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КОНСОРЦИУМА



Координаторът на проекта Фондация на бизнеса за образованието е 

признат лидер в областта на ученето през целия живот и управление 

на кариерата в България, с повече от 70 национални и европейски 

инициативи, които имат голямо въздействие върху умения за заетост и 

конкурентоспособността на гражданите, а също и на политическо ниво. 

Университетът в Юваскила има опит в областта на  управление  

на кариерата и разработването на политики и предоставя 

обучение за специалисти по кариерно консултиране.

Réseau International des Cités des Métiers е мрежа, състояща се от 26 

информационни и консултантски центрове в 6 държави, признат 

доставчик на подкрепа за  управление на кариерата на регионално 

ниво, за хиляди граждани на различна възраст, с различен произход и 

професии.

Партньори по проекта Career Skills 

https://www.reseaucitesdesmetiers.org/


Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. е образователен център за възрастни в 
Бавария, Германия, с опит в осигуряването и предоставянето на качествено 
образование и обучение за различни целеви групи, разработване на методологии за 
отворени образователни ресурси и програми, подпомагащи индивидуалните умения 
за заетост  и кариерна реализация.

Institute of Entrepreneurship Development е гръцка организация, ангажирана с 
насърчаването на иновациите и укрепването на предприемаческия дух. Участвала е в 
повече от 100 проекта, насочени към конкурентоспособността на гражданите, 
планиране на кариерата  разработването на иновативни образователни ресурси и 
създаването на политически мрежи и консултации.

Aspire-igen Group – най-голямата организация за кариерно развитие и обучение в 
региона на Йоркшир, която в продължение на много години служи като център на 
Euroguidance във Великобритания.

Партньори по проекта Career Skills  

https://www.vhs-cham.de/
https://ied.eu/
https://theopportunitycentre.com/


Граждани от всички 
възрасти

Кариерни консултанти

Политически експерти

Подобрени кариерни 
умения и достъп до 

подкрепа

Изграден капацитет за 
подкрепа на кариерни 

умения

Основана на реални 
обстоятелства

политика за кариерно 
консултиране

Карта на Кариерните 
услуги, Каталог, Онлайн 

курс

Платформа на 
Кариерните услуги/ 

Career Skills  Platform 

Доклад за 
въздействието на 

проекта

Целеви групи:        Цели:             Продукти :



Променящият се свят на труда днес 
носи много предизвикателства:



да се ориентираш в лавината от информация…



да откриеш своята страст, докато едни 
професии изчезват, а други възникват…



да вземаш решения
в непредвидима и
бързо променяща 
се среда…



да останеш конкурентен до късна възраст  
под заплахата на автоматизацията...



Ето защо хората трябва да развиват 
кариерни умения през целия си живот.



• 3200 
уникални посетители

• 670
регистрирани потребители
от цяла Европа

Добре дошли в Платформата Career Skills  
app.career-skills.eu!



Използвайте Инструмента за оценка, за да 
проверите нивото на кариерните си умения.



Career Skills 
MOOC

• 564 
участници в пилотирането 

• 96% 
дават максимална оценка
на 12-те модула 

Безплатен онлайн курс 

за начинаещи, средно ниво и напреднали
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Себепознание Пазар на труда Планиране 
на кариерата

Умения за заетост Устойчивост Решаване 
на проблеми

КреативностСамостоятелна
заетост

Сътрудничество ЛюбознателностКомуникация Лидерство

360 упражнения в 12 модула х 3 нива



• 420
регистрирани услуги 
от цяла Европа 

Открийте професионална подкрепа близо 
до вас в Картата на кариерните услуги. 



• 120+
новини, събития 
и добри практики

Споделени добри практики и полезни ресурси
в Мрежата за кариерни умения 

. 
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Каталог на кариерни умения и инструменти за 
оценка   Assessment Tool



Каталог на кариерни умения

• Целта е да послужи като отправна точка за хората и специалистите по 
кариерно консултиране за най-важните кариерни компетенции, които 
ще са необходими на хората, за да се ориентират успешно в живота и 
кариерата си в бурната епоха на четвъртата индустриална революция.  

• Структурата и характеристиките са базирани на проучвания на 
национално ниво и на ниво ЕС, както и на предишни проекти за 
развитие, финансирани по различни програми на ЕС. 



Каталогът включва: 

• Списък и речник на 
най-важните умения 
за планиране на 
кариерата 

• Рамка на уменията за 
планиране на 
кариерата 

• Инструмент за 
оценка на планиране 
на кариерата



Рамка на кариерни умения 
• Матрица, описваща знанията, 

уменията и нагласите за 
всяко умение в зависимост от 
различните нива на 
професионално развитие.

• Рамката следва модела на 
Общата европейска 
референтна рамка за езиците 
- таблица за самооценка, 
използвана в Europass, с 3 
нива: A (основно), B 
(напреднало) и C (отлично). 



Рамката на кариерните умения
представлява матрица, 
описваща знанията, уменията 
и нагласите за всяко умение 
според различните нива на 
владеене

Следва модела на Общата 
европейска референтна рамка 
за езиците, използвана в 
Europass, с 3 нива.



Инструмент за оценка на кариерни 
умения  

• Неформален нестандартизиран онлайн инструмент, който помага на 
хората да оценят собственото си ниво на компетентност спрямо 
рамката и да определят възможностите за по-нататъшно развитие.

• Може да се използва самостоятелно и/или със специалист по кариерно 
развитие

• Състои се от 36 твърдения, които се отнасят до 12-те кариерни умения, 
описани в каталога



Инструментът за оценка се 
състои от 36 твърдения, 
свързани с 12-те 
професионални умения, 
описани в Каталога



Всеки потребител получава 
персонализиран доклад с 
идентифицирано ниво на 
компетентност за всяко от 
12-те умения и препратки 
към конкретни модули в 
Онлайн курса  Умения за 
управление на кариерата  
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Всяко умение има 3 нива: 
• A - Основно
• B - Средно 
• C - Напреднали 

По този начин проектът е насочен към 
различни потребители - от студенти до 
опитни професионалисти. 

Нива



Кариерни 

умения 
MOOC

Безплатен онлайн курс
Natallia Prystrom, VHS Cham 



Кариерни умения онлайн 
курсове/MOOC

• Съобразено с рамката за компетентност за кариерни умения 

• Предназначен за 75 часа самостоятелно обучение

• Състои се от 12 модула (т.е. приблизително 6 часа на модул)

• Допълнен от Наръчник за обучители
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Себепознание Познания за 
Пазара на труда

Планиране на 
кариерата

Умения за 
заетост

Устойчи
вост

Решаване на 
проблеми

Креатив
ност

Самостоятелна 
заетост

Сътрудничес
тво

Любозн
ателнос

т

Комуникация Лидерство

Онлайн курсът развива 12 умения:
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Тези 12 умения за планиране на кариерата са определени в 

резултат на задълбочено проучване на международни 

стратегически документи, включително :
● Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning (2018) / 

Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия 

живот

● LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key 

Competence (2020) /Европейската рамка за личностни, социални и обучителни 

ключови компетентности 

● Career Management Skills Framework for Scotland (2012 ) / Рамка за умения за 

планиране на кариерата в Шотландия 

● ELGPN: Designing and Implementing Policies Related to Career Management Skills 

(2015) / Разработване и прилагане на политики, свързани с уменията за 

планиране на кариерата 

● ProfilPass (2016)
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Потребителят получава персонализиран доклад 
с оценка на всяко от 12-те кариерни умения 
(А – начално, B – средно или C – напреднали)

Избор кое умение да развиеш

Учене със собствено темпо –
• По 1 упражнение на ден

(целия курс за 1 година)
• или по 1 умение на ден 

(2,5 часа/ниво)
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• Примери, казуси и полезни съвети
• Викторини и тестове
• Вдъхновяващи видеа и статии
• Саморефлексия 
• Симулации 
• Брейсторминг, асоциации, метафори
• Мисловни карти, визуални табла
• Креативно решаване на проблеми

и много други

Модулите съчетават кратка теоретична информация 
с различни практически упражнения:



Използване на онлайн 
курсовете/MOOC  

Онлайн курсовете могат да бъдат използвани по различни начини:

● подобряване на уменията за планиране  на кариерата на наскоро 

завършили студенти, хора, които са в период между две работни 

места или такива, които търсят алтернативни кариерни пътища (като 

част от услугите за кариерно консултиране).

● да се преподават като избираема дисциплина в университетски курс

● за подготовка на участниците в проекти за мобилност, стажове, 

доброволчески проекти и др



Нека погледнем!



Откриване на възможности  – идентифициране и 
използване на 
възможности или създаване на такива 
Креативност – иновативност, 
намиране на нестандартни решения 
Визия – способност за мислене в перспектива, 
предвиждане на различни сценарии за бъдещето 
Оценяване на идеите –
разпознаване на социалната, културна 
и икономическа стойност на идея
Етично и устойчиво мислене –
оценяване на ефектите на една идея 
върху общността, пазара и околната среда 
Самооценка и лична ефективност –
оценка на силните и слабите страни,
собствените нужди и стремежи 
Мотивация и постоянство –
придържане към намеренията, 
проява на устойчивост под напрежение 
Мобилизиране на ресурсите –
придобиване и управление на (ограничени) 
материални и нематериални ресурс
Финансова и икономическа грамотност –
изчисляване на разходите, необходими за реализиране 
на 
дадена идея и вземане на разумни финансови решения 
Мобилизиране на другите –
вдъхновяване, лидерство 
Поемане на инициатива –
проактивност, 
поемане на предизвикателства 
Планиране и управление –
целеполагане, 
дефиниране на приоритети 
Справяне с несигурността, неяснотата и риска –
вземане на решения в ситуация на несигурност, 
тестване на идеите 
Сътрудничество –
умения за работа в екип, 
решаване на конфликти 
Учене чрез опит –
използване на всяка възможност 
за учене от успеха и провала 

Откриване на 
възможности

Креативност

–

Визия

Оценяване на 
идеите

Етично и 

устойчиво 

мислене  

Самооценка и 

лична 

ефективност

Мотивация и 
постоянство

Финансова и 

икономическа 

грамотност 

Мобилизира

не на 

другите 

Планиране и 
управление

Справяне с 
несигурността, 
неяснотата и 

риска

Сътрудничество

Учене чрез 
опит

1

2

4

5

6

7

8

10

3

9

Оценяване на идеите 

Мобилизиране 
на ресурсите Поемане на 

инициатива  



Моят творчески акроним:

A – Assertive/ Убедителен

N 

Nonconformist/Неконформист

N – Neurologist/ Невролог

A – Artistic/ Артистичен 

:

Превърнете рисунките в 
смислени предмети:



“За мен бяха много полезни упражненията за идентифициране на силните страни, 
как да се представяш убедително, а също и намерих доста полезни съвети, с които 
да подобря документите за кандидатстване.”

“Изключително полезни и достъпно направени материали. Упражненията 
са разнообразни и допълнени с интересни статии.”

“Адмирации за проекта, невероятния обучителен материал и ефективността на 
предоставените инструменти.”

“Разширява се погледа над професоналните възможности, насърчава се 
креативността, критичното мислене, самостоятелността, себепознанието и 
много други изключително важни качества, над които трябва да се работи.” 

Отзиви от участниците



Отзиви от участниците

„ Впечатлена съм от иновативността и интерактивността. Не съм срещала
подобен курс. Занимателно, предизвикателно, полезно и комплексно - съчетава
редица компетентности в контекста на конкретната цел - обучение в кариерно
умение, свързано с езикова и дигитална компетентност, творчески подход
във всеки модул, разграничаване на различните нива на усвоеност на умението и
изключително иновативна методика!”

“Модулът Креативност се открои за мен като особено вдъхновяващ!
Като усещане след Модул Умения за заетост ми останаха окуражаване и
целеустременост, а след Креативност - размах, окриленост, отпадане на
ограниченията. Благодаря за тези усещания, за прекрасните упражнения и за
цялостната система от модули, които ще бъдат толкова полезни в
практиката!”



564 души от цяла Европа тестваха 12-те модула
96% дават висока оценка на материалите

Резултати от пилотирането



Career Services Map Карта на кариерни услуги



Безплатната онлайн карта на услуги за кариерно планиране помага на 
потребителите да намерят най-подходящите услуги в близост. 

http://app.career-skills.eu/
Вече са регистрирани повече от 420 услуги 

http://app.career-skills.eu/en/map


Какво има в картата?

• Безплатен онлайн инструмент, който свързва доставчиците на 
кариерни услуги с потребителите.

• Позволява на потребителите да търсят кариерни услуги въз основа на 
различни критерии - местоположение, вид на услугата и 
предоставящия, умение, което искате да развиете

• Вид потребители - всички - от ученици до по-възрастни работници, 
които търсят кариерна подкрепа за осъществяване на професионален 
преход

• Вид на предоставящите услуги - от училища до обществени служби по 
заетостта



How does the map work?

• Freely accessible in different languages

• Users don’t have to register

• Career services providers have to register and create a profile

• More than 420 entities registered in the Career Skills Map 



https://app.career-skills.eu/index.php/en/map

Безплатна регистрация

https://app.career-skills.eu/index.php/en/map


Търсене по 
държава  



Търсене 
по умение



Търсене по 
вид 

доставчик  



Търсене по 
вид  

потребител



Ползи за организациите

• Безплатна възможност да се представите пред потенциалните 
потребители

• Помага на потребителите да ви намерят по-лесно
• Добра възможност да представите разнообразието от услуги, които 

предлагате  на различни целеви групи потребители 



Мрежа на кариерните умения и 
разпространение  

Maria Dalakoura, IED



Мрежата

• Позволява на доставчиците на кариерни услуги да споделят публично 
своите инструменти, новини, събития, добри практики и проекти.

• Подпомага доставчиците на кариерни услуги да се вдъхновяват един от 
друг

• По този начин всяка организация разполага с безплатен инструмент за 
популяризиране 

• Помага на потребителите да намерят повече полезна информация и 
ресурси за развитието на кариерните умения

• Дава възможност на потребителите да се вдъхновят от инициативи, 
свързани с уменията за планиране на кариерата.



Обхват на разпространението

• Проектът е популяризиран в 76 събития с 4133 участници
• Чрез информационната кампания са достигнати 385432 лица
• 18890 уникални посетители и 850 регистрирани потребители в платформата
• 140 участници в семинарите за политически експерти
• 247 обучители, обучени да използват платформата и MOOC
• 568 участници в пилотирането
• 339 участници във финалните прояви
• 750 последователи на фейсбук страницата
• 75 събрани експертни съвета, 85 публикации в мрежата
• 540 видеоклипа в YouTube канала на проекта



Онлайн семинар за политики -
България



Обучение на обучители - България



Финално събитие по проект Career Skills
- България



Събития по проект Career Skills -
Финландия



Събития по проект Career Skills -
Финландия



Събития по проект Career Skills -
Франция



Събития по проект Career Skills -
Франция



Събития по проект Career Skills -
Германия



Събития по проект Career Skills -
Германия



Събития по проект Career Skills -
Гърция



Събития по проект Career Skills -
Гърция



Събития по проект Career Skills -
Великобритания



Събития по проект Career Skills -
Великобритания



Project N° 612877-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Над 540 тематични видеа в YouTube канала

https://www.youtube.com/
@CareerSkillsProject

https://www.youtube.com/channel/UC6aLqqh6fSmmEkys7c4sC0w


Project N° 612877-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Над 740 последователи във Facebook

https://www.facebook.com/
Career.Skills.Project

https://www.facebook.com/Career.Skills.Project/
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Вижте още на

http://app.career-skills.eu

и ни последвайте на
www.facebook.com/Career.Skills.Project

http://app.career-skills.eu/
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project

