизостмеждудветегрупиизследванилица.

Въпрекилипсатанасъвпадениявмненията,повечеотполовината(50,6%)от

изследванитеспециалистинесмятат,чеенеобходимородителитедапреминават

допълнителнообучениезаповишаваненатяхнатапедагогическакомпетентност

(въпрос№17).В50%отслучаитемнениетонародителиипреподавателизаизборна

конкретнапрофесиянесъвпада.Възможноеразминаваниятавродителскитеи

преподавателскитемнениядаееднаотпричинитезаразривавотношениятамежду

тезидвегрупиизследванилицаиневъзможносттазапостиганенаконсенсус.Онези

преподаватели,коитосаотбелязаливсвоитеотговори,чесчитатзанеобходимо

родителитедапреминаватдопълнителниобучения,свързанисизборанапрофесия,

иматвъзможностдапосочаткоиместа,споредтях,санай-подходящизатова(въпрос

№18„КоемястоспоредВас,енай-подходящозатова?“).Най-уместномястозатази

дейностспоредизследванителицасакариернитецентрове(52%).46%считат,четова

еинституцията,вкоятоработят,аспоред38%най-подходящомястоеучилището.

Въпрос№15„Подвлияниетонакого,споредВас,изследванотолицееизбрало

своятапрофесия?“проучвакоисаосновнитеизточницинавлияниевърхуизборана

професиянаюношитеспоредпреподавателите.Най-осезателноевлияниетона

личнотомнение(72,3%).По-малкоевъздействиетонародителскатадвойка(38,4%

майкатаи28,3%бащата),наприятелскотообкръжение(23,9%),научителя(18,9%).

Анализътнамнениетонаспециалиститеотнеформалнаобразователнасреда

разкрива,че:

-Тесазапознатиотличноспредпочитаниятанаюношитеспрямоизучаваните

учебнипредметивучилищеипосещаванитеобразователнидейностипопосокана

хобиипрофесия.

-Тесасъветвалииконсултиралиюношитеиродителитеотносноизборана

професияикариерноразвитиевнея.

-Теотличаватспецифичнитеспособностиипрофесионалниинтересинасвоите

възпитаници.Мнениетоимсъвпадасизявенитепредпочитанияотстрананаюношите.

3.4.Анализнаданнитеотекспертнатаоценканакариернитеконсултантиот

изследваните27областникариерницентровевБългария

Статистическатаобработкатанаданнитеотдемографскатачастнаанкетната



29

картазаекспертнаоценканесапретеглени.Товаенаправеносамосотговоритена

останалитевъпроси.Редноедасеотбележи,чеполученитеотговорисеотнасятсамо

допрекитенаблюдениянакариернитеконсултантивърхуюноши,скоитореализират

консултативнадейност.Полученитерезултатищебъдатсравняванисотговоритена

извадката-юношиотнастоящиядисертационентрудвпоследнатачастнатретаглава.

Първиятвъпросотанкетнатакартае„Откривателивръзкамеждуизучаваните

учебнипредметивучилищеиизявенитеинтересинаконсултиранитеотВасюноши

към определенапрофесия?“.Честотноторазпределениепоказва,ченай-високе

процентътнаотговорилитес„да“(82,4%),т.е.кариернитеконсултантикатегорично

считат,чеимаобвързаностмеждуизучаванитеучебнипредметивучилищеи

изявенитеинтересинаюношите.

Съотношениетонаполученитеотговориповторивъпрос„Някоиотзанятията,

коитоВашитеклиенти–юношипосещаватвсвободнотосивреме,иматлипряко

отношениекъм избранатаоттяхобластнатрудилипрофесия?“есходнос

резултатитеотпредходниявъпрос.Утвърдителенотговордават78,3%откариерните

консултанти.Тезирезултатисасвидетелствозапотвърденатаивпърватачастна

изследването хипотеза,чеизборътнаобразователнадейност,реализиранав

неформалнаобразователнасредаеобвързанаспрофесионалнитепредпочитанияна

юношите.

Отговоритенатретивъпрос„Подвлияниетонакого,споредВас,юношите

избиратдапосещаватзанятиявсвободнотосивреме?“предлагатмалкопо-различно

разпределениевсравнениестези,получениотизследванитеюноши,родителии

специалистиотнеформалнаобразователнасреда.Споредкариернитеконсултанти,

най-осезателновлияниевърхуизбораназанятия,коитоюношитедапосещаватв

свободнотоси времеиматприятелите(22,5%),собственотовлияние(20,1%),

родителите (17,2% – майка;11,2% – баща),учителите (11,7%),кариерните

консултанти(6.9%).

В следващия въпрос „Какво,според Вас,провокира юношите да се

ориентират/насочваткъм избранатаоттяхпрофесия?“най-яркосеотличават

способностите,откритичрезучебнитепредметивучилищеиспособностите,открити

чрезизвънучилищнизанимания,чиитопроцентеравен(18,4%).Тозирезултат

очевидноизтъквавлияниетонаобразователнитедейности,реализиранивнеформална

образователнасреда.

Петивъпрос„Откъденай-честоидваинициативатазаконсултациясюношатаза

изборнабъдещапрофесия?“проследяваизточниците,чрезкоитонай-честосе

реализиратконсултативнисрещи.Споредкариернитеконсултанти,товасаюношите

(34,8%),родителите(24%),училищнатаинституция(19,3%),учителят(14,1%)и

близкитенаюношите(5,7%).Важноедасеотчетевисокияпроцент,койтоотличава
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груповитезаявкиотучилищнатаинституция.Училищатасаактивенучастникв

процесанапрофесионалноикариерноориентиране.Тесачастотпартньорската

мрежа.

Отговоритенашестивъпрос„Колкочестосенаблюдаватнесъответствияв

мнениятазаизборнаподходящапрофесияспоредюношитеитехнитеродители?“са

структурираничрез5степенналикертоваскала.Кариернитеконсултантинай-често

посочватотговор„понякога“(55,9%)и„често“(36,4%)Липсатанасъгласуваноств

мнениятаехарактерназаюношеството.Въпрекитоватозипроцентесизключително

високинива,коетосъссигурностбизатруднилоцялостнияпроцеснапрофесионално

ориентиране.

Навъпроса„Колкочестотезинесъответствиясасвързанисостриконфликти,

изискващипаралелна,по-продължителнаработаисдветестрани?“най-високе

процентътнаотговорилитес„понякога“(47,2%).Товаозначава,чеспоредкариерните

консултантибитувараздвоениевмнениетодалиизостренитеконфликтниситуации

изискватпродължителнаработа.

Вотговоритенаосмивъпрос„Подвлияниетонакого,споредВас,юношитеса

избрали/избиратсвоятапрофесия?“сезапазвапроцентното разпределениеот

предходенвъпрос.Експертнатаоценкаотличаванай-силновлияниетоналичното

мнениенаюношитевърхуизборанапрофесия(20,5%),следванооттованамайката

(21,4%)ибащата(15,4%),наприятелскиякръг(15,8%),накариернияконсултант

(11,3%)инаучителя(6,9%).Забелязваседостапо-голямозавишениенапроцентното

разпределениевотговоритенакариернитеконсултантивсравнениестована

юношите.

Въпросът„Смятатели,чепрофесионалноикариерноориентиранеможедасе

осъществявавинституцииизвънучилище?“отновоеконструиранспомощтана5

степенналикертоваскала.Напълноутвърдителниотговорипосочватповечеот

половинатаизследванилица(55,9%),а„вголямастепен“–25,7%.Отговорите

категоричноутвърждаватвъзможносттазареализираненапрофесионалноикариерно

ориентираневинституциизанеформалнообразование.

Десетивъпрос„Коиинституциисанай-подходящиспоредВас?“есвоеобразно

продължениенапредходниявъпрос.Кариернитеконсултантипосочватнапърво

мястоцентроветезаличностноразвитие(33,5%),анавторо–центроветеза

професионално обучение (28,1%).Най-малък е делът на неправителствените

организации(15,2%)ичиталищата(6,2%).

Въпросът„Покакъвначиневъзможнопартньорствотомеждудвататипа

специалисти(кариерниконсултантииспециалистиотсекторананеформалното

образование)?“проучвавъзможноститезасътрудничество.Най-често(67,2%)товае

взаимодействиетосъсспециалиститеотучилищатаиклубовете„Кариера“.На
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следващотомястоeподдържанетонамрежаотспециалисти(58%),предоставянетона

услугипопрофесионалноикариерноориентираневучилищнасреда(52,2%),

изработваненапрограмазасътрудничествомеждуинституциитеицентроветеза

личностноразвитиесконкретниангажиментиидейности(49,4%),съвместните

усилия,реализирани спомощтанапостоянен специалистпо професионално

ориентиране,койтодаподкрепятпроцесавинституциитезанеформалнообразование

(39,5%).Според 30,9% възможност има чрез договорни отношения между

институциятаицентроветезаличностноразвитиезапочасовоангажиранена

специалистивопределенидни.Напоследномясто,носъссравнителновисокпроцент

наотговорилитеекспертнотомнениеотличавапровежданетонасъвместниобучения

(35,5%).

Вариантитезаотговорнавъпроса„Скоисвоифункцииикомпетентности

специалиститеотинституциитезанеформалнообразованиемогатдаучастватв

процесанапрофесионалноикариерноориентиране?“предоставятвъзможностдасе

отличатвсекиединотподотговоритеспомощтанапетстепенналикертоваскала.

Честотноторазпределениеспряморолятанасъветникеследното:вголямастепен

(38,1%),средна степен (35,2%),в ниска степен (15,4%),изцяло (11,1%).

Разпределениетопоотношениенаролятанапомощникнакариернияконсултанте

следното:вголямастепен(46,1%),среднастепен(35,7%),внискастепен(11,2%),

изцяло(7%).Преобладаватмнениятавотговорите,чеспециалиститеотнеформална

образователнасредабихамоглидаизпълняватфункциятанакариеренконсултантв

нискастепен(36%).Процентътнаотговоритевпълнатапротивоположност(вголяма

степен)е32,7%.Кариернитеконсултантиодобряватнай-същественовъзможността

специалистите,работещивнеформалнаобразователнасредадабъдатобучителиза

развитиенапедагогическиумениянародителите–вголямастепен(32,4%),всредна

степен(32,8%),внискастепен(23,6%),изцяло(11,4%).

Последниятвъпросе„В кои етапи напрофесионалното и кариерното

ориентиранеспециалиститеотинституциитезанеформалнообразованиемогатда

участватипартниратнакариернитеконсултанти?“.Най-яркосеотличаваетапътна

опознаване и установяване на доверителни отношения (49,8%),при който

специалистътотнеформалнаобразователнабимогълдасъдействазаопознаванена

семейнатасреда,училището,приятелскиякръгнаюношите.Кактонастоящото

изследванепотвърди,специалиститеотнеформалнаобразователнасредапознават

добресвоитевъзпитанициичестотяхнатапозициябимогладаспестибезценновреме

идаподпомогнецялостнияпроцеснапрофесионалноориентиране.Най-ниски

стойности иматрезултатите,отнасящи седоначалнадиагностика(12,7%)и

диагностиканаспособности(11,3%).Резултатитесаизненадващисогледнафакта,че

именноспециалиститеотнеформалнаобразователнасредапознаватдобресвоите
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възпитаници,технитеспособности,мечтиижелания.Тазитезаепотвърденаиот

първата част на емпиричното изследване,което е от особено значение за

диагностичнатаработа.Специалистите,работещивнеформалнаобразователнасреда

могатдабъдаткритерийзавалидноствдиагностичнатадейност.

Изводивъзоснованамнениетонакариернитеконсултантиса,чете:

-Изразяватготовностзасътрудничествосъсспециалиститеотнеформална

образователнасреда.Най-честотекатотехнипомощнициилиобучителизаразвитие

напедагогическиумениянародителите.

-Подчертаватсвоятприносспрямоюношескитепрофесионалниизборивмного

по-голямастепен,всравнениесюношите,технитеродителииспециалиститеот

неформалнаобразователнасреда.

-Открояватспособностите,откритичрезизучаванитеучебнипредметив

училище,посещениятанаобразователнидейностивнеформалнаобразователнасреда,

кактоидетскитемечтикатоосновниизточници,провокиралимисълтанаюношите

къмизбранатапрофесия.

-Отчитатвмногопо-голямастепенсвоятаролявпроцесанапрофесионалнои

кариерноориентираневсравнениесостаналитегрупиизследванилица.

3.5.Сравнителенанализнаданнитеповъпроситекъмюношите,родителите,

специалиститеотнеформалнаобразователнатасредаикариернитеконсултанти

Първиятвъпрос,койтоевключенивчетиритеанкетникартие„Подвлиянието

накогоизбрахтедаучастватевизвънучилищнизанимания?“.Установениса

приблизително еквивалентни стойности в процентното разпределение.Редки

изключенияприсъстватвполученитеотговориоткариернитеконсултанти.От

полученитерезултатиставаясно,чемайката,вкачествотосинаизточник,влияещ

върхумнениетонаюношитесеотличавакатотакъвнай-силновполученатаексперта

оценка.Бащатаеопределянкатовлияещнаюношескотомнениеза24,5%отмладите

хора.Всичкиреспондентиотличаватярколичнотомнениенаюношитекатоповлияло

базисновърхутехнитепредпочитаниянаизвънучилищни занимания.88% от

юношитеизтъкватсебесиприсамоопределениетонасвоитезанятия.Резултатите

отличаватучителяткатоеднаотнай-силноизпъкващитефигуриспоредизследваните

лица.Кариернитеконсултантисанай-рядкопосочванияотговор,катополучените

стойностиоттритеизследванитегрупилицаспочтиравни–юношите(2,2%),

родителите(2,1%)испециалистите(1,9%).

Резултатите,попосоканаизточницитенавлияниевърхуизборанапрофесия

(„Под влиянието на кого избрахте своята професия?“)запазва еквивалентна

тенденциятавотговоритевсравнениестези,полученипопосоканаизборана

извънучилищниобразователнидейности.Отговоритепоотношениенамайкатасас

приблизителноеднаквистойностиизачетиритегрупи.Въпрекитова,многопо-
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близкисачисловитеизражениянаразпределениетомеждуродителите,учителитеи

кариернитеконсултанти,всравнениестезинаюношите.Кариернитеконсултанти

отдаватнай-многовниманиенаучителскотовлияние,всравнениесостаналите

изследванилица(42,6%).Имайкипредвидпо-активнатасъвместнадейностна

кариернитеконсултантисучителитевъзоснованасъвместнитеинициативина

кариернитецентровеиучилищата,полученитерезултатинесаизненадващи.

Следващият огледален въпрос е „Какво Ви провокира да се

ориентирате/насочитекъмизбранатаотВаспрофесия?“.Резултатитепоказват,чеи

четиритегрупипосочватнай-честоспособностите,откритичрезучебнитепредмети,

изучаванивучилище.Високисарезултатите,споредкоитоизпъкваролятана

извънучилищнитезанимания,спомощтанакоитоюношитесаоткрилисвоите

способности.

Последнатагрупавъпросикъмродителитеиспециалиститеотнеформална

образователнасредаса:„Коиотприведенитеспособностивнай-голямастепен

притежаваВашетодете?“;„Каквиспециалниспособностипроявява?“.Предложените

отговорисаогледалниидаватвъзможностнаизследванителицазамножествен

вариантприотговор.Споредродителите,конструктивно-техническиспособности

проявяват32,9%отизследванитеюношите,докатозаспециалиститетозипроценте

27,5%.Родителскотомнениеотчита,чематематическиспособностииматпочти

половинатаотизследванитеюноши(40,6%),докатотозипроцентепо-нисъкспоред

специалистите(35%).Литературниспособностипроявяватповечеотполовинатаот

изследванителицапрезпризматанамайкитеибащите(55,2%).Значителнопо-ниски

сарезултатите,получениотпреподавателите(33,1%).Припокриваневмненията

(43,4%;42,5%)и надветегрупи изследвани лицаимаспрямо музикалните

способности,коитопроявяватюношите.Художественитеспособностисаизразенив

46,9%споредродителитеи37,5%споредпреподавателите.Мнениетонародителитее,

чеорганизаторскитеспособностисаприсъщиза42,7% отюношите,атована

специалистите–29,4%.

Вобобщение,сравнителниятанализпочетиритеогледалнивъпросиочертава

тенденциязаприпокриваневмнениятаначетиритегрупи изследвани лица.

Изключениясеоткриватвнякоиототговоритенакариернитеконсултанти.Вероятно

товаседължинафакта,чеотговоритенародителитеиспециалиститеотнеформална

образователна среда се отнасят до изследваните юноши,докато кариерните

консултантиотговарятвъзоснованапрофесионалниясиопит.Възгледитена

родителитеиспециалиститесъответстватнаюношеските.Невсичкиспециалистиот

неформалнаобразователнасредапритежаватпедагогическаспособност.Въпрекитова,

даннитеотизследванетодоказват,четепознаватдобресвоитевъзпитаници.

Близосттанаспециалиститеотнеформалнаобразователнасредадоюношитеересурс,
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който подкрепя тяхното професионално самоопределение и следва да бъде

интегриранвпроцесанапрофесионалнотоикариернотоориентиранеиконсултиране.

Получените резултати имат диагностична стойност за съвременното

професионално и кариерно ориентиране.Специалиститеизвън училищеимат

възможностдаобщуватинаблюдаватюношитевнеформалнаобразователнасреда,

коетоеоснованиепедагогическатаподкрепадасереализиракактопопосокана

образователния процес,така и спрямо професионалното самоопределение на

личността.

ЧЕТВЪРТАГЛАВА

КОНЦЕПТУАЛЕНМОДЕЛЗАПРОФЕСИОНАЛНОИКАРИЕРНО
ОРИЕНТИРАНЕНАЮНОШИВНЕФОРМАЛНАОБРАЗОВАТЕЛНАСРЕДА

4.1.Теоретичнаобосновказасъздаваненамоделзапрофесионалноикариерно

ориентираненаюношивнеформалнаобразователнасреда

Концепциятанапредложениямоделсеосноваванаполученитерезултатиот

емпиричнотоизследванезавлияниетонанеформалнатаобразователнасредавърху

професионалнотоикариернотоориентираненаюношите.Нейнотозначениеза

бъдещатареализациянамладитехораедоказаноубедително.Тонараствав

съвременнитеусловия,порадинуждатаотинтегрираненауслугитепопрофесионално

икариерноориентираневнеформалнаобразователнасредазащото:

-Часоветепопрофесионалноикариерноориентираненаюношивучилищеса

недостатъчни;

-Учебнотосъдържаниенаизучаванитеучебнипредметивучилищеакцентират

върху усвояването на общообразователния учебен материал,а дейности по

професионалноикариерноориентиранесереализиратпредимновчасанакласаив

часоветепогражданскообразованиеивъзпитание;

-Специалистите от неформална образователна среда са ресурс за

професионалноикариерноориентираневнеформалнаобразователнасреда,защото

познаватпо-добрежеланиятанасвоитевъзпитаницивсравнениесучителитев

училищата;

-Юношитепосещаватизвънучилищнитеобразователнидейностидоброволно,

коетоповишаваимотивациятапритяхнотопосещение;

-Пазарътнатрудаизискваюношитедапритежаваткариерниуменияи

компетентности,чиетоусвояванеемногопо-фокусираноисеусвоявапо-леснов

неформалнаобразователнасреда.

Вконтекстанапосоченатаконстатацияенеобходимодасерегистрирати

нереализираните възможности на неформалните образователни дейности за



35

професионалнотоикариернотоориентираненаюношивнеформалнаобразователна

среда:

-Занятиятапопосоканахоби/развлечениесафокусираниизцяловърху

изучаванотоучебносъдържание,нонесацеленасоченоангажиранисизборана

професия;

-Качестватаиуменията,коитоюношитеформиратприпосещенияназанятияпо

посоканахоби/развлечениясаобвързаниисизбранатапрофесия,ноневинагитовае

осъзнатпроцес;

-Лиспвасинхорнизиранеирегулярнопровежданенаиндивидуалниигрупови

консултативнидейности;

- Обменът на информация между различните специалисти (учители,

педагогически съветници,училищни психолози,специалисти от неформална

образователнасредаиконсултанти)еограниченилиотсъстванапълно,коетоне

позволявадасеизградицялостенпрофилнаюношата.Тованарушавацялосттаи

удвояваработатанапрофесионалиститевпроцесанапрофесионалноикариерно

ориентиране.

Към основаниятазапредлаганенамоделзапрофесионалноикариерно

ориентираненаюношивнеформалнаобразователнасредасеотнасяиразбирането,че

реализиранетомуепрякозависимооткохезиятаисинергиятамеждуюношите,

технитесемейства,центроветезапрофесионалноидопълнителнопрофесионално

обучение;институциитезанеформалнообразованиекатоцентровезаличностно

развитие,читалища,музеи,школиидр.

4.2.Същностиструктуранамоделазапрофесионалноикариерноориентиране

наюношивнеформалнаобразователнасреда

Същносттанамоделазапрофесионалноикариерноориентираненаюношив

неформалнаобразователнасредасеосноваванасинергетическатапедагогикаи

синергетическотообразование.Тозиподходразглеждавединствовзаимодействието

междувсичкиучастницивсистемата.Целтаеформиранетонасамостоятелналичност

–спрямонейнатареализация,възпитаниеиобразование.Вчуждестраннатанаучна

литературатазипроблематикаеизследванаотавторикато:Mascall,B.,2006,Rolheiser,

C.,2006;Вознюк,А.В.,2012,Saliba,М.,2015,Olkohovaya,T.,2016,Shukman,A.,2016;

идр.ВбългарскатанаучналитературатематасеразработваотЯ.Рашева-Мерджанова

(2017),М.Богданова(2014),Д.Гълъбова(2014),В.Радева(2015)В.Милушев(2014,

2016) и др.Изхождайки от тезата за „оптимална пространствено-времева

организация“наобучението,сеактуализираразвитиетонасъвременнатаучебнасреда

(Рашева-Мерджанова,Я.,2017).Концепциитезасинергичнаобразователнатасредаса

насоченикъмнейнататрансформацияисамоорганизациясцелсамоактуализацияна

субектитевпроцесанаобучение.Неформалнатаобразователнасредавкачествотоси
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начастотцялостнатаобразователнасредасъщосеоптимизираиреорганизира

пространствено-времево.Нейнатагъвкавостпозволяватовадасеслучвамногопо-

лесноибързовсравнениесформалнатаобразователнасреда.Възоснованатези

разбирания,настоящиятмоделсеосноваванасинергиятамеждуюноши,техните

родители,кариернитеконсултантииспециалиститевнеформалнаобразователна

среданатриравнища–законодателно,институционалноинаучно(Фигура7).

Фиг.7Моделзапрофесионално(ПО)икариерноориентиране(КО)наюношив
неформалнаобразователнасреда(НОС)

Идеятанамоделаепрофесионалното(ПО)икариернотоориентиране(КО)да

бъдатвцентърананеформалнатаобразователнасреда(вътрешният,сивкръгна

фигура7).Услугитепопрофесионалноикариерноориентиранесепредлагатв

неформалнаобразователнасредаисереализиратвсъответнатаинституцияза

неформалнообразованиеотексперти(кариерниконсултанти,педагози,психолози,

социалниработници).Специалиститеотнеформалнаобразователнасреда,чиято

основна дейност е педагогическата,са активни участници в процеса на

професионалноикариерноориентиране.Тяхназадачавпроцесанаобучениееда

привличатвниманиетонаюношитепопосоканаразвитиетонаспособностииумения,

коитосасвързанипрякосизборанапрофесия.Изключителноважноетозипроцесда

бъдеосъзнатотюношите,т.е.тедаосъзнаваткаквипрофесионалниуменияформират

чрезпосещаванитеоттяхобразователнидейности(дориитеданесапрякосвързани
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сизбранатапрофесия).

В ходанаизследванетобеустановено,чеюношитенеосъзнаваткакви

професионалниуменияразвиватспомощтанаизбранитезанимания.Тазитенденцияе

силно изразена,когато посещаванитеизвънучилищни дейности сахоби или

развлечение.Порадитоваенеобходимопрофесионалнотоикариернотоориентиране

внеформалнаобразователнасредадабъдеинтегриранонесамочрезконсултативните

услугисюношииродители,ноивобразователнитедейности.Специалиститев

неформалнаобразователнасреда,коитоиматпрофесионалникомпетентностиза

кариерно консултиранеи посредничество могатдапартниратнакариерните

консултантивпроцесанапрофесионалноикариерноориентиране.

В Българиясепровеждаобучениезакариерниконсултанти.Успешното

преминаване на изпит дава възможност за сертифициране в програмата,а

сертификатътемеждународнопризнат(GlobalCareerDevelopmentFacilitator–GCDF).

Екипътот„външни“занеформалнатаобразователнасредаексперти(коитоработятв

кариернитецентровеилитакива,назначеникъмдругиинституцииилинасвободна

практика)имазацелконсултиранетонаюношите,апровежданитесрещидаимат

лонгитюднанасоченост.Специалиститеотинституциитезанеформалнообразование

познаватинтереситеиспособноститенасвоитевъзпитаници,порадикоетоса

незаменимпомощникнакариернитеконсултанти.Предложеноторазпределениена

професионалнитеролисестремикъмзапазваненаетическитенормииправилаида

недопускаразмиваненаграницитевпрофесионалнияпрофил навсеки от

упоменатитеспециалисти.Общиятхарактернадейноститепопрофесионалнои

кариерноориентиране,реализиранивнеформалнаобразователнасредаимадве

основниядразапостиганенаоптималенизборнапрофесиянаюношите–

провеждането на информационно-образователна дейност и реализирането на

консултативнадейност–диагностично-прогностичнаипсихолого-педагогическа

оценка.

Заложеното в емпиричното изследване разделение на предлаганите

образователниуслугиобуславяреализиранетонапрофесионалнотоикариерното

ориентираненаюношивнеформалнаобразователнасредав:

- Институции занеформалнообразование,обвързани прякосизборана

желанатапрофесия;

- Институциизанеформалнообразование,коитонесаобвързанипрякосизбора

нажеланатапрофесия,ноиматотношениекъмличностноторазвитиеи

овладяванетонаспецифичнипрофесионалнизнания,уменияинавици.

Семействотокатоосновенфакторнавъзпитаниезаличносттанаюношитее

основнасъставначастзаоптималнотофункционираненамодела.Особеноститена

неформалната образователна среда предпоставят възможността за по-голяма
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гъвкавостнапроцесанапрофесионалноикариерноориентиране.Възможноститеса

за:провежданетонаиндивидуална(вкл.народителскатадвойка)илигрупова

консултативнадейност;обучителнадейностпопосоканаразвитиенапедагогически

умения,чрезкоитодасеподпомогнеизборанапрофесиянаюношата.Неформалната

образователнасредаезащитенопространство,вкоетородителиидецамогатда

обсъдят възможностите за професионално бъдеще.Ежегодно организираните

празненствамогатдабъдатпосветенинатемисвързанисизборанапрофесияи

професионално(кариерно)бъдеще.Интегриранетонатемивтованаправлениеще

подпомогнепрофесионалнотосамоопределениенамладитехораиеблагоприятна

предпоставказарегулираненаотношениятародители-деца,коиточестосенамиратв

кризисенпериодпрезюношеството.

Оптималното професионално и кариерно ориентиране и неформална

образователнасредазависиотустановенитепартньорскивзаимоотношениясдруги

институции,едниоткоитосаучилищата.Необходимоесинхронизиранетона

наличната информация за участниците в учебно-възпитателния процес и

възможноститезасътрудничество.Синхронизиранетонауслугитепопрофесионално

и кариерноориентиране,реализирани вучилищатаи кариернитецентровес

образователнитеуслуги,предлаганивинституциитезанеформалнообразованиеможе

дасепостигнечрезизготвянетонагодишенкалендарнасъвместнитедейности.Чрез

негоимавъзможностзаорганизиранеипровежданенарегулярнидейностипо

професионалноикариерноориентиране,коитодасереализиратвнеформална

образователнасреда.Бюджетътнаинституциитезанеформалнообразованиезависи

от техния статус – държавен,общински,частен,неправителствен сектор.

Провеждането на целогодишни дейности по професионално и кариерно

разпределениезависиотфинансовитевъзможностинасъответнатаинституция.

Разширяванетонадейносттасереализирачрезобявяванетонановощатномясто,

коетодабъдезаетоотспециалистпопрофесионалноикариерноориентиране,който

даработивнеформалнаобразователнасредакатооказвацелогодишнапомощна

юношите.

Успехът на професионалното и кариерното ориентиране в неформална

образователнасредазависиотнеговоторегламентиранеиинтегрираненавсякоедно

отследнитеравнища(външнияткръгнафигура7):

-Институционалноравнище–синхронизираненасистемитезаформалнои

неформалнообразование,дейноститенакариернитецентровеидругиинституции,

обвързанисизборанапрофесиявюношеството.Основенпринципнаработае

съвместнотосътрудничество.

-Законодателно равнище – регламентиране на предлаганите услуги по

професионалноикариерноориентираневсекторананеформалнообразованиев
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нормативнитедържавнидокументи.В Законазапредучилищноиучилищното

образованиеинституциитезанеформалнообразованиесенаричат„Центровеза

подкрепазаразвитиеналичността“.Чл.49(1)гидиференцираспрямохарактерана

дейноститекатовт.2.сеупоменавадейностзакариерноориентиранеиконсултиране.

Виндивидуалнитеправилнициобластнитецентровезаподкрепаналичността(напр.

наОбщински детски комплекс,гр.Търново)еупоменато,чесепредвижда

подпомаганетонапрофесионалнатанасоченостипридобиванетонакомпетентности,

необходимизауспешналичностнаипрофесионалнареализация.Никъденесе

споменавакакщебъдепостигнататазицеликакпрофесионалнотоикариерното

ориентиране да бъдат интегрирани в учебното съдържание на предлаганите

образователниуслугивнеформалнаобразователнасреда.Товаеособенонеобходимо

запровежданитедейности,насочени към хоби и непрофесионални интереси;

регулиранетонадейносттаипрофесионалнияпрофилнаспециалистите,които

работятвнеформалнаобразователнасреда.

-Научноравнище–теоретичнатачастнанастоящиятдисертационентруд

поставяосновитенаизследванетонанеформалнатаобразователнасреда.Тоотличава

някоинейниспецифичниособености,поставяйкисамоосновнищрихи.Теоретичното

изследванеепредпоставказабъдещинаучнитърсенияпопосокана:изучаванена

неформалнатаобразователнасреда;проучванеианализираненапрофесионалнотои

кариернотоориентираневнеформалнаобразователнасредакатопедагогически

явления.Изследванетонанеформалнатаобразователнасредананаучноравнищее

необходимозанейнотоуспешноинтегрираненазаконодателноиинституционално

равнище.

4.3.Подходизаприложениенамодела

Интегриранетонапрофесионалнотоикариернотоориентиранеспомощтана

описаниямоделизискваприлаганетонанякоиосновниподходи,чрезкоитодасе

реализиранеговатаосновнацел–оптималенизборнапрофесияотюношите.

Подходът,„поотношениевъзпитателнатадейноствучилище,есъвкупностот

принципи,форми,методиипохватизаорганизацияипрактическареализацияна

дейността,коятоформираличността“(Рангелова,Е.,2009).Аналогично,това

твърдение е приложимо и спрямо възпитателната дейност в неформална

образователнасреда.Реализиранетонауслуги попрофесионалнои кариерно

ориентираневнеформалнаобразователнасредаследвадасепридържаткъмсистемно

-комплексниятподходкатоосновополагащ.Тозиподходсеосноваванаидеитеза

цялостноститърсененавътрешнавзаимовръзкамеждуотделнитеелементиот

системата.Спрямо интегрирането науслугитепо професионално и кариерно

ориентираненаюношивнеформалнаобразователнасредатоваозначава,чевсички

участницивмоделатрябвадабъдатразглежданикатовзаимосвързаниивзаимно
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зависими.Затоваенеобходимо:

-Личносттанаюношатадабъдеразглежданакатоединноцяло;

-Да се осъществяват в единство целта,средствата и методите на

педагогическатадейностспрямоюношескитепрофесионалниориентации;

-Дасеанализиратсистемнопричинитезаизборанапрофесиянаюношата

спрямоактуалноторазвитиенанеговаталичност;

-Дасесъблюдавазаединноформираненаинтелектуалната,емоционалнатаи

волеватасфераналичността,чрезкоетодаседостигнедооптималнорешениеза

изборанапрофесияикариера;

-Дасеотчитаткомплекснитевъзможностинавсякадейност,вкоятосевключва

юношата.Основополагащоеразбирането,чечрездейността:сереализираличността;

формиратсеисеосъзнаватпритежаванитеспособности;дейносттакатопъткъм

усвояванетонаумениясвързанисжеланатапрофесия.

-Дасеобединятусилиятанавсичкисоциалнифактори,коитоиматотношение

къмпроцесанапрофесионалнотоикариернотоориентираненаюношата–родители,

преподаватели,приятелскообкръжениевнеформалнатаобразователнасреда(тъй

катоспециалиститеиматпрекивпечатлениязасформиранитеклики);училищната

институция.

Системно-синергетичният подход разглежда участниците в модела като

равноправнипартньори,чиетовзаимносътрудничествосъдействазаобразователната

иконсултативнатадейностнаюношитеитехнитеродителипопосокана:

-Формиранеиразвитиенанелинейномислене,коетодаразширимирогледа

привземанетоналичниипрофесионалнирешения;

-Изгражданенасинергетическакултуразапрофесионалнои личностно

самоопределение,разбиранакато„материалниидуховниценности,свързанисживота,

живатаинеживатаприрода,обществото,вселената…“(Хамидуллин,А.М.,Маджуга,

А.Г.,2012);

-Придържанекъмпринципанаучилищнатасинергетическапедагогиказа

социално-икономическаи педагогическо-формиращацелесъобразност,който да

„позволяванаобразованиетодаотговарянапотребноститенаактуалнияпазарна

трудаинапрагматичнитеизискваниянаобществото…“(поЯ.Рашева-Мерджанова,

2017),т.е.тройнодетерминиранизборнапрофесия–спрямопотребноститена

личността,обществотоипазаранатруда.Оптималнотофункционираненамоделаи

задоволяванетонапосоченитепотребностизависиотощедвапринципа–засоциално

-законодателна и духовно-нравствена синергия, чрез което услугите по

професионалноикариерноориентираневнеформалнаобразователнадасеинтегрират

иреализиратнавсичкиупоменатиравнища.Духовно-нравственатасинергияе

основополагащаиприложимаспрямовсичкиравнища(чрезкоетодасеформират
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духовнитеобществениценности)испрямовсичкиучастницивпроцесазадуховно-

личностноразвитие(наюношитечрезизборанапрофесия;народителитеивсички

специалисти,работещивнеформалнаобразователнасредачрезконсултативната

дейност).

Диференцираниятподходотчитаособеноститенамикро-имакросредата,

материалните условия, както и индивидуалните особености на личността.

Прилаганетомуспрямопредлаганиятмоделследва:

-Дасевзематподвниманиеособеноститенанеформалнатаобразователна

средазареализираненапрофесионалноикариерноориентиране;

-Да се осигурява равен достъп на всички юноши до услугите по

професионалноикариерноориентиране,предлаганивинституциятазанеформално

образование,коятопосещават;

-Дасеотчитатвъзрастовитеособеностиналичността,кактоииндивидуалните

различиянапсихичнитепроцеси,натемперамента,нахарактераналичността,които

обуславят психолого-педагогическите подходи на специалистите,работещи с

юношите в неформална образователна среда,като и на специалистите по

професионалноикариерноориентиране.

Личностно–ориентираният подход е „методологическата ориентация в

педагогическатадейност,кояточрезсистематаотвзаимосвързанипонятия,идеии

методинадействие,дасеподкрепятпроцеситенасебепознание,самоконструиранеи

самоосъзнаване“(Пономарева,Н.,2013).Потозиначинсеразвиваиндивидуалността

на личността на юношата,чрез което да се реализира професионалното

самоопределение.Възоснованаличностно-ориентиранияподход,предлаганият

модел за професионално и кариерно ориентиране на юноши в неформална

образователнасредаенеобходимо:

-Да подпомага удовлетворяването на личностните и образователните

потребностинаюношата;

-Да подкрепя развитието на уникалните качества на личността като

целенасоченоразширявасъзнаниетоифокусиравниманиетовърхуонезиоттях,

коитоиматпрякоотношениекъмизбранатапрофесия.

-Даследваисъблюдаваконцепциятазапрофесионалноразвитиеналичността–

интегралнитехарактеристикиналичността(ориентация,компетентност,гъвкавост);

преходъткъмпо-високонивонапрофесионалносамосъзнание;превръщанетона

собственатажизненадейноствпредметнапрактическопреобразуване(Митина,Л.М.,

2013).

Реализиранетонауслугитепопрофесионалноикариерноориентиранев

неформалнаобразователнасредащеподпомогнеюношитевизборанапрофесияи

кариеракатосъщевременноподкрепи,допълнииразширидейносттанапедагозитеи
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психолозитеотучилищата.Консултативнатадейноствпроцесанапрофесионалнои

кариерноориентираневнеформалнаобразователнасредащеподкрепиродителите

чрезиндивидуалниконсултативнисрещи.Образователнитедейности,съпровождащи

тозипроцесщеподпомогнеобщуванетомеждуродителиидецаиусвояванетона

педагогически умения от родителите с цел оптимален избор на професия.

Синхронизирането науслугитепо професионално и кариерно ориентиранев

неформалнаобразователнасредаспровежданитевучилищатаивкариерните

центровещеоптимизираработатанавсичкиспециалистивподкрепаналичносттана

юношитевБългария.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборътнапрофесияепредизвикателствозавсекиюноша.Съвременниятсвят

предлагаразнообразиеотвъзможностизареализацияиширокаинформационнабаза.

Еднаотпътекитезаоткриваненаспособностииполучаваненазнания,кактоиза

ориентир по посока на развитието на личността извън посочените в

общообразователните стандарти е неформалната образователна среда.

Многобройнитеобразователниуслугипредлаганиотнеформалнотообразование

даватвъзможностюношитедаразвиватсвояталант,способности,разширяват

съзнанието,стимулиратсамосъзнаниетоивлияятвърхуизборанабъдещапрофесия.

Теоретичнитеанализииемпиричнотоизследванезавлияниетонанеформалното

образованиевърхупрофесионалнотоикариернотоориентиранедаватоснованиеза

следнитеизводи.

1.Неформалнатаобразователнасреда,разбиранакатоедноотпространстватаза

реализираненаличността,развиваиндивидуалнитеспособности,личнитекачестваи

креативността и се отличава със самоорганизация, саморегулиране,

многофункционалностигъвкавост,свъзможностзасинхронизираненапредлаганите

образователни услуги с тези по професионално и кариерно ориентиране.

Предлаганитевнеяобразователниуслуги:

-развиватпрофесионалникомпетентностивразличниобластиотпазарана

труда,независимодалиюношитесеангажиратпопосоканаизбранапрофесияили

хоби;

-разширяватпредставитезабъдещапрофесионалнареализация;

-серазгръщатвсепо-целенасоченонатериториятанастраната.

2.Разнообразните образователни дейности,реализирани в неформална

образователнасреда:

- подкрепятпрофесионалнотосамоопределение;

-влияятвърхуформиранетонакачества,необходимизаизбранатапрофесия;

-разкриватвъзможноститезакариерноразвитие;
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-превръщатпедагогическотообщуваневсиленфакторзапрофесионалнои

кариерноориентиране;

-повишаватангажираносттанародителитекъмпрофесионалнотоикариерното

ориентираненатехнитедеца.

3.Моделътзапрофесионалноикариерноориентираненаюношивнеформална

образователна среда организира неформалните образователни дейности около

професионалнотоикариернотоориентиране,предлагасинергиямеждуюношите,

техните родители,кариерните консултанти и специалистите в неформална

образователнасредаитърсирегламентираненазаконодателно,институционалнои

научноравнище.

Интегриранетонауслугитепопрофесионалноикариерноориентиранев

неформалнаобразователнасредаподкрепяадекватнияиподходящзаличносттаизбор

напрофесия,койтопредопределяинейнотобъдеще.Взаимодействиетомежду

елементитеотсистематананеформалнотообразованиеосигурявасинхронизиранена

услугитепопрофесионалноикариерноориентиранеинамирапо-широкоприложение

чрезпредложениямоделвнеформалнаобразователнасредавсравнениесформалната

образователнасреда.
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Приносинадисертационниятруд

Приносистеоретиченхарактер

1.Направеноедетайлнопроучваненаосновнитепонятиякатопрофесионално

ориентиране,кариернообразованиеикариерноориентиране,кактоидиференциране

насоциално-психологическитеисоциално-педагогическитеизточницинавлияние

върхупрофесионалнотосамоопределениевюношескавъзраст.Възоснована

теоретичнияанализедефиниранопонятието„неформалнаобразователнасреда“.

2.Предложенеконцептуаленмоделзапрофесионалноикариерноориентиране

наюношивнеформалнаобразователнасреда.

Приносиснаучно-приложенхарактер

1.Адаптиранидоразвитеизследователскиятинструментариумзаизследванена

влияниетонаобразователниуслуги,реализиранивнеформалнаобразователнасреда

върхупрофесионалнотоикариернотоориентираненаюношисвъзможностиза

приложениевиндивидуалнатаконсултативнадейност.

2.Разработенаиапробиранаеанкетнакартазаекспертнаоценкаоткариерни

консултанти,коятоимазацелдаподкрепииулеснитяхнатаиндивидуалнаигрупова

консултативнадейностпопрофесионалноикариерноориентираненаюноши.
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