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ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ.
Автори: CIAPE и  BFE.

Светът навлезе в нова епоха – Четвъртата индустриална революция. Доклади като „Бъдещето 
на работните места“, Skills Panorama и други прогнози за пазара на труда разкриват мащаба на 
технологичното развитие, което съчетано със социално-икономическите и демографските 
тенденции, оказва огромно въздействието върху секторите, функциите на работното 
място, нивата на заетост и уменията. Футуристи и експерти очакват, че 2 милиарда от 
съществуващите работни места до ще изчезнат до 2030 г. (Frei), а 65% от децата в началните 
училища днес ще имат професии, които все още не съществуват (Министерство на труда на 
САЩ).

Демографската група, родена в началото на 2000-те години и наричана “дигиталните деца”, 
съставлява около 27% от световното население. По времето, когато поколението Z навлезе 
на пазара на труда, цифровите технологии ще бъдат част от почти всички работните места, 
налагайки нови видове работни позиции, нови начини, по които се извършват дейностите, 
нови видове умения и най-вече – нов вид начин на мислене.

Леонардо да Винчи, на когото се възхищаваме за изобретателността и иновативността, е 
предвидил много от великите научни открития, които са станали реалност три века по-
късно. Той доказва думите на Алберт Айнщайн – „Въображението е по-важно от знанието, 
тъй като знанието е ограничено от онова, което знаем и разбираме към момента, докато 
въображението обхваща целия свят и всичко, което някога ще трябва да бъде познато или 
разбрано.“

Сега се намираме в повратна точка – заявява Бил Дрейтън, основател на „Ashoka“, глобален 
лидер в социалните иновации. Бъдещето изисква създаването на нова парадигма за младите 
хора, образователната система и лидерите – всеки трябва да допринася за промяната и да 
развие новаторски начин на мислене, когнитивна емпатия, предприемачески дух и гледна 
точка, основана на сътрудничество.

Технологичното развитие, обществените промени и тези на пазара на труда са само част 
от предизвикателствата пред традиционното кариерно консултиране. Не е достатъчно да 
покажем на децата как светът се променя, а е важно те да разберат защо се променя, какви 
предизвикателства и работни места ще донесе и какъв тип умения ще изисква. Кариерните 
услуги трябва да се развият така, че да предлагат ОРИЕНТИРАНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, а политиките 
в образованието и кариерното ориентиране е необходимо да се превърнат в ЛИДЕРСТВО 
ЗА БЪДЕЩЕТО.

Програмата за нови умения за приобщаваща и конкурентноспособна Европа заявява, че 
образованието и обучението трябва да преминат отвъд непосредствените нужди на пазара 
на труда и да се фокусират върху „по-дългосрочната цел за развитие на гъвкав начин на 
мислене и любопитство, необходими за адаптиране и придобиване на нови, макар и все 
още неидентифицирани, знания, умения и компетентности, които ще бъдат необходими за 
управление на технологичното развитие на бъдещето“. 
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Проектът FUTURE TIME TRAVELLER цели да трансформира кариерното ориентиране на 
Поколението Z чрез иновативен, базиран на игрови сценарии подход, с помощта на 
който младите хора да се подготвят за професиите на бъдещето. Основните задачи, които 
инициативата си поставя са: 

1. Да стимулира иновативното мислене на младите хора, ориентирано към 
бъдещето чрез новаторска платформа базирана на учене чрез игри в 3D 
виртуално пространство, която ще им помогне да разберат тенденциите, които 
определят нововъзникващите работни места и да упражняват уменията, които те 
ще изискват;

2. Да повиши способността за новаторство на специалистите по кариерно 
ориентиране чрез обучителната методология, семинари, конкурс и електронна 
книга с добри практики, които ще бъдат създадени;

3. Да даде тласък за развитието на насочените към бъдещето политики за кариерно 
ориентиране и да стимулира иновациите, които подпомагат изграждане на 
кариерни компетентности, базирани надигитални технологии, съвременни 
методи на учене и актуална информация за пазара на труда.

Проектът сам по себе си демонстрира този подход чрез съчетаването на платформа за 
кариерно ориентиране във виртуална реалност, методология за учене чрез игри и учене 
чрез преживяване, с представена по достъпен начин на информация за тенденциите на 
пазара на труда, извлечена от големи масиви данни(big data).

Сериозните игрови сценарии, които включват елементи на стаи на загадките (escape rooms), 
уеб куестове, търсене на съкровища, стратегически и приключенски игри, превръщат 
процеса на проучване на кариерните възможности в истински уникално преживяване. 
Триизмерното виртуално пространствопренася младите хора в света на бъдещето и ги 
въвлича като участници в различни мисии.Задачите, пред които ще се изправят – четене, 
проучване, решаване на загадки, пъзели и викторини – ще им помогнат да открият 
информация за живота, професиите и уменията на бъдещето.

Във виртуалната среда ще бъдат интегрирани педагогически елементи, които ще направят 
ученето по-интуитивно.По време на познавателното си пътешествие, играчите ще трябва 
се справят с предизвикателства, които изискват от тях да бъдат проактивни, да използват 
аналитично и творческо мислене, да решават проблеми и да вземат решения. По този начин 
платформата „Пътешественик с бъдещето“ ще насърчи младите хора да развият и упражнят 
широк набор от уменията за управление на кариерата в 21-ви век.

Докато изследват бъдещето, младите хора ще: 

• подобрят знанията си за различните тенденции формиращи света на бизнеса;

• могат по-добре да разберат предизвикателствата пред обществото и дилемите, 
съпътстващи технологичното развитие;

• научат за възникващите професии и уменията, които ще са необходими за тях;

• могат да развият умения за управление на кариерата, с помощта на които по-добре 
да навигират сред различните кариерни възможности, които ще се открият пред тях в 
бъдеще.

Така, вместо да предложи наготово фактология, играта ангажира участниците в 
трансформативно учене, водещо до изграждане на начин на мислене, умения и 
качества, важни за бъдещото развитие на играчите.
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Основната целева група на играта са млади хора на възраст 14-20 г. (Поколението Z) и по-
специално онези, които са във фазата на преход от образование към пазара на труда или 
продължаващо образование и обучение. Освен това платформата ще служи и като помощен 
инструмент на консултантите по кариерно ориентиране и експертите по политики, като 
илюстрирацялостния подход на проекта. Ще бъдат изготвени методически насоки, които ще 
дадат възможност на консултантите по кариерно ориентиране да превърнат кариерното 
обучение в съвместен проект и ангажират учащите в създаването на кариерни игри 
и сценарии.

Докладът „Иновативно образование и образование за иновации – силата на дигиталните 
технологии и умения“ (ОИСР 2016) подчертава, че „в образователните игри, учащите 
взаимодействат с видео игри, симулации или виртуални светове базирани на въображаеми 
или реални светове, също така възприемани като високо интерактивна виртуална среда. 
Образователните игри включват проектно-базирани обучителни преживявания, базирани 
на сътрудничество, в които самите учащите се превръщат в дизайнери на игрите и създатели 
на съдържанието. Създаването на образователни игри изглежда стимулира дълбоко учене 
повече отколкото самото използване на игрите.“

С подкрепата на кариерните консултанти, учащите ще могат да създадат нови кариерни 
игри – дигитални и настолни, обвързани с темите, свързани с управление на кариерата, 
новозараждащи се професии, умения за бъдещето и проучване на пазара на труда. Самият 
процес ще бъде доста задълбочен, тъй като ще изисква от учащите да проучат информация 
за различни професии, да обсъдят методологията, която ще използват, потенциалните 
резултати, да разработят сценарии, евентуално да създадат софтуер или дизайн, чрез които 
да презентират играта по атрактивен начин.

По този начин кариерните консултанти и учащите ще бъдат насърчени от проекта 
да поемат на едно вълнуващо пътешествие на учене, което ще ги превърне от 
потребители в създатели. Вместо просто да играят игра, те могат да създадат такава като 
използват всички налични ресурси и подкрепа, прилагайки своите умения и идеи, както 
и отправяйки предизвикателство към своите колеги и съученици да се присъединят към 
тях.

Най-успешните игри ще бъдат допълнени в електронна книга с добри практики към настоящия 
доклад и популяризирани чрез проекта, а заключителният анализ на въздействието ще 
помогне да се оцени доколко инициативата е постигнала своите амбициозни цели и в каква 
степен резултатите могат да бъдат приложени и използвани като модел за бъдещи политики 
и практики в кариерното развитие. 
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РАЗДЕЛ 1. 
ВИЗИЯ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, 
ОРИЕНТИРАНО В БЪДЕЩЕТО
Автор: ФБО.

СЪДЪРЖАНИЕ: Глобални предизвикателства и тенденции в социал-
ното развитие и влиянието им върху уменията, създаването на 
работни места и бъдещо търсене в рамките на пазара на труда

„Какво е бъдещето на работата?“, се питаме все по-честно днес. Футуристът Джейкъб 
Морган твърди, че когато задаваме този въпрос, всъщност правим две предположения – и 
двете от които неверни. Първото е, че съществува едно-единствено бъдеще, а второто, че 
то е нещо, което ти се случва и върху което нямаш влияние. Онова, което всъщност имаме 
предвид, когато задаваме този въпрос, е „Какво ще се случи и какво е нужно да направим, 
за да се подготвим за него?“. Ами ако вместо това попитаме„Какво е възможното бъдеще, 
което може се случи и какво е нужно да направим, за да изградим бъдещето, което 
бихме искали да видим?“ 1

След извеждане на дебата за бъдещето на работата2 на по-широко обществено и политическо 
ниво, Световният икономически форум наскоро публикува последваща Бяла книга3. 

1 Morgan, J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive 
Organization
2   World Economic Forum (2016) The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
3 World Economic Forum (2018) Eight Futures of Work - Scenarios and their Implications. Retrieved from http://
www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf
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Раздел 1.Визия за кариерно ориентиране, ориентирано в бъдещето 
Автор: ФБО. 

 

Съдържание: Глобални предизвикателства и тенденции в социалното развитие и влиянието 
им върху уменията, създаването на работни места и бъдещото търсене на пазара на труда 

„Какво е бъдещето на работата?“, се питаме все по‐честно днес. Футуристът Джейкъб 
Морган твърди, че когато задаваме този въпрос, всъщност правим две предположения – и 
двете от които неверни. Първото е, че съществува едно‐единствено бъдеще, а второто, че 
то е нещо, което ти се случва и върху което нямаш влияние. Онова, което всъщност имаме 
предвид, когато задаваме този въпрос, е „Какво ще се случи и какво е нужно да направим, 
за  да  се  подготвим  за  него?“.Ами  ако  вместо  това  попитаме„Какво  е  възможното 
бъдеще, което може се случи и какво е нужно да направим, за да изградим бъдещето, 
което бихме искали да видим?“1 

                                                            
1 Morgan,  J.  (2014).  The  Future  of Work:  Attract  New  Talent,  Build  Better  Leaders,  and  Create  a  Competitive 
Organization 
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Тя разглежда комплексността и мащаба на промените като взема предвид влиянието на 
редица фактори и представя осем възможни сценария за професиите на бъдещето, които 
очертават последиците за политическите лидери, институциите, отговорни за вземане на 
решения и работодателите. Книгата се фокусира върху три ключови тенденции, на която 
са основани осемте сценария за професиите на бъдещето – технологичните промени 
и скоростта на развитие на новите технологии; еволюция на ученето (степента, в която 
настоящата и бъдещата работна сила усвоява необходимите умения за извършване на 
нови задачи, както и способността на образователните институции да формират ментална 
нагласа за учене през целия живот и да предложат възможности за преквалифициране); и 
мобилност на талантите.Подобни изводи прави и австралийско прочуване4, коетоповдига 
дебат за 4 сценария за икономиката и заетосттас хоризонт 2035 г., отчитайки два основни 
фактора – обхватът на автоматизация на задачите и степента на институционална 
трансформация.

Факторите и тенденциите, които ще формират бъдещето на труда5, са многобройни. 

Сред тях са:

• геополитическата несигурност, водеща до проблеми с миграцията и негативно социално 
и икономическо въздействие; 

• климатичните промени и зараждащата се зелена /кръгова икономика;

• нарастващият дял на услугите и т.нар. „гиг икономика“;

• мобилността на работниците и ефекът от нея върху трудовата заетост и заплащането;

• очакванията, че до 2050 г. 70% от световното население ще живее в градовете и 
отражението на урбанизацията върху възможностите за работа и потребление, както и 
върху околната среда;

• демографските промени като застаряване на населението и навлизането на новите 
поколения на пазара на труда, които предизвикват разнородни промени в работната 
среда (като например увеличаващо се търсене на работна сила в здравеопазването, 
социалните грижи и образованието), както и промени в работното поведение;

• въздействието на технологичните промени върху наемането на работа, развитието 
на работни позиции и новопоявяващи се професии, и заплахата, че това ще 
доведе до по-нататъшно засилване на социалното неравенство и пропастта между 
висококвалифицираните и нискоквалифицираните работни длъжности.

По-долу ще бъдат разгледани някои от тях.

ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ
Светът се намира на ръба на много важен етап от демографска гледна точка, в който се 
очаква броят на възрастните хора скоро да надскочи този на младите, за пръв път в 
историята. Поради спад в нивата на фертилност и увеличената продължителност на живота, 
застаряването на населението ще продължи и дори може да се засили6. 

4 Hajkowicz SA, Reeson A, Rudd L, Bratanova A, Hodgers L, Mason C, Boughen N (2016). Tomorrow’s Digitally 
Enabled Workforce: Megatrends and scenarios for jobs and employment in Australia over the coming twenty years. 
CSIRO, Brisbane Retrieved from https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-documents/16-0026_DATA61_REPORT_T
omorrowsDigiallyEnabledWorkforce_WEB_160128.pdf
5 Nesta (2017).The Future of Skills: Employment in 2030. Retrieved from https://www.nesta.org.uk/report/the-
future-of-skills-employment-in-2030/
6 World Health Organisation (2011).Global Heatlh and Ageing. Retrieved from http://www.who.int/ageing/
publications/global_health/en/
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В световен мащаб, хората на възраст над 65 годишна възраст се очаква да наброяват 
11.7% от общото население през2030 г.ида достигнат 15.8% през 2050 г.(спрямо9.3% през 
2017 г.). 7

Въздействието на застаряващото население ще се прояви в множество направления:

• повишен натиск върху социалните системи и необходимостот по-продължителен 
трудов живот;

• по-големи разходи от страна на правителството за здравно осигуряване и пенсии;

• недостиг на кадри;

• промени в естеството на икономиката, с разширяващ се пазар за стоки и услуги, 
предназначени за възрастните хора.8

Тази демографска промяна ще създаде нарастваща нужда от таланти в различните сектори 
(някои от които предстои да бъдат дефинирани) – като работни позиции, свързани с личната 
грижа, здраве, финанси и благополучие за възрастните, например консултанти за жизнено 
планиране и интериорни дизайнери с опит в осигуряване на достъпна среда.9

Хората ще са принудени да работят до все по-късна 
възраст, а работодателите ще трябва да инвестират 
в гъвкаво работно време и развитие на уменията 
на по-възрастните си служители. Ученето през 
целия живот, обучението и коучингът в работна 
среда ще станат обичайни явления. Същевременно, 
недостигът на работна ръка може да насърчи 
миграцията на работници и служители, което ще 
увеличи многообразието на работното място и ще 
изисква по-адаптивни подходи от работодателите и 
повече междукултурни и междуличностни умения 
от страна на служителите.

Друг аспект на демографските промени, който ще окаже въздействие върху бъдещето на 
труда, е вливането на Поколението Y и Поколението Z в работната сила. Това тъй наречено 
„дигитално поколение“10 се очаква скоро да съставлява голяма част от световното 
население и работната сила. Повечето организации в момента се борят да се адаптират 
към променящите се изисквания на тази работна сила, което от своя страна оказва влияние 
на способността им да привлекат и задържат топ таланти.

Това по-младо поколение вярва в създаването на възможности, които може и да не 
съществуват днес. „MonsterMulti-GenerationalSurvey“11 сочи, че тази иновативна демографска 
кохорта, израстнала с технологиите, е най-предприемачески насоченото поколение в 
съвременната работа сила - почти половината (49%, в сравнение с 32% сред всички работещи 
7 International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved 
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
8 Pettinger, T. (2016) The impact of an ageing population on the economy. Retrieved from https://www.
economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/
9  Hannon, K. (2010) What’s Next? Follow Your Passion and Find Your Dream Job. Retrieved from https://www.
forbes.com/sites/kerryhannon/2011/09/26/an-aging-population-means-new-jobs/#384b42375766
10 Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/
Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
11 Monster (2016).Multi-Generational Survey.Retrieved from https://www.monstersoftwaresolutions.com/docs/
genz/monster_genz_report.pdf

https://www.economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/
https://www.economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/
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поколения) биха искали да имат собствен бизнес. Макар и да са мотивирани от заплащането 
и сигурността в работата, хората от поколението Z също така искат в кариерата им да има 
както смисъл и предназначение, така и страст. Това епоколението, което най-силно вярва, 
че работата трябва да има по-висша цел (74%) и смята че всичко е възможно.

Други проучвания12 описват Поколението Z като зряло, практично, трудолюбиво, 
реалистично, ориентирано към бъдещето, сътрудничещо си, предприемачески настроено 
и активно доброволстващо. Те също така са винаги в движение и ако искате да грабнете 
вниманието им, разполагате само с 8 секунди. Те искат да виждат голямата картина и да 
бъдат третирани като възрастни. За да се достигне до Поколението Z, съдържанието трябва 
да бъде директно, поднесено в кратки „смилаеми хапки“, без излишни подробности и 
визуално - чрез видеоклипоер и предаване на живо (live-streaming).

Въпреки, че това поколение е родено в свят, който е дълбоко свързан с ежедневните 
технологии, множество скорошни проучвания13 предупреждават, че това тъй наречено 
„дигитално поколение“ всъщност не притежава по своята същност умения за безопасно и 
ефективно използване на технологиите. Също така умениятам придобити по неформални 
пътищам е много вероятно да се непълни. „Невъзможността да се предостави на младите 
хора пълният набор от умения по формален път, води до ново дигитално разделение 
между дигиталните умения, които се използват в живота и дигиталните уменията, които се 
използват на работното място.

Липсата на опитност в инструментите необходими на днешната 
работна сила, допринася за наличието на едно изгубено поколение, 
което не може да реализира пълния си потенциал като учащи, 
служители, предприемачи или граждани, които използват 
дигиталните технологии.”

Изводите от скорошно глобално кариерно проучване, проведено от „Vodafone-YouGov“ 
сред6,000 души на възраст 18-24 години от 15 държави14 показват, че мнозинството 
млади хора се чувстват недостатъчно подготвени за дигиталната икономика и се 
тревожат за бъдещето си, поради липсата на адекватни умения и образование. 67% от 
интервюираните млади хора заявяват, че са получили недостатъчно или никакво 
кариерно ориентиране по време на образованието си. От онези, които са ползвали 

12 Brighton School of Business Management.What to expect from Gen Z. Retrieved from  
https://universitybusiness.co.uk/Article/what-to-expect-from-gen-z
See also The Center for Generational Kinetics (2017). The State of Gen Z 2017.Retrieved June 2018 from
http://genhq.com/gen-z-2017/.
13   ECDL Foundation (2015) The Fallacy of the ‘Digital Native’: Why Young People Need to Develop their Digital 
Skills. Retrieved from http://ecdl.org/media/TheFallacyofthe’DigitalNative’PositionPaper1.pdf
14   Vodafone-YouGov (2018) The State of iGen. Retrieved from https://yougov.co.uk/…/international/vodafone-
study-igen
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кариерниуслуги, 38% казват, че те са билиизцяло фокусирани върху традиционнироли, 
22% определятполучените съвети като „старомодни“, и едва 15% заявяват, че са били 
насочени към дигитални професии, фокусирани върху бъдещето.

56% смятат, че най-голямото предизвикателство за тяхното поколение е да си намерят 
каквато и да е добре платена, постоянна работа, като този процент се покачва на 64% сред 
младите жени. Това е особено притеснително като се има предвид, че 46% заявяват, че 
бъдещото им щастие зависи от намирането на добре платена, постоянна работа.

40% вярват, че повечето работни места ще бъдат заместени от машини в следващите 50 
години. Едва 18% се смятат за подготвени за дигиталната икономика (т.е. че притежават 
необходимите умения като програмиране, роботика, управление на социалните медии, 
програмиране на виртуална реалност и кибер защита).Един от всеки пет млади хора, 
участвали в проучването, споделя, че се притеснява, че му липсват умения и  опит за 
извършване на каквато и да е работа, а почти една трета заявяват, че им липсват умения за 
намиране на работа, която харесват.

В същото време, нуждата на обществото да подсигури уменията, необходимо за дигиталната 
икономика става все по-остра. Безработицата сред младите нараства във времена, в които 
компаниите се борят да запълнят широк обхват от работни позиции, свързани с дигиталните 
технологии, които са критични за бъдещото развитие. Европейската комисия изчислява, че 
около 500,000 дигитални работни места в Европейския съюз ще останат незапълнени към 
2020 г. 15

Липсата на възможности за работна заетост сред младите хора (например тези под 
25 годишна възраст) поставя поредното голямо глобално предизвикателство. Според 
Международната организация на труда (МОТ) над 64 милиона млади хора по цял свят са 
безработни, същевременно 145 милиона млади служители живеят в бедност. Безработицата 
сред младежите си остава едно от световните предизвикателства и основна грижа от 
гледна точка на политиката16. Много по-малко вероятно е да бъдат назначени на работа 
млади хора, отколкото възрастни, като по този начин световното ниво на безработица сред 
младите хора е 13% (3 пъти по-високо в сравнение с нивото сред възрастните, което е 4.3%). 
Предизвикателството е особено изострено в Северна Африка, където почти 30% от младите 
хора на пазара на труда нямат работа. Това се влошава и от факта, че неравенствата между 
половете са вече дълбоко вкоренени сред младите работници, което прави още по-трудно 
намаляването на различията между половете в бъдеще17.

ТЕХНОЛОГИИ
Настоящите промени в света на труда често се описват като Четвърта индустриална 
революция18 , или индустрия 4.0. Характеризират се с технологичен напредък, който включва 
роботика, изкуствен интелект, машинно самообучение, анализ на големи масиви данни, 
облачни технологии иинтернет на нещата, нанотехнологии, генетика и биотехнологии, 3D 
печат, автономни превозни средства, „умни“ домове, съхранение на енергия и квантови 

15 European Commission.Digital Skills & Jobs. 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
16 Retrieved from http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm
17 International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved 
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
18 Schwab, K (2017) The Fourth Industrial Revolution. Crown Business
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изчисления и др. Този тип развитие вече е оказало значително въздействие върху пазара 
на труда, в резултат на което се наблюдава изместване на дадени професии и промяна в 
необходимия набор от умения и изпълнение на задачи. Ерик Бриньолфсон и Андрю МакАфи 
наричат този процес „втората машинна епоха“19 и предвиждат, че „компютрите и другите 
дигитални технологии правят с менталната сила това, което парният двигател и неговите 
производни са направили с мускулната сила.”

Поддръжниците на това виждане, като Майкъл Форд например, подчертават, че 
технологичният прогрес се развива с експоненциална скорост и че в момента се намираме 
едва в началото на фундаментални промени и технологични пробиви, които ще се случат 
в следващите няколко десетилетия. От тези прогнози обаче се заражда и един голям страх 
свързан с това, че „от машинните системи може да се постигне потенциално неограничен 
резултат, което от своя страна ще изисква минимално човешко участие. Вследствие на това 
ще настъпи масова безработица, нарастващо неравенство, което накрая ще доведе до спад 
в търсенето на стоки и услуги, тъй като сред потребителите ще настъпи все по-голяма липса 
на покупателна способност, необходима за да се движи икономическият растеж.”20 

В доклада си „Бъдещето на трудовата заетост“21 ,Фрей и Озбърн изчисляват, че около 47% от 
общата трудова заетост в САЩ (57% в някои държави от ОИСР и 77% в Китай) е подложена 
на риск от автоматизация на работната сила. В частност, анализът сочи, че значителен брой 
длъжности в сферата на офисните и административни дейности, продажбите, услугите и 
производството е възможно да се автоматизират в следващите няколко десетилетия.

В противовес на тези прогнози, проучване на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР)22 прави оценка на потенциалната автоматизация в 21 
държави от ОИСР като използва подход базиран на типа работни задачи, вместо на вида 
професия. Проучването предвижда, че общо 9% от професиите в ОИСР потенциалноподлежат 
на автоматизация. Също така съществуват етични, правни и обществени въпроси (например 

19 Brynjolfsson, E. & A. McAfee (2014). The Second Machine Age.Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies. New York: WW Norton
20 Ford, M (2015) Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books
21 Frey, C and M.Osborne (2013 )The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?. 
Retrieved from https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314
See also Frey, C and M.Osborne (2016 )Technology At Work v2.0 - The Future Is Not What It Used to Be. Available at 
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
22 Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative 
Analysis. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-
in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en



ДОКЛАД ЗА ПЪТНАТА КАРТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪДЕЩЕТО16 17

общественото възприятие на роботите, предоставящи определени услуги), които оказват 
въздействие върху степента и скоростта, с която технологичните възможности се реализират. 
Това проучване ясно сочи, че е важно по-скоро да се фокусираме върху потенциалните 
неравенства и изисквания за (пре-)квалифициране, произтичащи от технологичните 
промени, вместо да се съсредоточаваме върху общата заплаха от безработица, която 
технологичният напредък би могълда донесе.

Още от първата индустриална революция насам съществуват притеснения, 
че технологичният напредък може да доведе до безработица и засилване на 
автоматизацията23. През 1930 г. Джон Мейнард Кейнс прогнозира: „Ние сме засегнати от 
ново заболяване, което читателите може все още да не са чували, но за което ще чуват 
все повече в годините, които са пред нас, а именно технологичната безработица. Това 
означава безработица, която се дължи на начините, които сме открили да икономисваме 
използването на работна сила, които обаче изпреварват темпото, с което успяваме да 
намерим нови начини за оползотворяване на работната сила.“24 

Тези страхове не са се материализирали към момента. Една от причините за това, е че хората 
като цяло имат тенденция да подценяват потенциала на новите работни позиции, които се 
появяват поради създаването на нови професии и индустрии.Например нараства обхвата 
на възможностите за работни позиции в сфери като анализ на големи данни, социални 
медии, автоматизиран транспорт и др. Мичио Какуизброява някои от тенденциите, на 
които ще станем свидетели в близко бъдеще, заявявайки, че компютрите,  такива каквито 
ги познаваме, ще изчезнат,обогатената реалност (augmentedreality) ще се превърне в 
ежедневна реалност, мозъчната мрежа ще обогати интернета, роботите ще станат нещо 
повсеместно, остаряващите части на тялото ще бъдат заменени, родителите ще могат да 
направят дизайн на своето поколение, и кибермедицината ще удължи живота25. „До 2100 
г., съдбата ни е да станем като боговете, които някога сме боготворили и от които сме се 
страхували. Но инструментите ни за постигане на това няма да бъдат магически пръчки и 
отвари, а науката на компютрите, нанотехнологиите, изкуствения интелект, биотехнологиите, 
и най-вече квантовата теория.”26 

Противно на общите страхове, че автоматизацията и изкуственият интелект ще доведат то 
края на човешката работна сила, има изследователи, които виждат по-скоро неизползвания 
потенциал на новите технологии. Според Пол Догърти27, е възможност да пренебрегваме 
една голяма област в трудовата заетост, в която човешката и машинната интелигентност 
си сътрудничат. Той нарича тази област „липсващата среда“ - богата на заетост зона за 
хора в областта на хуманитарните науки и сферата на науката, техниката, инженерството 
и математиката (STEM). Според Догърти изкуственият интелект създава в момента три 
специфични вида позиции – обучаващи, обясняващи и поддържащи и ще промени бъдещето 
на труда в дизайна, обслужването на клиенти и медицината.

Бесън също твърди28, че въпреки опасенията за разрастваща се технологична безработица, 
иновативните технологии днес до голяма степен изместват работещите към нови позиции, 

23 Mokyr, Joel, Chris Vickers, and Nicolas L. Ziebarth. 2015. “The History of Technological Anxiety and the Future 
of Economic Growth: Is This Time Different?” Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 31-50.
24 Keynes, J.M. (1930) Economic possibilities for our grandchildren. Retrieved from http://www.econ.yale.edu/
smith/econ116a/keynes1.pdf
25 Kaku, M. (2013) A Scientist Predicts the Future. The  New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.
com/2013/11/28/opinion/kaku-a-scientist-predicts-the-future.html
26 Kaku, M. (2011) Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year 
2100
27 Daugherty, Paul R. and H. James Wilson (2018).Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI.
28 Bessen, J. (2015) Learning by Doing: The Real Connection between Innovation, Wages, and Wealth
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вместо да ги заместват напълно. От основните групи професии, единствено позициите в 
производството постоянно се елиминират в развиващите се икономики, но тези загуби се 
компенсират от ръста в други професии. ИКТ няма да доведат до технологична безработица, 
а по-скоро ще накарат работещите бързо да надградят уменията си. Например позициите на 
банковите касиери и графичните дизайнери по-скоро ще се развият, отколкото да изчезнат 
с времето.

Известният физик-теоретик Мичио Каку прогнозира, че в бъдеще може да се очаква голяма 
експлозия от работни позиции, свързани с работа, която роботите не биха могли да вършат 
(например длъжности, включващи разпознаване на модели, и такива свързани с използване 
на здрав разум), както и посреднически длъжности, които включват интелектуален капитал 
и творчество (продукти на ума)29. В един от скорошните доклади на глобалния институт 
„Маккинзи“се отбелязва: „Дейностите, които най-трудно се автоматизират, с наличните към 
момента технологии, са онези, свързани с управление и развитие на хората (9% потенциал 
за автоматизация) или такива, които изискват използването на експертиза при вземане на 
решения, планиране или творчески труд (18%).”30 

Все пак промените в технологиите променят типа на свободните работни места и тяхното 
заплащане. През последните няколко десетилетия, както Дейвид Отор коментира, 
една видима промяна е така наречената „поляризация“ на пазара на труда, в която 
увеличението на заплащането се насочва непропорционално към хората с най-високи и 
най-ниски доходи и умения, а не към онези по средата31. Това се дължи на факта, че много 
средноквалифицирани работни места (например офис администратор, оператор на 
машини) се състоят от когнитивни или ръчни задачи, които са податливи на  автоматизация 
със съществуващата технология, тъй като следват точни и предвидими процедури. От друга 
страна, нискоквалифицираните длъжности в сферата на услугите (например болногледач, 
чистач, охранител) обхващат много задачи, които са сравнително лесни за изпълнение от 
хората, но много трудни за автоматизация с технологията, която разполагаме към днешна 
дата. По същия начин, висококвалифицираните работни позиции (например техници, 
преподаватели, мениджъри) често изискват креативно решаване на проблеми и комплексно 
социално взаимодействие – аспекти, които трудно могат да се автоматизират. 

Един от резултатите от тази работна поляризация е, че много работници които 
преди са изпълнявали средноквалифицирани длъжности, са принудени да приемат 
нискоквалифицирани длъжности и ниско заплащане, като същевременно нараства 
натискът за подобряване на уменията чрез учене през целия живот и продължаващо 
образование, за да бъде избегната тази съдба (Frey&Osborne, 2013). Но Отор също така 
заявява, че е малко вероятно поляризацията да продължи още дълго. Последният раздел 
от този документ разглежда темата за настоящите и бъдещи нововъведения в изкуствения 
интелект и роботиката и как те оформят начина, по който гледаме на възможните промени, 
касаещи професиите и развитието на трудовата заетост. Според него, взаимодействието 
между машините и хората дава възможност на компютрите да заместят служителите в 
изпълнението на рутинни, кодиращи задачи, докато същевременно засилват сравнителното 
предимство на работниците в осигуряване на умения за решаване на проблеми, адаптивност 
и творчество.

29 Kaku, M. (2018) In the era of A.I. and automation, what job skills do you need most? Retrieved from https://
bigthink.com/videos/michio-kaku-in-the-era-of-ai-and-automation-what-job-skills-do-you-need-most
30 McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved 
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
31 Autor, David H. 2015. “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.” 
Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 3-30.
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Друга технологична сфера, в която кипи развитие и се крие огромен потенциал за заетост, е 
породена от прехода от въглерод към зелена икономика и увеличаването на производството 
на възобновяема енергия. Работодателите в слънчевата, вятърна и водноелектрическа 
промишленост може да намерят решение за нарастващия глад за кадри в работниците от 
петролната индустрия, които търсят нова работа. Според новия доклад на МОТ32, ако се 
въведат правилните политики за насърчаване на зелената икономика, в световен мащаб до 
2030 г. ще се разкрият 24 милиона нови работни места. Това включва 2.1 милиона работни 
места в производството на вятърна енергия, 6.3 милиона в производството на слънчеви 
системи и 12 милиона в селското стопанство и промишленост свързани с биогорива 
(изчисления на ОИСР33). В САЩ трудовата заетост в сектора на чиста енергия може да се 
разрасне с 4 милиона работни места до 2030 г. ако се въведе 30% стандарт за портфейл 
от възобновяеми източници, заедно с агресивни мерки за енергийна ефективност. Освен 
това, нарастващата значимост на устойчивото развитие е достигнала до всички сектори. 
Много индустрии осъзнават, че инвестирането в устойчиво потребление на ресурсите, 
енергийната ефективност, възобновяемата енергия, управлението на водите и отпадъците, 
и др., всъщност им спестява средства, тъй като по-малко зависят от първични материали и 
внос.

БЪДЕЩОТО РАБОТНО МЯСТО
Новата прогноза за уменията на Европейския център 
за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) 
сочи, че работната среда в близко бъдеще се очаква 
да бъде по-автономна, по-малко рутинна, да използва 
повече ИКТ, да включва по-малко физически усилия и 
повече социални и интелектуални задачи. Уменията, 
които се търсят на пазара на труда, ще се променят, 
а работещите ще трябва да усвоят нови умения, за да 
могат да се напаснат към променящите се нужди. Някои 
от ключовите предизвикателства през следващото 

десетилетие ще бъдат свързани със застаряващата работна сила, свръх-квалификация 
и трудова поляризация на високите и ниските нива на скалата с умения, и всички те ще 
изискват да се предприемат действия още сега34. 

Вече сме свидетели на нарастването на тъй наречената „гиг икономика“ – бизнес среда, 
която включва изпълнение на задачи и работа по договаряне, чрез използване на 
платформи и приложения35. Организациите наемат независими изпълнители и самонаети 
лица на временна заетост, вместо да ангажират служители на постоянна заетост. В днешно 
време контрактор може да бъде всеки - от заварчик, до писател или уеб дизайнер. 

Дори и традиционните вътрешнофирмени роли са се придвижили в посока на гиг 
икономиката, което кара компаниите да се адаптират към променящите се нужди на 
служителите. 85% от компаниите заявяват, че ще се прехвърлят към „по-гъвкава работна 

32 ILO (2018) World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Retrieved from http://www.ilo.
org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
33 OECD (2011).Towards green growth. Retrieved from https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf
34 CEDEFOP (2018). Briefing note Less brawn, more brain for tomorrow’s workers. Retrieved on June 28, 2018 
from http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9130
35 De Stefano, V (2016) Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law. Retrieved from https://ssrn.
com/abstract=2767383
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сила“ в следващите няколко години, заявява Браян Скудамор36. Технологиите все повече 
предоставят възможност за приспособяване на работните позиции, така че индивидите 
да могат да избират за кого работят, колко работят, и темпото, с което работят. „В резултат 
на това границата между работния и личния живот става все по-размита и сме свидетели 
как постепенно отделният индивид се отдалечава от опитите да постигне по-добър баланс 
между работа и личен живот, и върви все повече в посока интегриране на работата и личния 
живот“.37 

Това от своя страна напълно ще промени традиционното значение на думи като „работа“ 
или „кариера“ и ще изисква бъдещите „служители“ да притежават „широк набор от умения, 
които да им отворят вратата към лична реализация и развитие, социалноприобщаване, 
активно гражданство и трудова заетост. Световният икономически форум идентифицира 16 
компетентности, личностни черти и умения за прилагане на познания в ежедневието, които 
обобщава като „уменията на 21-ви век“. Тези умения включват езикова грамотност, умение за 
боравене с числа, научни познания, финансова култура и компютурна грамотност, културни 
и граждански компетентности; преносими умения като  критично мислене и решаване на 
проблеми, комуникативни и екипни умения, креативност; както и личностни характеристики 
като любознателност, инициативност, постоянтство, адаптивност, лидерство, социални 
и културни познания. Ранното усвояване на тези умения е в основата на развиването на 
по-сложни и комплексни умения, необходими за творчество и иновативност. Тези умения 
трябва да се засилват през целия живот и да дадат възможност на хората да процъфтяват в 
бързо променяща се работна среда и общество, и да се справят с комплексни ситуации и с 
липсата на сигурност.”38

Към тези можем да добавим и следните умения базирани на задачи, дефинирани от ОИСР:
готовност за учене, умения за самоорганизация и управление, маркетинг исчетоводни 
умения, както и STEM умения.39

36 Scudamore, B. (2018)  How The Gig Economy Is Fueling A New Type Of Entrepreneur. Retrieved from https://
www.forbes.com/sites/brianscudamore/2018/05/09/how-the-gig-economy-is-fueling-a-new-type-of-entrepreneur/
#366c93ec6e11
37 OCED (2017) Future Of Work And Skills . Retrieved from https://www.oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf
38 European Commission (2016) A New Skills Agenda For Europe - Working together to strengthen human 
capital, employability and competitiveness. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
39 OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264273351-en.
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ключови  компетентности  като  дигитални  компетентности,  предприемачество,  критично 
мислене,  решаване  на  проблеми  или  да  се  учиш  да  учиш,  и  финансова  грамотност. 
Ранното  усвояване  на  тези  умения  е  в  основата  на  развиването  на  по‐сложни  и 
комплексни умения, необходими за творчество и иновативност. Тези умения трябва да се 
засилват  през  целия  живот  и  да  дадат  възможност  на  хората  да  процъфтяват  в  бързо 
променяща  се  работна  среда  и  общество,  и  да  се  справят  с  комплексни  ситуации  и  с 
липсата  на  сигурност.”38  Световният  икономически  форум  е  идентифицирал  16 
компетентности, личностни черти и грамотност, които са нарекли „уменията на 21‐ви век“: 

 

Към тези можем да добавим и шестте умения базирани на задачи, дефинирани от ОИСР: 

‐ ИКТ умения 
‐ готовност за учене 
‐ управление и умения за общуване 
‐ умения за самоорганизация 

                                                            
38 European Commission (2016) A New Skills Agenda For Europe ‐ Working together to strengthen human capital, 
employability and competitiveness. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 
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РОЛЯТА НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ И СПОСОБНОСТТА 
МУ ДА ПОДГОТВИ МЛАДИТЕ ХОРА ЗА ПРОФЕСИИТЕ НА 
БЪДЕЩЕТО
Промените в света на трудовата заетост предлагат нови възможности за кариерните 
консултанти. Предвид нарастващото темпо на развитие на настоящите професии, все повече 
хора са изправени пред предизвикателството да трябва да се запознаят с новите професии 
и индустрии, които биха могли да предложат нови възможности за работа и кариерни 
перспективи. Нужни са надеждни, обективни и достъпни данни на пазара на труда, които да 
помогнат на гражданите да се ориентират в трудностите на пазара на труда, а на кариерните 
консултанти - да предоставят актуална информация и насоки. Информацията за кариерата 
трябва да се интегрира в училищните предмети. Уменията за управление на кариерата 
трябва да се развиват още от ранна възраст и постоянно да се осъвременяват в хода на 
работния живот чрез обучение на работното място и повишаване на квалификацията.
Правителствата, образователният сектор и бизнеса е необходимо да работят заедно, за да 
намерят начини да осигурят на младите хорависококачествено кариерно консултиране и 
обучение, с фокус върху дигиталните умения.

В същото време кариерните специалисти имат важна роля и в това, да помогнат на възрастните 
клиенти да осмислят тенденциите в света на труда, да се адаптират към постоянните 
промени, да вземат решения за своята кариера, както и да останат трудоспособни като 
установят нуждите си от продължаващо образование и обучение. Кариерният коучинг 
трябва да подкрепи възрастните хора в успешния преход към пенсиониране. 

Все по-разнообразните дигитални ресурси днес като онлайн консултуране, ресурси за 
кариерно планиране, инструменти за оценяване, за напасване на профил и длъжност,  играят 
важна роля в кариерното ориентиране. Проучването на пазара на труда също предоставя 
много информация, която може да помогне за вземането на информирано решение и за 
кариерна навигация. Кариерното ориентиране може да извлече полза от интегриране 
на дигиталните технологии и иновативните педагогически методи (от ориентиране през 
социалните медии, до мобилни приложения и инструменти с виртуална реалност) в услуги, 
чрез които да се създадат иновативни и насочени към бъдещето условия за самостоятелно 
обучение и ориентиране. Съществува и значителен потенциал за създаване на онлайн 
системи за кариерно ориентиране, които дасе възползват от напредъка в изкуствения 
интелект и голямото количество налична кариерна информация и данни. Тези системи биха 
могли да предложат на клиентите персонализирана оценка на кариерата, с помощта на 
персонализирани, автоматизирани въпроси за интервю и оценка, заедно с персонализирани 
предложения за дейности, които подкрепят управлението на кариерата40. 

Въпреки това, в много държави кариерното ориентиране е изправено пред редица 
предизвикателства. Например, често индивидите предлагащи ориентиране не притежават 
достатъчно знания за предизвикателствата на пазара на труда и нямат достатъчно 
развити дигитални умения. Кариерното ориентиране понякога има „спомагателна роля в 
психологическото консултиране; услугите по ориентиране могат да бъдат разпокъсани, 
реактивни и да има недостиг на ресурси, и така онези, които най-много се нуждаят от насока, 
да не получат такава; съветите, които се предоставят им липсва понякога обективност, тъй 

40 Hirschi, A. (in press, 2017). The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career
Research and Practice.Career Development Quarterly.Retrieved from http://www.andreashirschi.com/publicationsblog
/2017/10/30/the-fourth-industrial-revolution-issues-and-implications-for-career-research-and-practice
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като служителите предоставящи ориентиране са базирани в образователни институции и 
са повлияни от академичната среда; не винаги е налична актуална информация за пазара на 
труда или ако има такава не е в разбираема и лесно смилаема форма; и базата с доказателства 
за онова „което работи“ в кариерното ориентиране е твърде слаба.”41 Освен това, от по-горе 
споменатото проучване става ясно, че неадекватното кариерно ориентиране, което стъпва 
на и клони към традиционните кариерни възможности, пречи на болшинството млади хора 
да извлекат полза от хилядите дигитални отворени позиции. За да се избегне бъдещият 
недостиг на умения и за да се засили продуктивността, е важно да се увеличи количеството 
и качеството на предлаганото кариерно ориентиране в училищата и редом с това, да се 
предостави обучение по дигитални умения за кариерните консултанти.

Консултантите по кариерно ориентиране трябва да инвестират в собственото си 
професионално развитие, за да се адаптират към бързо променящата се среда и да могат 
да предлагат адекватна информация и услуги. Това включва предоставянето на услуги 
по по-гъвкав и достъпен начин, използване на мобилни и онлайн технологии, докато 
същевременно се предоставя актуална информация за развиване на уменията, съобразена 
с възникващите работни тенденции.

ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИ 
И РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИ В СФЕРАТА НА КАРИЕРНОТО 
ОРИЕНТИРАНЕ
Поради забързаното темпо на съвременното общество е необходимо човек да подходи 
към кариерата си и набора от умения с гъвкавост и отворено съзнание, което приема както 
иновативността, така и несигурността и гледа към бъдещето. Наистина големият обем 
налична информация, в комбинация с наблюдаваните промени в търсенето на работници 
и развиващите се сектори, сочат, че нуждата от качествено кариерно ориентиране през 
целия живот, подкрепа и информация, само ще се засилват в предстоящите години. В 
постоянно развиващата се глобална работна среда, е от същностно значение за индивидите 
да разбират пазара на труда и как той се променя, да разбират кариерните възможности, 
които се отварят и съответно необходимите умения за тях. 

41 OECD (2010) Learning for Jobs. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_
9789264087460-en#page1
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ОИСР42 подчертава, че „за много хора, кариерната информация – комбинация от информация 
за образование и обучение, съдържанието и естеството на работните позиции, и търсене и 
предлагане на пазара на труда – не е достатъчна сама по себе си. Създателите на политики 
е необходимо да намерят начини да гарантират, че кариерната информация е разбираема, 
че хората знаят как да я използват, че се смята за надеждна, че е подходяща за нивото на 
кариерно развитие и зрялост на дадения човек, и че там където е адекватно, хората биват 
подкрепени в това да обвържат кариерната информация със собствените систремежи, 
таланти и постижения, и да действат на базата на тях.”

Както се посочва в Резолюцията на Съвета относно „Нова програма за умения за приобщаваща 
и конкурентна Европа“ – „мисията на образованието и обучението е не само да осигурят 
подготовка за пазара на труда, но и да окажат принос за социалното приобщаване и 
сближаване, чрез по-всеобхватно личностно развитие и учене през целия живот, водещи до 
изграждането на критични, уверени, активни и независими граждани, които са в състояние 
да разберат сложността на модерното общество и са подготвени да се справят с бързо 
настъпващите промени в него. Важно е да се отиде отвъд непосредствените потребности 
на пазара на труда и да се обърне внимание и на онези аспектиот образованието и 
обучението, които могат да стимулират иновациите, предприемачеството и творчеството, 
да формират облика на секторите, да създадат работни места и нови пазари, да дадат 
повече възможности на хората (включително най-уязвимите), да обогатят демократичния 
живот и да подготвят ангажирани, талантливи и активни граждани.“

Както показва скорошният доклад на института Маккинзи, „Образователните системи ще 
трябва да се развият, за да се напаснат спрямо промените на работното място. За целта 
създателите на политики ще трябва да работят съвместно с образователните институции, за 
да подобрят основните умения (STEM) в сферата на науката, технологиите, инженерството 
и математиката, като наблегнат на творчеството, критичния и системен начин на мислене. 
За всички ще бъде важно да развият гъвкавост, издръжливости устойчивост, във времена, 
в които е много вероятно да настъпи промяна в трудовата заетост на всеки човек. И не на 
последно място, автоматизацията ще създаде възможност за работещите да оползотворят 
вътрешно-заложените човешки умения, които са най-трудни за възпроизвеждане от страна 
на машините – логическо мислене и решаване на проблеми, социални и емоционални 
умения, предоставяне на експертиза, коучинг и развиване на другите, креативност.”43 

Комплексните предизвикателства изискват комплексни решения. Системите за кариерно 
ориентиране е необходимо да се ориентират към предоставяне на ориентиране 
насочено към бъдещето. Това може да се постигне като се даде тласък на иновациите и 
експериментирането и като се насърчи по-всеобхватен подход за изграждане на умения 
за управление на кариерата, както и ментална нагласа към бъдещето, която оползотворява 
иновативните технологии и методи на учене, както и проучването на пазара на труда.

Създателите на политики и други водещи фигури в обществото е необходимо да развият 
широка интердисциплинарна програма, в чиято основа са заложени дигиталните 
технологии, с цел да се създаде кариерно ориентиране от ново поколение. Програмата 
ще трябва да включва проучване на пазара на труда, разбиране на обществените 
трансформации и фокус върху кариерната компетентност, която подкрепя креативността 
и въображението. В дигиталната епоха, в която живеем, кариерните услуги трябва да се 

42 OECD (2003).Career Guidance: New Ways Forward. Retrieved June 2018 fromhttp://www.oecd.org/education/
innovation-education/19975192.pdf
43 McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved 
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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възползват от множеството преимущества, които технологиите предоставят в сферата на 
учене – от интензивни интерактивни преживявания, до достъп до източници на информация 
и споделени пространства за подкрепа и сътрудничество.

Вместо да се страхуваме от онова, което дигиталното бъдеще крие, обществото трябва да се 
възползва от зараждащите се възможности да стане по-продуктивно и конкурентоспособно 
в условията на тези развития. Бизнесът е нужно да прегърне трансформацията и да 
инвестира в хората. Образованието и кариерното ориентиране е необходимо да станат по-
гъвкави и откликващи на социалната промяна, за да подготвят гражданите за глобалната 
икономика.

Както Алвин Тофлър е казал през 1930 г.:„Неграмотните през 21-ви век няма да бъдат онези, 
които не могат да четат и пишат, а онези, които не могат да учат, дасе отучат и да научават 
наново. Ако насочим учениците как да учат, да отучат и да научат наново, можем да добавим 
едно напълно ново и мощно измерение към образованието.“ 
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РАЗДЕЛ 2. 
ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
НА ВИРТУАЛНИТЕ СВЕТОВЕ, 
учебните среди и други технологии 
върху развитието на управлението 
на кариерата и трансверсалните 
умения 
Автор: CTI

3Dвиртуалните светове се доказаха ефективен инструмент за 
ангажиране в процеса на учене, включително за развитието на 
управлението на кариерата и трансверсалните умения.

ДЕФИНИЦИЯ НА ВИРТУАЛНИТЕ СВЕТОВЕ И КАК ТЕ СЕ 
РАЗЛИЧАВАТ ОТ ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ (VR)
Според Wikipedia44 виртуалните светове могат да се определят като:

„Компютърно-базирана симулационна среда, която може да бъде населена от много 
потребители, които могат да създадат свой личен аватар, и съвместно или 

44   Wikipedia, (2018), Definition of Virtual words, Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_
world#Future
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самостоятелно да изследват виртуалния свят, да участват в дейностите му и да 
общуват с други. Тези аватари могат да бъдат текстови,двуизмерни или триизмерни 
графични изображения на потребителя във виртуалната среда, или видео аватари на живо 
със слухови и сензорни усещания. Като цяло виртуалните светове дават възможност за 
множество потребители, но компютърните игри с по един играч, като например „Skyrim“, 
също се считат за вид виртуален свят.“

В допълнение, откритията от проекта „V-Alert“ сочат, че потребителите на виртуалните 
светове притежават следните характеристики:

“1. представени са от Аватари

2. могат да взаимодействат един с друг

3. могат постоянно да взаимодействат с и да оказват влияние на своята среда

4. не им се налагат повече ограничения, отколкото биха очаквали в реалния живот

5. могат да изберат да извършат широк обхват от действия, включително това да не 
правят нищо

6. могат да строят и създават в пределите на света, без да се налага да овладяват 
допълнителни инструменти

7. могат да използват света за множество различни предназначения” 45

И така, виртуалните светове представляват триизмерна среда, предоставяща на хората 
възможност за социално взаимодействие с други хора, по нов и вълнуващ начин. Човек 
може да участва във виртуалния свят чрез своя „аватар“ (неговият образ във виртуалното 
пространство или виртуалното му его) и да взаимодейства както с други аватари 
(използвайки жестове, мимики, говор и текст), така и с предмети намиращи се в този свят. 
Съществуват няколко вида виртуални светове, един от най-популярните е „Secondlife”, 
следван от „Opensim” (безплатната версия на Secondlife).46 

Тук е мястото да направим разграничение между виртуалните светове и виртуалната 
реалност. Едно от най-изчерпателните обяснения е предоставено в статия за интернет 
страницата на 3D Space:

“Виртуалният свят е измислено място, което можете да посетите. 
Виртуалната реалност е потапящ начин за изживяване на 
виртуалните светове. Разликата между виртуалните светове и 
виртуалната реалност е като разликата между уеб страница и 
цветен монитор. Виртуалният цвят, също като уеб страницата е 
съдържател на съдържание. Очилата за виртуална реалност, също 
като цветния монитор, са начин на гледане на съдържанието.“ 47

ВИРТУАЛНИТЕ СВЕТОВЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Характеристиките на виртуалните светове (които споменахме по-горе) ги правят ефективен 
инструмент за учене, тъй като дават възможност за ангажиране с учащите чрез по-
всеобхватни учебни дейности. В частност, виртуалните светове могат да предоставят на 

45 V-ALERT (2014) Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
46 Virtual Reality Society, (2017), What are virtual worlds? ,Retrieved from: https://www.vrs.org.uk/virtual-reality-
games/what-are-virtual-worlds.html
47   3dspace-3D content on the open web (2016), What is the difference between a virtual world, and virtual 
reality?, Retrieved from:http://3dspace.com/2016/03/virtual-worlds-vs-virtual-reality/
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учащите цялостно разбиране на дадена ситуация с помощта на потапящи 3D преживявания, 
които дават възможност на учащия свободно да се шляе в учебната среда. По този начин 
учащите могат да изследват виртуалния свят, да намерят цел, да действат, да допускат 
грешки, да си сътрудничат и общуват с други учащи, което обяснява все по-нарастващия 
интерес към ученето и преподаването в 3D виртуалните светове от много училища и 
университети. 48

Уникалната характеристика на виртуалните светове е способността да се представи 
абстрактна или опасна тема по начин, който иначе би бил доста труден, катастрофален или 
невъзможен. Това посочва Филипс, който представя резултатите от инициатива проведена 
в „SecondLife“. Както той казва:

„Програмата [SecondLife] предоставя възможност на преподавателите да проектират, 
създават и преподават във виртуален свят, заедно със 100 студенти от университета.
Поредица от съвместни дейности бяха използвани, за да се въведат аспекти от китайския 
език и култура на студенти в Австралия, преди да заминат на разменни програми в Китай. 
При проучване на ефектите от тази програма, данните посочиха значителни подобрения в 
няколко ключови области, включително: 

• намаляване на притеснението и смущението, които иначе възпрепятстват 
експериментирането в дейности от рода на ролевите игри;

• учащите имат възможност да се връщат и да повтарят уроците многократно, така че да 
затвърдят базовото разбиране на нещата;

• насърчаване на по-добро социално взаимодействие между учащите, тъй като те 
взаимодействат в споделен виртуален свят, вместо комуникацията да преминава по 
имейл;

• учащите могат сами да управляват своя аватар, не преподавателя, което означава, че 
учащите могат да изследват и взаимодействат самостоятелно. За разлика от PowerPoint, 
където всеки вижда една и съща информация по един и същи начин, по едно и също 
време, виртуалният свят дава възможност на учащите да създадат свое собствено 
разбиране.”49

Липсата на невербални знаци във виртуалните светове (включително език на тялото, 
жестове и мимики) се посочва в проучванията като фактор, който оказва негативно влияние 
върху общуването. Някои учащи нееднократно заявяват, че се чувстват ограничени от това, 
че не могат да използват ръцете си за жестикулиране. 

48 V-ALERT (2014) Virtual World for Awareness and Learning on Information Security. Report on 3D virtual 
worlds platforms and technologies, V-ALERT ERASMUS + KA3 ,543224-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP
49   Phillips,M. (2017). How virtual reality technology is changing the way students learn.Retrievedfrom:http://
theconversation.com/how-virtual-reality-technology-is-changing-the-way-students-learn-63271
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Въпреки това, във все по-сложно устроените виртуални светове, аватарите се движат и 
реагират по все по-реалистичен начин. Подобрените графични карти на компютрите също 
позволяват на учащите да извлекат повече смисъл от тези разговори. 

Както Абросимова, Икбала и други, и Дрехер и други заключават, едно от преимуществата 
на работене във виртуалните светове е богата култура на иновациите.50 51 52 Това води до 
множество разработки, които могат да бъдат използвани ефективно в образованието. 
Ученето чрез виртуални светове може да бъде увлекателно за учащите и да окаже 
въздействие върху изпитните им резултати, както и върху нагласите и мотивацията им към 
ученето. Освен това, вдъхновението и насърчаването са ключови елементи за студентите 
и учащите да продължат да изследват потенциала на образованието за подобряване на 
собствените си умения. Тези нужди могат да бъдат посрещнати чрез интегриране на 
виртуалните светове в образователните процеси. Въпреки това, тези светове трябва да се 
изградят според определени насоки, базирани на предходни проучвания. Това включва 
и предложение виртуалните светове да насърчават използването на елементи базирани 
на запитвания, базирани на преживявания и базирани на социално сътрудничество, които 
въвличат учащите в автентични и предизвикателни задачи и също така виртуалните светове 
трябва да се основават на игрово-базирани правила за забавление. 

В литературата за виртуалните светове са изведени заключения, че тези светове могат 
да засилят вътрешната мотивация, да стимулират отлични постижения в резултатите от 
ученето, и да насърчат индустрията / научните изследвания.

ВИРТУАЛНИТЕ СВЕТОВЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА КАРИЕРАТА
Освен в образованието като цяло, виртуалните светове могат да имат важно въздействие 
върху подобряването на уменията за управление на кариерата.

Както Краац определя, „уменията за управление на кариерата се фокусират върху 
екипиране на отделния индивид с трансверсални (ключови) компетентности, с цел по-добро 
управление и развитие на собствения потенциал в образованието, работата и живота, в 
ситуация, в която множество фактори оказват едновременно влияние.”53

Освен това, уменията за управление на кариерата помагат на индивидите да разбират себе 
си и света около тях и да поемат контрол върху кариерата си с всичките й потенциални 
възможности.54 Уменията могат да се групират в четири теми:

• Азът: разбирането на собствената личност, интереси и ценности са ключови при 
вземането на правилни кариерни решения;

• Силни страни: да знаеш как да използваш талантите, уменията и личностните си 
качества;

50   Abrosimova,  K .(2014).  Hypergrid Business.5 ways virtual reality will change education. Retrieved from: 
https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
51   Iqbala ,A. Kankaanrantaa, M. Neittaanmäkia, P. (2010) Engaging learners through virtual worlds. Procedia 
Social and Behavioral Sciences 2 (2010) 3198–3205, WCES-2010
52   Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2) , 211
53    Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
54    Skills Development Scotland, My World of Work, (2018).What are Career Management Skills, and how can 
they help you?Retrieved from:https://www.myworldofwork.co.uk/my-career-options/what-are-career-management-
skills-and-how-can-they-help-you
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• Хоризонти: да изследваш света на труда, обучението и ученето;

• Мрежи: да идентифицираш кой може да ти помогне в твоя кариерен път.

В идеалния случай, децата и юношите усвояват тези умения в училище, по време на 
задължителното образование като част от учебния план. Както Каац предлага, това може да 
се случи чрез преподаване на кариерни компетентности с помощта на обучение по вземане 
на решения и решаване на проблеми, така че кариерното образование да се превърне в 
сфера на учене и прилагане на по-широк обхват от трансверсални умения.55

Ето защо виртуалните светове е необходимо да съдържат 
елементи, които подобряват самосъзнатостта и увереността на 
потребителите по отношение на кариерата им.

Липсата на увереност, съчетана със очаквани слаби резултати, означава че много учащи 
странят от определени кариери. Освен това, учебните преживявания и нарастването 
на самосъзнанието имат основен принос при развитието на кариерата на учениците 
от гимназиите. Ето защо, кариерните консултанти в училищата се съветват да правят 
интервенции, които развиват смислени учебни преживявания, подобряват очакванията за 
резултатите и самосъзнатостта, и стимулират интерес към различни кариери. Виртуалните 
светове предоставят ценово изгоден начин за постигане на тези цели, като представят на 
учащите кариери, до които не биха имали иначе досег.56

При използване на Социалната когнитивна теория за кариерата (SCCT) като рамка през 
която да се разбере моделът на вземане на решения сред учащите, Гринидж открива, че 
съществуват три вида влияния, които се смята че оказват недиректно въздействие върху 
формирането на интересите по отношение на кариерата, и как тези интереси се превръщат 
в цели и постижения. Тези влияния са:

A. влияние на средата и директния контекст (например възможности за излагане на 
дадени задачи и на ролеви модели);

B. въвеждане на данни за човек като социо-икономически статус, етническа 
принадлежност, пол, възраст, и др.;

C. учебен опит. 

Така, чрез използване на виртуалните светове в пределите на тази рамка, кариерните 
консултанти могат да привнесат добавена стойност в работата си. Това включва създаването 
на учебни преживявания, които помагат на младите хора да преодолеят бариери в ученето 
(например социален произход, етническа принадлежност, пол, възраст, и др.). В същото 
време, виртуалните светове могат да предоставят възможност на учащите да изследват 
виртуално дадена професия, нещо което ги вдъхновява и им дава възможност да научат 
дали са подходящи за този тип позиция. Потенциалът, който човек открива във виртуалните 
светове има силата да увеличи самоувереността сред учащите и по този начин да разшири 
възможностите им за кариера.57

Както Гринидж заявява, „литературата за вдъхновяване очертава три основни функции 
[които виртуалните светове споделят]. Тези функции включват усещане за контрол, 

55    Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy 
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
56    Greenidge, L, W. (2013). Using Virtual Reality Environments to Improve the Career Self-Efficacyof Minority 
Students: An Introduction, Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2013,Article 59
57 Ibid
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който включва вярванията на човек по отношение на уменията за вземане на решения, 
власт, наличност на ресурси, и автономност при планиране и изпълнение на работата; 
самооценката за компетентност, която отразява овладяването на дадена роля и изисква 
успешно справяне с нерутинни ролеви ситуации; и целева интернализация, която улавя 
енергизиращото качество на значима кауза или вълнуваща визия, предоставена от 
организационното лидерство.”58

От практична гледна точка, виртуалните светове могат да се използват от учащите, за да 
експериментират, изследва, усещат, наблюдават и изживяват ежедневното функциониране 
на различните видове кариера. Например, учащият може да бъде изложен на задълженията 
и отговорностите на астронавт, или работен ден на хирург. По този начин, виртуалните 
светове дават възможност на учащите да взаимодействат с другите, да ги чуват, докосват и 
общуват с тях. Използването на виртуалните светове, в които учащите могат да се потопят 
в широк спектър от различни професии, може да помогне на учащите да разберат по-
добре собствените си умения и да им даде повече увереност при вземане на решения за 
кариерата.59

По същия начин, виртуалните светове могат да се използват като помощен инструмент за 
учащите и кариерната им подготовка. Както Венабъл заключава и предлага „проучването 
на кариерата отнема време, ресурси и усилия. А в процеса има много заинтересовани 
лица от учащи и работодатели, до родители и подкрепящи услуги от страна на учебната 
институция. Новите технологии отварят повече врати към информация и преживявания, но 
истинската иновация ще дойде когато обвържем тези инструменти с учащите, така че да им 
помогнем да вземат разбираеми решения за кариерата. Някои индикативни възможности, 
предлагани от приложените виртуални светове в кариерната подготовка на студентите, са:

Подобрени виртуални кариерни панаири: виртуалните светове могат да улеснят 
учащите, като им помогнат да посетят виртуално множество работодатели, чрез 
координирано събитие, преди посещение на кариерен форум на живо и преди интервю 
със специалист по подбор на персонал;

Реалистична симулация на работно място: виртуалните светове могат да предоставят 
възможности на учащите да разширят ученето си, чрез преживяване; 

Разширени виртуални стажове60

В заключение, виртуалните светове могат да помогнат за укрепване на уменията за 
управление на кариерата, тъй като предлагат на учащите възможност да се потопят в 
защитена версия на реалния свят.Това включва незабавна обратна връзка относно идеите, 
решенията и действията им, без никакви реални последици при допускане на грешка (но с 
вграден потенциал за възнаграждение при успех). Въпреки това, прилагането на ресурси 
от виртуалния свят изисква не само време и усилия, но и солидни методологии, за да се 
даде възможност за персонализиране на технологията спрямо всяка уникална учебна 
дейност.616263

58 Ibid
59 Ibid
60 Venable,M. (2016). 5 Ways Augmented and Virtual Reality Might Change Career Prep.Retrieved from:https://
www.linkedin.com/pulse/5-ways-augmented-virtual-reality-might-change-career-prep-venable
61 Abrosimova,  K .(2014).  Hypergrid Business.5 ways virtual reality will change education. Retrieved from: 
https://www.hypergridbusiness.com/2014/09/5-ways-virtual-reality-will-change-education/
62 Hans G. K. Hummel, Elizabeth A. Boyle, Sif Einarsdóttir, Arna Pétursdóttir & Aurel Graur(2017)Game-based 
career learning support for youth: effects of playing the Youth@Work game on career adaptability,Interactive Learning 
Environments,DOI: 10.1080/10494820.2017.1402062.Retrieved from: https://doi.org/10.1080/10494820.2017.1402062
63 Dreher C,. Reiners, T. Dreher, N. Dreher, H. ( 2009). Virtual Worlds as a Context Suited for Information Systems 
Education: Discussion of Pedagogical Experience and Curriculum Design with Reference to Second Life. Journal of 
Information Systems Education, Vol. 20(2) , 211
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РАЗДЕЛ 3. 
КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА 
БЪДЕЩЕТО
Автор: EBCC

СЪДЪРЖАНИЕ: Развитие и иновативни подходи в кариерното 
ориентиране в разгара на четвъртата индустриална революция. 
Управление на промяната и несигурността иподпомагане на 
вземането на кариерни решения във времена на бърза технологична 
и обществена трансформация. Какъв тип умения за кариерата ще са 
нужни на младите хора и как те биха могли да ги развият? Полезни 
техники и методи за подкрепа на кариерното планиране и гъвкавост – 
изследване на професиите на бъдещето, чрез използване на метафори 
и визуализации, чрез стимулиране на креативността.

В този раздел, ще изследваме ролята на кариерното ориентиране в рамките на новата 
реалност създадена от Четвъртата индустриална революция. В свят, в който бързата 
трансформация и промяна са повсеместни, създателите на политики за кариерно развитие, 
експерти в областта на образованието и практици са принудени да направят критичен 
преглед на инструментите, с помощта на които най-добре биха помогнали на своите клиенти 
при вземане на решения. Също така ще изследваме елементите на кариерното развитие, 
които са важни при подготовка на нашето целево население (младите хора) за бъдещето.  
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Критичен  преглед  на  сферата  на  кариерно  развитие  в  рамките  на  Четвъртата 
индустриална революция 

Всяко  практическо  начинание  трябва  да  стъпи  на  стабилни  подходи,  а  подходите  е 
необходимо  да  стъпят  на  теории.  Теориите  предоставят  на  практиците  идеи  и  модели, 
които  обясняват  и  им  помагат  да  концпетуализират  процеса  на  кариерно  развитие.  Те 
обясняват всички фактори участващи в процеса на кариерно развитие, като по този начин 
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КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СФЕРАТА НА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В 
РАМКИТЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
Всяко практическо начинание трябва да стъпи на стабилни подходи, а подходите е 
необходимо да стъпят на теории. Теориите предоставят на практиците идеи и модели, 
които обясняват и им помагат да концпетуализират процеса на кариерно развитие. Те 
обясняват всички фактори участващи в процеса на кариерно развитие, като по този начин 
насочват практиците към онова, което е нужно да оценят. Те предлагат подходи, методи 
и инструменти, които да бъдат използвани при работа с клиенти. Те също така дават до 
известна степен възможност за прогнозиране на евентуалните резултати от предприетите 
подходи от страна на практиците. Ето защо, когато се проучват и предлагат подходи, 
подходящи за настоящия и бъдещ пазар на труда, вярваме, че е важно първо да се направи 
кратък преглед на приложимостта на теориите за кариерно развитие, в контекста на 
четвъртата индустриална революция.

Сред множеството аспекти, които могат да формират нечия кариера (както физически, така 
и психологически), системните елементи (например социоикономически и геополитически 
теми) имат важно значение.64 Кариерните услуги се появиха и развиха не само за да помогнат 
на отделния индивид при вземането на решения за образованието и професията, но също 
така и за да насърчат икономическото развитие и социалното равенство.65 В резултат на 
това, всички теории за развитие на кариерата вземат предвид (макар някои в по-голяма 
степен от други) факторите на заобикалящата среда. Разбира се, степента, в която се 
фокусират върху тези външни фактори зависи от вярванията на съответния автор, които от 
своя страна са формирани от уникалния социо-икономически, геополитически, културен и 
исторически контекст, в който тези автори са израснали.

Например, една от първите теории за развитие на кариерата, подходът за личностните 
черти и фактори (Trait-FactorApproach), породен от вярването на Франк Парсън (1909), 
че кариерните решения трябва да се взимат на база напасване на природата на човека 
с дадената професия, което илюстрира нуждата още на ранен етап да се вземе предвид 
пазара на труда, като част от кариерните решения. На практика, това води до изследване 
на индивидуалните личностни черти успоредно с професиите и работните позиции, 
които са налични на пазара на труда. Тази теория ясно отразява социо-икономическия и 
исторически контекст на Америка в началото на 20-ти век, тъй като страната бе в средата 
на икономически възход.

Десетилетия по-късно, този подход вдъхнови една от най-използваните теории за кариерно 
развитие, а именно теорията на Холанд за професионалните личности и работната среда 
(1966). Тази теория предлага няколко основни принципа: 

1. Повечето хора могат да бъдат класифицирани на базата на техните професионални 

64 Sears, 1982
65 Watt & Sultana, 2004
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интереси в шест типа: реалистичен, изследователски, артистичен, социален, 
предприемчив или конвенционален.

2. Професионалният личностен тип отразява видовете поведения, изградени в следствие 
на взаимодействие между личността на човека и характеристиките на заобикалящата 
го среда.

3. Работните среди също могат да бъдат категоризирани в тези шест типа.

4. Повечето хора са привлечени към среда, която отразява техните ценности и им 
позволява да използват своите умения и способности.

Започнахме нашето изследване на теориите за кариерно развитие, за да определим 
доколко тези теории са приложими в наше време. В този контекст, дали идеите на Холанд 
са приложими за работа със съвременните тийнейджъри? Могат ли тези шест типа да 
бъдат също толкова полезни по време на Четвъртата индустриална революция, когато 
взаимодействието между отделните индивиди и физическите и дигитални светове еволюира 
в една нова, доста забързана реалност? Могат ли заобикалящите среди създадени от 
тази еволюция да се напаснат с категориите предложени от Холанд преди почти шест 
десетилетия? Някои биха заявили, че тези категории са достатъчно общи, за да позволяват 
да бъдат адаптирани към тази нова реалност.

Технологията просто формира нашето мислене и поведение. Човек все още може да бъде 
конвенционален, изследователски, предприемчив или дори артистичен в използването на 
технологиите. Също както различните идеи на гръцките философи са се влели в редица 
академични и практически контексти през вековете, по същия начин принципите на 
теорията на Холанд могат да надскочат времето. Все пак, кариерните консултанти може да се 
чудят дали подходът за личностните черти и фактори е релевантен в свят, който се променя 
толкова бързо, и дали всъщност нуждата от адаптивност и гъвкавост не надделяват над 
нуждата да се вземат решения, в които целта е напасване. 

Друга важна теория в кариерното ориентиране е теорията на развитието. Централно място 
в тази гледна точка има теорията на Доналд Сюпър за развитието през целия живот (Life-
span, LifespaceTheory (1972, 1990), която разглежда развитието на кариерата като процес, 
който се развива през целия живот, и за това набляга на нуждата да се постави фокус върху 
отделните етапи от развитието на човека. Също като Холанд, Сюпър вярва че при избор 
на кариера, индивидите се опитват да намерят най-доброто съответствие между своята 
професионална личност и пазара на труда.66 Професионалният Аз преминава през няколко 
етапа на развитие (цикли):

• израстване (от раждане до 13 г.)

• изследване (14 – 24 г.)

• установяване (25-45 г.)

• поддържане (46-65 г.)

• оттегляне (65 г. и нагоре)67

В първия етап на израстване, децата си фантазират за професионалния свят (например искат 
да станат принцеса, пилот, събирач на смет, пощальон, футболен играч, професионален 
спортист, и т.н.), под влияние на заобикалящата ги среда (например медии, дом, училище, 
отношения с връстници) и на семейството/настойниците. В етапа на изследване (14 – 24 
г.), тийнейджърите и младите възрастни започват да придобиват осъзнатост за изборите, с 
които разполагат и за силните си страни и започват да прилагат професионалния си Аз, чиито 

66 Swanson & Fouad, 2010
67 Super, 1972
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основи са били създадени в детството. Според Сюпър, в следващия етап – установяване – 
индивидите оценяват взетите решения в предходния етап, за да преценят дали кариерният 
им избор е в синхрон с ценностите, уменията и целите на личността. Това е етапът, в който 
индивидите се опитват да достигнат ниво на опитност и кариерно развитие, което ги кара 
да се чувстват реализирани. Към края на този етап (35 – 45 г.), някои индивид изживяват 
онова, което се нарича смяна на кариерата в средна възраст (също така известно като 
фазата на обновяване68). По време на тази фаза, индивидите оценяват дали избраният от 
тях кариерен път е удовлетворяващ или биха искали да изследват други професии.

Следващият етап, според Сюпър – поддържане (45 – 65 г.), се характеризира с фокус върху по-
нататъшно развитие на кариерата. Онези индивиди, които се фокусират върху подобряване 
на баланса между работа и личен живот, намират удовлетворение в иновациите, в дейности 
свързани с менторство и коучинг на другите, а онези които не намерят удовлетворение в 
такива дейности могат да станат безразлични и отчуждени. Финалният етап – оттегляне (65 
г. и нагоре,) се определя с фокус върху начина на живот и дейностите след пенсиониране, а 
ако човек все още работи, фокусът е върху адекватно представяне на работното място.

Приложимостта на подхода за развитие през целия живот на Сюпър, трябва да бъде 
разгледан в контекста на новия социално икономически климат на Четвъртата индустриална 
революция. В частност, дали тези фази на развитие са релевантни за новия пазар на труда, в 
който с невероятно темпо изчезват остарелите работни позиции и се появяват нови? Сюпър 
сочи също така, че тези цикли не са линейни и че важни събития в живота на човек, могат 
да окажат въздействие върху предвидимостта на тези етапи. Понякога могат да се появят 
мини-цикли при преход от един цикъл в друг. Въпреки това, в климата, в който гъвкавостта и 
адаптивността са важни характеристики за успех, практиците трябва критично да преценят 
дали тези етапи са приложими във формата, в който са били предложени за първи път от 
Сюпър. 

Децата (особено тези в развитите и развиващите се държави) 
са израснали на „ти“ с дигиталните технологии, в свят в който 
технологиите са навсякъде, докато по-старите поколения трябваше 
да се адаптират към новата реалност. Което обаче означава, 
че често тийнейджърите са оставени без много напътствие за 
посоката, която да поемат, тъй като техните учители, родители 
и др. продължават да се борят да се адаптират към среда, в която 
много от традиционните работни места са изчезнали.  

Въпреки това, според резултатите от проучването проведено като част от по-обширния 
проект FUTURE в няколко европейски държави (България, Германия, Гърция, Италия, 
Португалия, Обединеното кралство), младите хора (14 – 20 г.) вярват, че професии, които 
преди са се смятали просто за научна фантастика, скоро ще бъдат реалност. Примерите, 

68 Murphy & Burck, 1976
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В  първия  етап  на  израстване,  децата  си  фантазират  за  професионалния  свят  (например 
искат  да  станат  принцеса,  пилот,  събирач  на  смет,  пощальон,  футболен  играч, 
професионален  спортист,  и  т.н.),  под  влияние  на  заобикалящата  ги  среда  (например 
медии, дом, училище, отношения с връстници) и на семейството/настойниците. В етапа на 
изследване  (14  –  24  г.),  тийнейджърите  и  младите  възрастни  започват  да  придобиват 
осъзнатост за изборите, с които разполагат и за силните си страни и започват да прилагат 
професионалния  си  Аз,  чиито  основи  са  били  създадени  в  детството.  Според  Сюпър,  в 
следващия  етап  –  установяване  –  индивидите  оценяват  взетите  решения  в  предходния 
етап,  за  да  преценят  дали  кариерният  им  избор  е  в  синхрон  с  ценностите,  уменията  и 
целите на личността. Това е етапът, в който индивидите се опитват да достигнат ниво на 
опитност и кариерно развитие, което ги кара да се чувстват реализирани. Към края на този 
етап  (35 – 45  г.), някои индивид изживяват онова,  което се нарича смяна на кариерата в 
средна възраст (също така известно като фазата на обновяване68). По време на тази фаза, 
индивидите  оценяват  дали  избраният  от  тях  кариерен  път  е  удовлетворяващ  или  биха 
искали да изследват други професии. 

Следващият етап, според Сюпър – поддържане (45 – 65 г.), се характеризира с фокус върху 
по‐нататъшно  развитие  на  кариерата.  Онези  индивиди,  които  се  фокусират  върху 
подобряване  на  баланса  между  работа  и  личен  живот,  намират  удовлетворение  в 
иновациите,  в  дейности  свързани  с  менторство  и  коучинг  на  другите,  а  онези  които  не 
намерят  удовлетворение  в  такива  дейности  могат  да  станат  безразлични  и  отчуждени. 
Финалният етап – оттегляне (65 г. и нагоре,) се определя с фокус върху начина на живот и 
дейностите  след  пенсиониране,  а  ако  човек  все  още  работи,  фокусът  е  върху  адекватно 
представяне на работното място. 

 

Приложимостта  на  подхода  за  развитие  през  целия  живот  на  Сюпър,  трябва  да  бъде 
разгледан  в  контекста  на  новия  социално  икономически  климат  на  Четвъртата 
индустриална революция. В частност, дали тези фази на развитие са релевантни за новия 

                                                            
68Murphy & Burck, 1976 
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които дават илюстрират осъзнатостта за важната роля, която технологиите играят в 
модерния свят и за нарастващия натиск, който се оказва на ресурсите. Например, при 
запитване какви биха били новите професии, които биха работили в бъдеще, отговорите 
на младите хора включват професии като архитект на космическото пространство, лекар 
за извънземните, стюардеса на туристически космически кораб и ловец на вода. Само 
някои от примерите дадени от младите хора са в синхрон с прогнозите на експертите 
по икономически и технологични въпроси, които смятат, че архитектурата, дизайна, 
енергетиката и инженерството на околната среда ще бъдат икономическите сектори на 
бъдещето.69

Чрез разглеждане на подхода за личностните черти и фактори и подхода за развитие през 
целия живот приложени в кариерното развитие, искахме да предоставим два примера, 
чрез които кариерните консултанти могат да изследват приложимостта на дългогодишни 
теории в бързо променящия се съвременен свят на труда. Насърчаваме да се предприемат 
подобни инициативи с други рамки и теории в сферата на кариерното ориентиране. Те 
могат да включват: 

• учебни / когнитивни подходи: Теория за социалното учене на Крумболц (Mitchell & 
Krumboltz, 1990);Социално-когнитивна теория за кариерата (Lent, Brown, & Hackett, 
2002); Подход за когнитивна преработка на информация (Peterson, Sampson, Lenz, & 
Reardon, 2002);

• Социо-икономически подходи– теория за придобиване на статус (Hotchkiss & Borow, 
1984, 1996); Двойни пазари на труда (Hotchkiss & Borow, 1996);

• Пост-модерни подходи – интегративна теория за планиране на живота (Hansen, 1997), 
теория за кариерното строителство (Savickas, 2005), теория на хаоса в кариерата (Prior 
& Bright,2011).

През изминалия век кариерните консултанти използват разнообразни инструменти за 
кариерно ориентиране, за да помогнат на клиентите при вземането на решения за кариерата. 
Тези инструменти включват психометрични (или оценъчни) кариерни инструменти, 
кариерна информация, образование и ориентиране, кариерно консултиране.70 Макар 
през последното десетилетие да има подем на технологичните развития, подемът на 
дигиталните инструменти започна още в средата на Третата индустриална революция 
(1980) и оказа влияние на кариерното развитие чрез появата на компютърно-базирани 
кариерни интервенции, както в Северна Америка, така и в Европа. През последните няколко 
години кариерните интервенции започнаха да проучват възможностите за използване 
на игровизация.71 Тази методология се използва в много различни сектори (например в 
управление на изпълнението на човешките ресурси, маркетинг програми за лоялност, бизнес 
продажби, обслужване на клиенти). Включва използването на (изкуствено) интелигентно 
програмиране и традиционни игрови теории (по-често срещани в развлекателния бизнес), 
за да се даде възможност на индивидите да изследват различните кариерни възможности 
(например „OneLifeTools“ - https://onelifetools.com). Технологиите също допринасят за 
промяна на поведението при търсене на работа, с помощта на платформи катоLinkedIn,Jobs
terиEcademy, които се превръщат в “място на среща“ между работодатели и служители. Най-
успешните търсачи на работа имат онлайн присъствие, което включва оползотворяване на 
технологиите с цел да се промотират на пазара на труда.

69  Choi, 2016
70 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017
71 https://technologyadvice.com/gamification/
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕБЕ СИ И НА СРЕДАТА С ЦЕЛ РАЗВИВАНЕ 
НА УМЕНИЯ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА НА БЪДЕЩЕТО 
В проучването наFUTUREнад хиляда респондента (създатели на политики, практици и учащи 
между 14-20 г.) заявяват, че най-важните компетентности, които човек трябва да притежава, 
за да се подготви за бъдещия пазар на труда са гъвкавост, отвореност към промяната и 
възприемане на несигурността. 

Това напомня на кариерната адаптивност, понятие измислено от кариерния теоретик 
Савикас (1997). Според Савикас, това понятие е релевантно за комплексния и бързо 
променящ се свят на труда и кариерните консултанти трябва да насочат енергията си в 
посока да помогнат на своите клиенти да развият адаптивност. За да го постигнат, кариерните 
специалисти е необходимо да се фокусират върху проучване на индивидуалните елементи 
и елементите на заобикалящата среда.

ПРОУЧВАНЕ НА АЗА 
В същото проучване на FUTUREповечето респонденти, смятат че „самосъзнанието“ е 
много важно умение, нужно на младите хора, за да бъдат подготвени за пазара на труда на 
бъдещето. Кариерните експерти имат важна роля да помогнат на клиентите си (независимо 
къде се намират в своето развитие) да научат за своите умения и качества. Това включва 
използването на различни ресурси за проучване на различни теми и компетентности 
(например интереси, ценности, личностни характеристики, силни страни, слаби страни, 
стил на вземане на решения, и др.). Тези ресурси са най-ефективни когато се използват в 
теоретична рамка и поради тази причина ние разгледахме по-горе някои популярни теории 
и тяхната съвременност. По същия начин, кариерните експерти трябва да персонализират 
всеки ресурс към нуждите на своите клиенти. Така ако технологията е предпочитаното 
средство за техните клиенти, то те е необходимо да адаптират инструментите, които 
използват спрямо това. Например, ако преди се е използвала игра с напасване на карти, 
за да се изследват предпочитанията и интересите на младите хора, могат да се използват 
подходи с дигитална игровизация, за да се постигне същата цел по по-интересен за младите 
клиенти начин.

ПРОУЧВАНЕ НА СРЕДАТА
Учащите участващи в проучването на FUTUREсъщо така бяха помолени да оценят своята 
степен на увереност при използване на определени умения. Умението за демонстриране 
на гъвкавост и отвореност за промяна, креативност и позитивно отношение към 
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притежава, за да се подготви за бъдещия пазар на труда са гъвкавост, отвореност към 
промяната и възприемане на несигурността.  

Това  напомня  на  кариерната  адаптивност, понятие  измислено  от  кариерния  теоретик 
Савикас  (1997).  Според  Савикас,  това  понятие  е  релевантно  за  комплексния  и  бързо 
променящ  се  свят  на  труда  и  кариерните  консултанти  трябва  да  насочат  енергията  си  в 
посока  да  помогнат  на  своите  клиенти  да  развият  адаптивност.  За  да  го  постигнат, 
кариерните  специалисти  е  необходимо  да  се  фокусират  върху  проучване  на 
индивидуалните елементи и елементите на заобикалящата среда. 

Проучване на Аза 

В същото проучване на FUTUREповечето респонденти, смятат че „самосъзнанието“ е много 
важно  умение,  нужно  на  младите  хора,  за  да  бъдат  подготвени  за  пазара  на  труда  на 
бъдещето.  Кариерните  експерти  имат  важна  роля  да  помогнат  на  клиентите  си 
(независимо къде се намират в  своето развитие) да научат  за  своите умения и качества. 
Това  включва  използването  на  различни  ресурси  за  проучване  на  различни  теми  и 
компетентности (например интереси, ценности, личностни характеристики, силни страни, 
слаби страни, стил на вземане на решения, и др.). Тези ресурси са най‐ефективни когато се 
използват  в  теоретична  рамка  и  поради  тази  причина  ние  разгледахме  по‐горе  някои 
популярни теории и тяхната съвременност. По същия начин, кариерните експерти трябва 
да персонализират всеки ресурс към нуждите на своите клиенти. Така ако технологията е 
предпочитаното  средство  за  техните  клиенти,  то  те  е  необходимо  да  адаптират 
инструментите, които използват спрямо това. Например, ако преди се е използвала игра с 
напасване на  карти,  за да  се изследват  предпочитанията и интересите на младите  хора, 
могат да се използват подходи с дигитална игровизация, за да се постигне същата цел по 
по‐интересен за младите клиенти начин. 
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бъдещетобяха оценени с висока оценка, докато познаване на тенденциите на пазара на 
труда и прогноза за уменията бяха оценени с ниска оценка. За да се помогне на учащите 
в тази област, експертите трябва да са крачка напред с новите тенденции и настоящите 
реалности на пазара на труда”72. Тенденциите на пазара на труда бяха силно повлияни 
през последното десетилетие от фактори като глобализацията, финансовата нестабилност 
и бавен икономически растеж, гео-политическото непостоянство, бързото развитие на 
технологиите и демографските промени. Долу ще се фокусираме на кратко върху основните 
ефекти от глобализацията и бързото развитие на технологиите. 

Глобализация 

Въздействието на глобализацията се е засилило през последните няколко десетилетия, 
така че днес оказва влияние на много различни социо-икономически, геополитически и 
демографски проблеми по света. Това означава, че дадено събитие или промяна в една 
система създава вълнообразен ефект на глобално ниво. Пример за това е финансовата криза 
през 2008 г. започнала в САЩ, но оказала влияние върху икономиките и пазарите на труда 
по цял свят. Въпреки това обаче, глобализацията дава възможност за споделяне на знания, 
тъй като ефективните и позитивни развития в една система могат да бъдат пренесени в 
друга. Това се видя от аутсорсинга на висококвалифициран труд към централна и източна 
Европа, което от своя страна генерира нови работни места и създаде възможност да се 
пренесе „know-how” и да се адаптира в тези държави.73 В резултат на това, технологичните 
сектори в тези държави сега процъфтяват, както от гледна точка на производство, така и на 
услуги.

Макар да е почти невъзможно да се предвидят ефектите от глобализацията върху местните 
икономики, кариерните експерти е необходимо да вземат предвид глобалните тенденции 
в работата си с клиенти, тъй като те е вероятно да окажат влияние на локално ниво. Освен 
това, не е необичайно младите хора в развиващите се и развити страни да започват 
своята кариера като работят в чужбина.74 Глобалната мобилност е още един аспект, който 
кариерните консултанти е нужно да вземат предвид, тъй като младите хора гледат на 
пътуването като на възможност да придобият работен опит и също така да разширят своето 
разбиране за другите култури и държави. Следователно, ако кариерата се определя както от 
работата и личните избори, кариерните експерти е необходимо да демонстрират гъвкавост 
и отвореност, за да помогнат на клиентите си да направят избор, който ги подготвя за този 
глобален свят. 

Бързото развитие на технологиите

ББързото развитие на технологиите, което се наблюдава през последните десет години, 
ускори темпото на глобализацията и започна да трансформира нашите ценности, подходите 
ни към семейство и приятели, и кариерата ни. Младите хора от „дигиталното поколение“ 
(което включва по-млади хора от Поколението Y и членове на Поколението Z) израснаха 
без да познават свят, в който няма смарт телефони, интернет или социални мрежи, и за 
това им е трудно да си представят връзки, приятелства, образование, дори забавление, в 
което не участват технологиите.75 Ето защо когато става дума за кариерата им, технологиите 
играят основна роля за тях поне по два начина – технологиите са незаменим инструмент 
на работното място и също така оказват влияние на скоростта с която се създават нови 
работни места. 
72 Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017, p. 122
73 The Economist Intelligence Unit Limited, 2014
74 Jansel et al., 2017
75 Hershatter& Epstein, 2010



36 3736 37

Според доклада на Световния икономически форум, „в много индустрии и държави, най-
търсените професии или специалности изобщо не са съществували преди десет или дори 
пет години, а скоростта на тези промени ще се засилва.”76

Преосмисляне на света на работата

Работните позиции включващи извършването на повторяеми задачи (например работа 
на поточна линия, земеделски задачи и обработка на данни) са на изчезване. Компютрите 
вече могат да обработват данни много по-бързо от хората, което означава че насочването 
на клиентите към позиции, които предстои да бъдат автоматизирани скоро не е мъдро. 
Въпреки това съществуват други човешки характеристики, които е трудно да си представим, 
че изкуственият интелект би могъл да замени. Те включват креативност, проницателност, 
иновативност, здрав разум, любопитство, страст, и лидерство. Всъщност много корпорации 
заявяват, че имат липса на кадри с високо управленски умения, в които се включват много 
от уменията, които току що изброихме.77

Също както промените, които настъпиха след автоматизацията през 1970 г., новите работни 
позиции, които се появяват на пазара на труда изискват наличието на иновативни и 
творчески умения. Макар тази информация да помогне на кариерните консултанти по-добре 
да насочват младите хора, за вземане на подходящи решения за кариера и образование, 
съществува предупреждение, което трябва да бъде взето предвид. Съществува консенсус 
за това, че точното темпо и въздействие на тези промени не се разбират все още напълно 
от експертите и че за да успеят тези промени трябва да се случат редом с промени в 
политиките касаещи икономиката и заетостта.78 Поради това някои специалисти поискаха 
промяна на парадигмата на системно равнище; от преквалификация до преосмисляне на 
света на труда.79 80 

Предпоставка за преосмисляне на света на труда е наличието на осъзнатост по отношение 
на комплексността и скоростта на технологичния напредък. Индивидите не могат да се 
съревновават с машините когато става дума за ръчен, повторяем труд, но могат когато 
става дума за ръчен труд, който изисква креативност. По същия начин те не могат да се 
съревновават с компютрите когато става дума за повторяеми, комплексни аналитични 
задачи, но могат когато става дума за работа, която изисква прозорливост и нестандартно 
мислене. Например програми, които използваха изкуствен интелект, започнаха да 
извършват повторяеми задачи свързани с обслужване на клиенти, маркетинг и продажби. От 
друга страна, програмистите, които създават тези инструменти имат нужда от креативност, 
за да могат да изградят такава функционалност. Иновативността на човешкия ум е онзи, 
който създава стратегиите, които трябва да се следват и съдържанието на тези програми 
(например специалистите по социални медии, графичните дизайнери и тесни специалисти 
в онлайн пазаруване). 

Някои експерти заявяват, че тази нова технологична революция ще промени философията 
на мултинационалните корпорации, които ще преминат от икономика на знанието към 
икономика на човека.81 Ето защо работещите трябва да се фокусират върху развиване на 
онези компетентности, които ни диференцират от вместо да ни доближават до машините. 
Това разбира се ще изисква значима промяна в образованието, което към момента 
функционира в парадигмата на „изграждане на знания“. 

76 World Economic Forum, 2016, p.3
77 Ibid
78 Schwab, 2015
79 Brynjolfsson & McAfee, 2014
80 World Economic Forum, 2016
81 Seidman, 2014
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Преосмисляне на образованието 

Промените в образователната система често настъпват по-бавно от тези на пазара на 
труда. Образователната система е необходимо да общува по-добре с пазара на труда, за 
да се избегне създаването на недостиг и липса на умения, което от своя страна води до 
повишаване на нивата на безработица.82 83 Образованието се фокусира върху натрупване 
на знания с цел придобиване на квалификация, докато работодателите, повлияни от 
развитието на пазара на труда се интересуват от практическите компетентности на своите 
(настоящи или бъдещи) служители. И наистина едни от големите глобални работодатели са 
започнали да изграждат своя вътрешна обучителна система по начин, който им позволява 
да развият по-добра работна сила, която притежава необходимите умения.84

Редом с това, новите методи на преподаване стават все по-популярни в образованието 
(например Масивни открити онлайн курсове (MOOCs)). В глобалния свят, в който всичко е 
свързано, доставчиците на онлайн образование могат да предоставят на учащите отворен 
достъп от учебни занятия през интернет, които комбинират материали от традиционните 
курсове (например заснети лекции или списъци за четене) с интерактивни методи на учене 
(например форуми за дискусии за студенти и преподаватели). 

Преимуществата на MOOC са:

• учебните модули адресират компетентности, които се търсят на пазара на труда;

• те са кратки и дават възможност за гъвкавост на учащите;

• някои модули са направени така, че да съответстват на акредитирани сертификационни 
програми, свързани с определени компетентности, които се търсят от дадени 
индустрии;

• учащите, които преминават през такива курсове получават акредитиран сертификат 
при успешно завършване, който демонстрира минимално ниво на компетентност в 
съответната учебна област. 

Макар критиците на MOOCда сочат като недостатък липсата на академична строгост, 
технологичните експерти смятат че онлайн образователната система има потенциал да бъде 
ресурс, който индивидите могат да използват бързо и така да се адаптират по-ефективно 
към постоянно променящия се пазар на труда.85 

Преосмисляне на кариерното консултиране 

Кариерните консултанти винаги е трябвало да съобразяват нуждите на своите клиенти и 
на пазара на труда, за да помогнат на хората да постигнат позитивни резултати. В миналото 
знанията, които експертите са получавали по време на първоначалното си обучение са 
били актуални години напред. Но както се вижда в този раздел, нещата бързо се променят 
в днешния пазар на труда. Ето защо всички кариерни консултанти е необходимо да развият 
гъвкав подход насочен към непрекъснато професионално развитие, още повече, че 
клиентите разчитат на знанията на тези експерти, които да им помогнат да се ориентират в 
променящия се свят на труда.

Кариерните консултанти е необходимо да развият умения, които да им помогнат да 
работят ефективно с клиенти, които са „на ти“ с дигиталните технологии.Необходимо е да 
спечелят доверието на своите клиенти, ето защо е необходимо да имат силни познания за 
82 World Economic Forum, 2016
83 The Economist Intelligence Unit Limited, 2014
84 EIUL, 2016
85 Brynjolfsson&McAfee, 2014
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технологиите. Необходимо е да разбират предпочитаните от клиента методи на общуване. 
Една 50-минутна сесия на живо в офиса, може да е добър вариант за свързване между 
експертите и клиентите. Но пък онлайн разговор/с видео може да бъде друг вариант.

Кариерните консултанти е необходимо винаги да бъдат добре информирани. Необходимо 
е да разбират световните тенденции и да имат базово разбиране за въздействието на 
технологиите върху пазара на труда. Също така е необходимо да притежават изчерпателни 
познания за уменията и методите за намиране на работа, които служителите трябва да 
притежават. Наличието на онлайн профил е задължително в днешно време за всеки 
човек, който си търси работа. Но кариерните консултанти също така е нужно да запознаят 
клиентите с начините, по които работодателите използват интернета, за търсене на 
кандидати – клиентът наясно ли е с образа, който създава в публичното пространство чрез 
своя профил в социалните медии? Дали бъдещият му работодателсе чувства комфортно да 
види този образ?

Кариерните консултанти е необходимо постоянно да ревизират собствените си знания и 
инструментите, които използват за предоставяне на кариерно ориентиране. Те трябва да 
съответстват на реалностите на съвременния пазар на труда. Обхватът на материалите и 
ресурсите за подкрепа могат да останат същите, но трябва да бъдат направени в дигитален 
формат и постоянно да бъдат ревизирани, за да се гарантира, че са актуални и полезни за 
по-младото поколение. 

В хода на всичко това, консултантите е необходимо да останат гъвкави, адаптивни и 
толерантни – тези качества отдавна се смятат за важни добродетели за професията.86 
Ако самите кариерни консултанти винаги се стремят да затвърдят тези компетентности, 
то те могат да помогнат и на своите клиенти да развият сходни умения, тъй като самите 
консултанти действат като източник на вдъхновение.

86 Jansel et al, 2017
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РАЗДЕЛ 4. 
ПРОГНОЗИ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА 
И ДОКЛАДИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА 
УМЕНИЯТА – как се променят 
професиите в различните сектори
Автор: CIAPE

СЪДЪРЖАНИЕ: Преглед на най-значимите тенденции, които ще се 
отразят на създаването на работни места и търсенето на умения, 
нововъзникващи умения и работни места, изискванията за нови 
видове умения, най-ефективните подходи за предвиждане и развитие 
на уменията. Кои сектори ще бъдат най-засегнати от промените в 
професиите и кои сектори се очаква да генерират повече работни 
места в бъдеще; изисквания за умения в различните сектори.

Четвъртата индустриална революция се характеризира с развитие в редица нови 
технологии, които събират в едно физическите, дигиталните и природните светове. Tова 
е тенденция която оказва въздействие върху академичните дисциплини, икономиките 
и индустриите и дори отправя предизвикателство към идеите за това какво означава 

48 
 

 

Раздел  4.Прогнози  за  пазара  на  труда  и  доклади  за  проучване  на  уменията  –  как  се 
променят професиите в различните сектори 
Автор: CIAPE 

Съдържание:Преглед  на  най‐значимите  тенденции,  които  ще  се  отразят  на 
създаването  на  работни  места  и  търсенето  на  умения,  нововъзникващи  умения  и 
работни  места,  изискванията  за  нови  видове  умения,  най‐ефективните  подходи  за 
предвиждане  и  развитие  на  уменията.  Кои  сектори  ще  бъдат  най‐засегнати  от 
промените в професиите и кои сектори се очаква да генерират повече работни места 
в бъдеще; изисквания за умения в различните сектори. 
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87Eurofound (2018).The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Retrieved in July 2018 
from https://www.eurofound.europa.eu/topic/digital‐age 
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да бъдеш човек. Всичко това е сложен и взаимосвързан феномен, който оказва влияние 
върху всички сектори. Тази тенденция размива границите между различните измерения 
на труда, трудовата заетост и дейностите извън работа87. Наистина човек може да каже, че 
една от основните характеристики на четвъртата индустриална революция е точно тази 
висока степен на взаимосвързаност и интеграция между и сред различните компоненти 
и действащи лица в една глобализирана социо-икономическа система. Пазарът на труда, 
със своите различни нива и сектори, е част от тази тенденция. Моделите на потребление, 
производство и трудова заетост, създадени от четвъртата индустриална революция, 
поставят важни предизвикателства, които изискват от корпорациите, правителствата и 
индивидите да бъдат проактивни в справянето с тях.88

Зараждащите се социо-политически тенденции, като например демографските промени и 
възхода на „Поколението Z” се определят от нови начини на потребление, учене и работене. 
Това е съпътствано от геополитическа несигурност и нарастващо неравенство (както 
на международно, така и на Европейско ниво), както и продължаващата урбанизация 
и съпътстващите я страхове, свързани с устойчивостта (в икономиката, околната среда 
и обществото). Всичко това допринася за вечния страх как технологичните промени и 
автоматизацията на труда ще повлияят на трудовата заетост, и съответно как това ще 
повлияе на търсенето и предоставянето на умения.

Неотдавнашен доклад на Световния икономически форум относно 
“Бъдещето на работните места” 89 цитира една оценка, че 65% от 
децата, които сега влизат в начално училище, когато завършат ще 
се окажат работещи в професии, които все още не съществуват.

Рискът от съкращения в някои от съществуващите професии представлява реална заплаха, 
докато същевременно в други области се откриват нови работни места и професионални 
възможности, които бързо набират темпо и се развиват. Но тези нови области изискват нов 
набор от умения. Точното въздействие на тези промени варира в зависимост от сектора, 
и също така има неравно въздействие в различните региони и прослойки на обществото. 
Въпреки това обаче, прогнозите за европейския пазар на труда са позитивни и се очаква 
ръст на заетостта в повечето сектори и индустрии.90

Има множество различни начини за оценяване на степента и естеството на търсенето 
и предлагането на променящите се умения, както и измерване на несъответствията. 
Секторният подход към такива въпроси разглежда нуждата от новите/променени 
умения, от гледна точка на даден сектор. Понятието „сектор“ определя дадена област на 
икономическо развитие, като тези подразделения се използват за анализ и класификация 
в икономическата система.91

Фигура 1посочва някои по-общи професии, които според Европейското проучване за 
умения и професии на CEDEFOP, е вероятно да има или стабилни или нестабилни профили 

87 Eurofound (2018).The digital age: opportunities and challenges for work and employment. Retrieved in July 
2018 from https://www.eurofound.europa.eu/topic/digital-age
88 World Economic Forum (2018).The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab. Retrieved in May 2018 
from: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
89 World Economic Forum, (2016), The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution, Geneva
90 Cedefop - Skills Panorama (2018).Sectoral employment trends, in Skills forecast: key EU trends to 2030. 
Retrieved in June, 2018 from http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-forecast-key-eu-
trends-2030#_sectoral_employment_trends
91 Wilson, R. A., Trjani, H. andRihova, T. (2016).Working at sectoral level. Guide to anticipating and matching skills 
and jobs, Volume 3. Compendium on anticipation and matching of skills.European Training Foundation, European 
Centre for the Development of Vocational Training, International Labour Office.
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на умения.92 Може би не е изненадващо, като се има предвид че разчитат на технологиите, 
но работещите в секторите на ИКТ, здравеопазването, електрониката, и професионалните 
и научни услуги е по-вероятно да бъдат податливи на промяна в изискванията на уменията, 
в сравнение с онези работещи в професии, които обикновено включват по-малко задачи, 
за които се използват технологии.

Фигура 1: Степен на (скорошна и очаквана) промяна в профилите на умения сред 
различните професии, 2014, EU28

Източник: Европейско проучване на уменията и професиите на Cedefop (достъпно тук).

Много от професиите, които ще претърпят спад в заетостта са ниско или средно-
квалифицирани по естество, например производство, администрация, секретарски 
длъжности и продажби. Други професии по-скоро ще претърпят по-различни тенденции, 
като селско стопанство, квалифицирани занаяти, строителство, и местни услуги 
(приготвяне на храна, почистване и хотелиерство) – които потребителите все повече ценят. 
Това сочи, че някои професии може да са узрели за редизайн на профила и повишаване 
квалификацията на служителите. Тази перспективасе потвърждава от повторната поява 
на някои занаятчийски професии като бръснарство, пивоварство и текстил.

Степента на феномена на застаряващото население е очевидна, когато става дума за 
прогнозите относно редица професии от публичния сектор. Това включва професии 
свързани с образованието (в частност обучението след средно образование и ученето 
през целия живот), здравеопазването, личните грижи и социалното подпомагане, като 
всички те се очаква да се разраснат.93 

Творческите, дигитални, инженерни и дизайн професии имат позитивни перспективи 
и са допълнени силно от дигиталните технологии. Освен това, архитектурните и 
зелените професии се очаква да се облагодетелстват от продължителното нарастване 
на урбанизацията и по-големия интерес към екологичната устойчивост. Освен това, 
въпреки прогнозирания спад в много от професиите свързани с продажби, дължащи се на 
разширяването на дигиталната търговия, нишовите роли като инженери по продажбите и 
агенти на недвижими имоти могат да променят тази тенденция.94

Индивидуалните умения, във всичките им вариации, се смятат понастоящем за основни 
фактори за икономическия и социален успех, и за това имат ключова роля при определяне 
на сравнителното предимство на страната95. 

92 Cedefop, (2016), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from 
Cedefop’s European skills and jobs survey, Thessaloniki and Cedefop, Analysing skill mismatch Project
93 FORBES (2018). The jobs with the brightest future. Retrieved in July 2018 from: https://www.forbes.com/
pictures/efkk45fmhd/the-jobs-with-the-brightest-future-2/#7b62141d40b1
94 Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M. and Schneider, P. (2017). The Future of Skills: Employment in 2030. 
London: Pearson and Nesta.https://media.nesta.org.uk/documents/the_future_of_skills_employment_in_2030_0.pdf
95 OECD (2017), OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264273351-en
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93FORBES  (2018).  The  jobs  with  the  brightest  future.  Retrieved  in  July  2018  from: 
https://www.forbes.com/pictures/efkk45fmhd/the‐jobs‐with‐the‐brightest‐future‐2/#7b62141d40b1 
94Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M. and Schneider, P. (2017). The Future of Skills: Employment in 2030. London: 
Pearson and Nesta.https://media.nesta.org.uk/documents/the_future_of_skills_employment_in_2030_0.pdf 
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„Меките“ или трансверсални умения (например умения свързани с междуличностните 
взаимоотношения, социално възприятие, решаване на комплексни проблеми и вземане на 
решения) играят много важна роля. Това е съчетано с широк обхват от различни области 
на знания, и в съчетание двете служат за основа за всички новопоявяващи се работни 
места свързани с технологиите. По-добре развити когнитивни умения (като оригиналност, 
гъвкавост на идеите и активно учене) са също така все по-важни за бъдещото кариерно 
развитие.96

Нуждата от повече талант в определени професии, най-често в тези свързани с технологиите, 
съответства на високи нива на нестабилност в търсените умения сред всички професии. 
Всичко това оказва влияние на повечето компании, които са изправени пред големи 
предизвикателства от гледна точка на липса на таланти и намиране и подбор на кадри. 
Ето защо организации като Европейския съюз97 и неговите агенции98 наблягат толкова 
много на предвиждане на уменията, които ще са необходими в бъдеще на пазара на труда. 
По този начин се прави опит за активно справяне и насърчаване на по-добро напасване 
между работната сила и нуждите на пазара на труда, което от своя страна би трябвало 
да насърчи повече и по-добри работни места, както и учене през целия живот. По същия 
начин, отвъд Европа, Международната организация на труда (ILO) и Международният 
съюз по телекомуникации (ITU) участват в редица кампании, чиято цел е преодоляване на 
разликата в уменията. Тези кампании са насочени в частност към младите хора, с фокус 
върху използване на техните дигитални умения и ресурси.99

Дори и бъдещето да изглежда някак несигурно, в следващите години се очертава да 
нарасне несъответствието в умения. От втората половина на 20-ти век насам, започнаха 
да се прилагат техники за прогнозиране и планиране на бъдещето като официален 
инструмент при създаване на политики. Те се използват, за да се идентифицират бъдещи 
предизвикателства, възможности и нуждата от нови умения, като целта е да се предостави 
адекватна информация и данни, за да се намали риска от несъответствие в уменията и да се 
подкрепи образованието/обучението и планирането на политики за икономиката.

Съществуват много прогнозни техники, които изследователите и практиците могат да 
използват самостоятелно или в комбинация с други. 

96  World Economic Forum (2016).The Future of Jobs – Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution. Retrieved in June, 2018 from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
97  It is the case, e.g. with the Europe 2020 strategy and, in particular, the New Skills Agenda for Europe. See also 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223 retrieved on 28th June 2018.
98 See in particular: CEDEFOP www.cedefop.europa.eu with its EU Skills Panorama, and Eurofoundwww.
eurofound.europa.eu
99 Decent jobs for youth (2018), Digital skills for youth. Retrieved in June, 2018 from: https://www.
decentjobsforyouth.org/theme/digital-skills-for-youth#Why
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Дори  и  бъдещето  да  изглежда  някак  несигурно,  в  следващите  години  се  очертава  да 
нарасне несъответствието в умения. От втората половина на 20‐ти век насам, започнаха да 
се  прилагат  техники  за  прогнозиране  и  планиране  на  бъдещето  като  официален 
инструмент при създаване на политики. Те се използват, за да се идентифицират бъдещи 
предизвикателства, възможности и нуждата от нови умения, като целта е да се предостави 
адекватна информация и данни, за да се намали риска от несъответствие в уменията и да 
се подкрепи образованието/обучението и планирането на политики за икономиката. 
Съществуват  много  прогнозни  техники,  които  изследователите  и  практиците  могат  да 
използват самостоятелно или в комбинация с други. Изборът на най‐добър подход зависи 
от наличния настоящ проблем, както и от специфичния икономически, институционален и 
социален произход на дадена страна. Когато сме изправени пред предизвикателства няма 
универсално  решение,  което  да  е  валидно  за  всички.  Методите,  които  най‐често  се 
използват при предвиждане на нуждите от умения са методът Делфи, експертни панели, 
сценарии, преглед на литература и статистика, брейнсторминг и SWOT анализ. 
Прогнозната методология може да се раздели на няколко категории100: 

• Обяснителни методи 

                                                            
99  Decent  jobs  for  youth  (2018),  Digital  skills  for  youth.  Retrieved  in  June,  2018  from: 
https://www.decentjobsforyouth.org/theme/digital‐skills‐for‐youth#Why 
100Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V.  (2016).Developing skills  foresights, scenarios and  forecasts.Guide  to 
anticipating and matching skills and  jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills. 
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour 
Office. 
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Изборът на най-добър подход зависи от наличния настоящ проблем, както и от специфичния 
икономически, институционален и социален произход на дадена страна. Когато сме 
изправени пред предизвикателства няма универсално решение, което да е валидно за 
всички. Методите, които най-често се използват при предвиждане на нуждите от умения 
са методът Делфи, експертни панели, сценарии, преглед на литература и статистика, 
брейнсторминг и SWOT анализ.

Прогнозната методология може да се раздели на няколко категории100:

• Обяснителни методи

Обяснителните методи започват от настоящето и се опитват да установят накъде могат да 
ни отведат събитията и тенденциите чрез изследване на сценарии тип „какво би станало 
ако?“. Това означава, че обяснителните методи започват с предварително съществуващи 
условия или възможности, които вече съществуват. Често използвани техники в тази 
категория са методът Делфи, сценарии или анализ на кръстосаното влияние.

• Нормативни методи

Нормативните методи започват с визия за възможно или желано бъдеще и работят в обратна 
посока, за да се установи дали и как това бъдеще може да се постигне, или да се избегне, при 
наличието на съществуващите ограничения (умения, ресурси, технологии, институции). В 
тази категория са характерни методът на обратно проследяване и морфологичният анализ. 
Въпреки това, съществуват ограничени данни за това кои от тези подходи са по-ефективни 
и при какви условия. Следователно това дава индикации, че нормативните методи са по-
ефективни там където вече има по-широко споделена визия, и там където прогнозирането 
може да помогне за изграждане на стратегия за постигането й. Там където няма консенсус 
за визията, по-полезни са обяснителните методи.

• Други категории

Друг начин за класифициране на методите е като се вземе предвид способността им 
за събиране или преработка на информация на база на доказателства, експертиза, 
взаимодействие или креативност. Тези характеристики са градивните елементи на 
„ForesightDiamond“101 (Диамант на прогнозирането)на професор Попър (вижте долу). 
Диамантът на прогнозиране не предполага комбинацията от методи, а показва кои 
характеристики преобладават в даден метод. Диамантът на прогнозиране описва методите 
от перспективата на това как са създадени и разработени и кои характеристики са 
определящи за прилагането на даден метод. Например създаването на сценарий се смята 
за креативна дейности. Следователно е по-близо да ръба на „креативност“ от Диаманта на 
прогнозирането, макар и входящите данни да са предимно „базирани на доказателства“. 
Диамантът на прогнозирането разпознава същностните дейности по време на преработка 
на метода, не входящите или изходящите данни на даден метод. Колкото по-близо даден 
метод се намира до някой от ръбовете на диаманта, толкова той е по-повлиян от дадена 
характеристика. Някои методи се считат предимно за такива, които са базирани на 
доказателства (като литература и преглед на статистически данни), докато други методи се 
фокусират най-вече върху творчеството (както са например сценариите). 
100 Bakule, M., Czesaná, V. and Havlícková, V. (2016).Developing skills foresights, scenarios and forecasts. Guide 
to anticipating and matching skills and jobs, Volume 2, Part A. Compendium on anticipation and matching of skills. 
European Training Foundation, European Centre for the Development of Vocational Training, International Labour 
Office.
101 Popper, R. (2008). Foresight Methodology, in Georghiou, L., Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. 
(eds.), The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 44-88.
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В средата на диаманта има методи, чиито резултати са създадени като комбинация от други 
характеристики. Дадени характеристики се припокриват  и комбинират по различен начин 
във всеки метод.

Методите за прогнозиране също така могат да се категоризират като качествени, полу-
количествени, и количествени методи. Настоящата тенденция в прогнозирането е да се 
прилагат комбинация от различни подходи. Широко разпространено е виждането, че 
дейностите по прогнозиране не могат да бъдат напълно доминирани от чисто количествени 
методи и техните резултати. Количествените подходи често прилагат качествени елементи 
и подходите базирани на качество разглеждат и предоставят гледна точка относно 
значението на данните (което е резултат от количествените методи). Количествените 
методи често се прилагат там където ключовите тенденции или развития трудно се улавят 
само чрез опростени индикатори, или когато такива данни не са налични. Последната 
категория включва полу-количествените методи, които комбинират както количествени, 
така и качествени методи, с цел да се приложат математически принципи за количествено 
изразяване на мненията и възгледите на експерти и практици.

В продължение на много години CEDEFOPизвършва тъй нареченото Прогнозиране 
на европейските умения – широкоспектърно упражнение, което прави проекция на 
това как ще се развие търсенето и предлагането на умения в икономиките на ЕС. Тези 
прогнози предполагат че на база на миналите тенденции на пазара на труда, различните 
предположения свързани с брутния вътрешен продукт и растежа на производителността 
ще се реализират. Моделът на CEDEFOPне ни казва какво ще бъде бъдещето, по-скоро ни 
дава поглед как би могло да изглежда бъдещето ако нашите пазари на труда продължат по 
същия път, по който са се движили до сега.

Според последните предвиждания на CEDEFOP от 2016 г., развитието на работните места 
се очаква да настъпи най-вече в бизнес услугите (в частност в ИКТ сектора, недвижимите 
имоти, и професионалните и научни услуги), както и в някои нетърговски услуги (например 
образованието, здравните и социални услуги). От друга страна, заетостта би трябвало да 
продължи да спада впроизводството и в първичния сектор (особено в миньорството, в 
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количествени,  и  количествени методи.  Настоящата  тенденция  в  прогнозирането  е  да  се 
прилагат  комбинация  от  различни  подходи.  Широко  разпространено  е  виждането,  че 
дейностите  по  прогнозиране  не  могат  да  бъдат  напълно  доминирани  от  чисто 
количествени  методи  и  техните  резултати.  Количествените  подходи  често  прилагат 
качествени елементи и подходите базирани на качество разглеждат и предоставят гледна 
точка  относно  значението  на  данните  (което  е  резултат  от  количествените  методи). 
Количествените методи често се прилагат там където ключовите тенденции или развития 
трудно се улавят само чрез опростени индикатори, или когато такива данни не са налични. 
Последната  категория  включва  полу‐количествените  методи,  които  комбинират  както 
количествени, така и качествени методи, с цел да се приложат математически принципи за 
количествено изразяване на мненията и възгледите на експерти и практици. 
 
В  продължение  на  много  години  CEDEFOP  извършва  тъй  нареченото  Прогнозиране  на 
европейските умения – широкоспектърно упражнение, което прави проекция на това как 
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текстилната индустрия и облеклата, в производството на метали – макар някои дейности, 
като например производството на моторни превозни средства, могат да отчетат растеж в 
заетостта).102 

В резултат на тези структурни тенденции, би трябвало да настъпи развитие в търсенето 
на индивиди за мениджърски и професионални професии (например бизнес и финансови 
операции). Също така търсенето би трябвало да се засили за професии тясно свързани с 
науката и инженерството (например анализатори на данни, софтуерни разработчици и 
разработчици на приложения), както и доставчиците на здравна грижа. От гледна точка на 
предоставянето, икономиките на ЕС се очаква също да се облагодетелстват от дивидентите 
от своята силна инвестиция в една по-образована работна сила. Следователно става 
ясно, че бъдещият пазар на труда на ЕС ще разчита много на индивиди, които са високо 
квалифицирани и притежават необходимите умения.

Проучването сочи, че интензитета на горе-споменатите тенденции значително варира в 
различните държави от ЕС и различните сектори, нещо което е в съответствие с изброените 
по-горе доводи. Нещо повече, наблюдава се и скорошно засилване на заетостта при 
нискоквалифицираните и средно квалифицираните професии (като чистачи, монтажисти, 
търговци), и спад в заетостта при много средно квалифицирани работни места (например 
чиновници, селскостопански или металоработници) – което засилва тъй-наречената 
„поляризация“ на пазара на труда в ЕС.

Като цяло, видовете работни места, за които се предвижда да има по-силен ръст на 
заетостта през следващото десетилетие, са тези при които има нисък риск от автоматизация. 
Следователно, степента в която технологичният напредък ще продължи да измества дадени 
професии (включително и чиновническите) или да създава нови възможности в бъдеще, 
ще зависи от естеството на задачите, които се изпълняват в дадена професия. Задачи, които 
лесно могат да се автоматизират или пресъздадат чрез код, са подложени на по-голям риск 
от узурпиране от технологиите. А пък задачи, които са предимно свързани с интерактивни 
и социални услуги, както и с решаване на проблеми и иновативно мислене, за по-малко 
уязвими. От друга страна, видовете професии, в които се очаква да има силен растеж в 
заетостта са такива, характеризиращи се с високи нива на когнитивни умения, (напреднали) 
дигитални умения, умения за общуване и планиране.

Може би най-полезната прогноза е да спрем да се чудим какви ще 
бъдат уменията за бъдещето и започнем да се питаме „какви са 
уменията, които е необходимо да усвоим, така че да минимизираме 
възможността робот да ни стане шеф?“.

Единствено подход базиран на множество заинтересовани страни, подкрепен от колективна 
отговорност, може да отговори адекватно на тези промени, като помогне предизвикателства 
да се превърнат във възможности. Индивидите и техните семейства трябва да се въвлекат 
в този процес, тъй като вземат решения по отношение на собственото им образование 
и обучение. Създателите на политики трябва да адаптират своя план и да разработят по-
гъвкави системи за обучение и образование, както и политики за заетост. Също така трябва 
да се направят инвестиции, които повече съответстват на новата реалност. 

Обучителните институции трябва да оформят вида и съдържанието на предлаганите 
обучителни курсове, така че постоянно да развиват уменията на учащите от гледна точка 
на ученето през целия живот. Работодателите от своя страна, трябва да вземат решение 

102 Cedefop, (2016), European sectoral trends: the next decade, Thessaloniki.
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как да помогнат на настоящата работна сила да адаптира своите професионални умения, 
било то чрез повторно обучение, повторно усвояване на умения или пътеки за повишаване 
на квалификацията, тъй като това ще им даде възможност бързо да се адаптират към 
изискванията и условията на бързо променящия се пазар на труда
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Като  цяло,  видовете  работни  места,  за  които  се  предвижда  да  има  по‐силен  ръст  на 
заетостта  през  следващото  десетилетие,  са  тези  при  които  има  нисък  риск  от 
автоматизация. Следователно, степента в която технологичният напредък ще продължи да 
измества  дадени  професии  (включително  и  чиновническите)  или  да  създава  нови 
възможности  в  бъдеще,  ще  зависи  от  естеството  на  задачите,  които  се  изпълняват  в 
дадена  професия.  Задачи,  които  лесно могат  да  се  автоматизират  или  пресъздадат  чрез 
код, са подложени на по‐голям риск от узурпиране от технологиите. А пък задачи, които са 
предимно свързани с интерактивни и социални услуги, както и с решаване на проблеми и 
иновативно мислене, за по‐малко уязвими. От друга страна, видовете професии, в които се 
очаква да има силен растеж в заетостта са такива,  характеризиращи се с високи нива на 
когнитивни умения, (напреднали) дигитални умения, умения за общуване и планиране. 
Може  би  най‐полезната  прогноза  е  да  спрем  да  се  чудим  какви  ще  бъдат  уменията  за 
бъдещето и  започнем да  се питаме  „какви са уменията,  които е необходимо да усвоим, 
така че да минимизираме възможността робот да ни стане шеф?“. 
Единствено  подход  базиран  на  множество  заинтересовани  страни,  подкрепен  от 
колективна  отговорност,  може  да  отговори  адекватно  на  тези  промени,  като  помогне 
предизвикателства  да  се  превърнат  във  възможности.  Индивидите  и  техните  семейства 
трябва  да  се  въвлекат  в  този  процес,  тъй  като  вземат  решения  по  отношение  на 
собственото  им  образование  и  обучение.  Създателите  на  политики  трябва  да  адаптират 
своя  план  и  да  разработят  по‐гъвкави  системи  за  обучение  и  образование,  както  и 
политики  за  заетост.  Също  така  трябва  да  се  направят  инвестиции,  които  повече 
съответстват  на  новата  реалност.  Обучителните  институции  трябва  да  оформят  вида  и 
съдържанието  на  предлаганите  обучителни  курсове,  така  че  постоянно  да  развиват 
уменията на учащите от гледна точка на ученето през целия живот. Работодателите от своя 
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РАЗДЕЛ 5. 
ДОБРИ ПРАКТИКИ, ИНСТРУМЕНТИ 
И ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ за подготовка 
на младите хора за професиите на 
бъдещето
Автор: Aspire-igen.

СЪДЪРЖАНИЕ: Съществуващи вдъхновяващи примери за най-добри 
практики; надеждни национални, европейски и глобални онлайн ресурси 
за проучване на уменията и кариерно планиране; платформи с онлайн 
инструменти и примери за иновативни инструменти и методологии 
(включително образователно развлечение, игровизация, технологии) 
за кариерно ориентиране и планиране.

За да бъдат още по-добре разбрани текущите тенденции и развития в ориентирането 
на младите хора, партньорството по проекта посочва няколко най-добри практики в 
Европа, събрани от интервютата и проучванията проведени за целите на този доклад. 
Тези най-добри практики включват набор от подходи и методологии, които демонстрират 
различните начини, по които дигиталните инструменти помагат на кариерните консултанти 
да използват нови и иновативни начини за работа с младите хора по отношение на бъдещите 
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им кариерни цели и стремежи. В този раздел се разглеждат общо 11 най-добри практики от 
9 различни държави в Европа (както и един инструмент, който се използва в цяла Европа). 
Всяка практика бе избрана поради своите уникални иновативни елементи и също така като 
представителна извадка на различните тенденции сред използваните дейности в Европа.

Начинът, по който практиките ангажират потребителите са различни – от традиционни 
онлайн портали до виртуални симулации и онлайн игри. Това демонстрира широкия 
обхват от различни възможности, които дигиталните технологии предоставят в кариерното 
ориентиране. Макар и подходите им да са различни, се откриват и редица общи черти в 
начина, по който тези практики използват дигиталните технологии, с цел добавена стойност 
и ангажиране на младите хора. Те включват:

• интерактивни елементи, които се използват за максимално използване на ресурсите;

• фокус върху това потребителите да оценят информацията независимо;

• визуално представяне, като се използват графики, за да се подчертае въздействието на 
всички други елементи;

• задачите често са кратки, но чести, за да балансират споделянето на знания, съобразено 
с продължителността на поддържане на внимание сред младите хора;

• тестът и инструментите за самооценка са полезно средство, чрез което се насърчава 
рефлективност и обратна връзка. Това може да бъде чрез конкретни ресурси или да 
бъде част от инструменти, като „по-скрита“ характеристика (например по време на 
игра);

• комбинацията от средства в рамките на един ресурс подобрява ангажираността 
(например комбинирането на писмен текст с видеа и игри);

• дигиталните инструменти не трябва да заместват традиционното ориентиране. Най-
голямо въздействие има съчетаването на самостоятелно изследване на дигитални 
ресурси с ориентиране и обратна връзка лице в лице с кариерен консултант;

• когато се комбинират „твърди“ задачи (като писане на CV) с по-меки задачи (като оценка 
на уменията), стойността от двете става по-видна за потребителя, тъй като общите неща 
излизат на преден план и са по-видими.

Болшинството инструменти използват дигитални аспекти като входен елемент в по-
общия процес на кариерно ориентиране, тъй като помагат на потребителите да изчистят 
критериите си за търсене, което улеснява намирането на полезна информация.

Също така, всички добри практики използват сравнително по-общ подход към съдържанието 
което предоставят, като самите потребителите остава да персонализират и интерпретират 
информацията за собствените си уникални потребности. Това гарантира, че инструментите 
ще достигнат възможно най-широка аудитория, като високите нива на ангажираност са от 
съществено значение за компенсиране на времевите и финансовите разходи, свързани 
с изграждането и поддържането на такива ресурси. Там където е възможно, общата 
информация е допълнена с по-детайлна и специфична информация за пазара на труда и 
за уменията (често от външни източници), което предоставя контекста на пазара на труда в 
реално време, в рамките на който се вземат решения за кариерата.
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ATLAS OF EMERGING JOBS (Русия) 

http://atlas100.ru/en/

Тази платформа показва как технологичното развитие и други промени ще засегнат 
работните места в 34 индустрии. Каталогът съдържа информация за 169 нови работни 
места, които се очаква да се появят до 2030 г., тенденциите, които стоят зад тях и 
уменията, които ще изискват. Уебсайтът описва и 57 професии, които се очаква да 
изчезнат през следващото десетилетие. С множеството помагат на потребителите да 
изследват бъдещите си работни места и да вземат решения за кариерата си.

Проект VELOCITY

http://velocity-project.eu/

 

Velocity е проект по”Еразъм +”. Виртуалната учебна среда, разработена от проекта, 
съдържа 7 сценария на случай на интервю за работа. Те отнемат около 20-30 минути 
и помагат на учащите да се запознаят с различните видове интервюта. Това включва 
подготовка за интервю, общи въпроси при интервюта лице в лице, разбиране на 
компетентностно базираните и панелните интервюта и на поведението по време на 
процеса. Тази информация е представена чрез симулация във виртуална реалност, 
потребителите могат да практикуват интервюта в безопасна среда, подкрепени от 
кариерен консултант/обучител.
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НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ (България)

http://Orientirane.mon.bg

 

Националният портал за кариерно ориентиране е изчерпателен източник на 
информация за кариерното ориентиране в училищната система, както и свободно 
достъпенресурс с инструменти за професионално развитие. Тя съдържа учебна 
програма за кариерно обучение, която включва онлайн материали, видеоклипове, 
онлайн кариерни инструменти за самооценка, 80 интерактивни упражнения и голям 
брой офлайн кариерни инструменти, съобразени с възрастта и нуждите на всяка 
възраст. Целта е да се помогне на младите хора да подобрят самопознанието си и да 
получат по-задълбочена информация за кариерата.

TEENS GATE (Гърция)

http://www.eoppep.gr/teens/

 

Този интерактивен портал за професионално ориентиране свързва професионалното 
образование и обучение с нуждите на пазара на труда, като предоставя информация 
за необходимата квалификация и възможни форми на заетост. Порталът позволява на 
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потребителите да откриват повече информация за тяхната личност, ценности и интереси 
чрез онлайн тестове за ориентиране. На потребителите се предоставя подкрепа за 
разработване на персонализиран списък с умения чрез електронно портфолио и се 
дава възможност да се организира среща с консултант по ориентиране. Потребителите 
също имат достъп до игра, която им помага да планират бъдещето си и да изградят 
умения за управление на кариерата.

KIDS WORK! / ДЕЦА РАБОТЯТ! (САЩ)

https://www.knowitall.org/series/kids-work

 

Сайтът представлява виртуална общност от работни места, създадена да даде на 
учениците интерактивно преживяване, което свързва училищната работа с истинска 
работа.

HANDWERK.DE (Германия)

https://handwerk.de/
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Handwerk.de е онлайн платформа, управлявана от Германската асоциация на търговските 
гилдии, която дава възможност на младите хора да проучат различните възможности 
за обучение и кариера, предлагани в професионалното образование и обучение. 
Платформата е предназначена да бъде интерактивна и привлекателна за младите хора.
Тя съчетава диагностични инструменти с практическа информация за възможностите 
за реализация и обучение в различни браншове. Така младите хора могат да научат кои 
предложения отговарят на техните интереси, преди да открият повече информация 
за практическите въпроси, свързани с избора на обучение. Използват се практически 
казуси и контакти за допълнителна информация, които да насърчат и вдъхновят 
младите хора. Уебсайтът е част от по-широка кампания за повишаване на интереса на 
младите хора в Германия към професионалното образование и осигурява дигитално 
пространство, което може да бъде използвано или от млади хора самостоятелно, или 
като част от сесии по професионално ориентиране.  

KLISCHEE FREI (Germany) / БЕЗ КЛИШЕТА (Германия)

https://www.klischee-frei.de/de/index.php

 

Инициативата има за цел да даде възможност на децата и подрастващите да направят 
избор за бъдещата си кариера, като се насочат към професия, която отговаря на техните 
индивидуални силни страни и интереси. Тя има за цел да покаже, че всички професии са 
отворени за момчета и момичета, като се фокусира върху премахването на стереотипите, 
свързани с пола, при избора им на бъдеща професия. Уебсайтът на инициативата помага 
на младите хора да направят своя избор на кариера, като им предоставят техническа, 
актуална информация и факти за пазара на труда, примери за добри практики и други 
полезни материали. Инициативата отваря различни кариерни пътеки, като насърчава 
професионалния и образователен избор, свободен от стереотипи, свързани с пола. 
По този начин на потребителите се предоставя по-широк достъп до пазара на труда и 
възможности за кариерна реализация.
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ПРОЕКТ ABK FOR UMED (Полша)                                                                                                                

http://abk.umed.pl/category/abk-for-umed/

 

Този курс по кариерно развитие се ръководи от Медицинския университет в Лодз. 
Тя се съфинансира от ЕС в рамките на Европейския социален фонд и предлага на 
участниците широко обучение по навлизане на пазара на труда. Участниците попълват 
поредица онлайн тестове, които измерват професионалните и предприемаческите 
компетенции, и идентифицират личните си силни страни и области за развитие. След 
това потребителите на онлайн услугата получават отчет, резултатите от които могат 
да бъдат използвани за подготовката им за търсене на работа, насочването им към 
потенциални работодатели и консултирането им относно възможността за започване 
на собствен бизнес. Участниците също така попълват интервюта с професионалисти в 
областта на професионалното ориентиране и бизнес специалисти и участват в 40 часа 
семинар: сесии за търсене на работа, развитие на необходимите социални умения и на 
техния предприемачески потенциал. Участниците, които завършат процеса, са добре 
подготвени за навлизане на пазара на труда и познават областите, които трябва да 
развиват, за да постигнат своите кариерни цели. 
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Vi@s (Португалия)

https://www.iefp.pt/

Vi@s е онлайн портал, който предлага полезна информация за възможностите за 
заетост и обучение. Той подпомага самоуправлението на кариерата, както и дейностите 
на работещите в секторите на образованието, обучението и заетостта. Въз основа 
на своите специфични нужди, потребителите могат да изберат да следват четири 
направления: Работни компетенции, които позволяват самодиагностика и /или развитие 
на преносими умения; Vi@ exploration, което съотнася личностните черти с потенциални 
кариери; Vi@ предприемачество или работа; и Vi@ професионална мрежа, която помага 
на потребителите да се подготвят за търсенето на работа с автобиография, техника за 
интервю и т.н.

JOB INTERVIEW GAME  (United Kingdom) / ИГРА ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА 
(Великобритания)

https://www.careerswales.com/en/tools-and-resources/games-and-activities/job-
interview-game/
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Интерактивната обучителна игра има за цел да помогне на младите хора да се подготвят 
за интервю с помощта на онлайн игра ролеви игри. Потребителите избират персонаж, с 
който играят, и изпълняват интерактивни дейности стъпка по стъпка, като практикуват 
подготовка за интервю. Използва се комбинация от игри и задачи, съвети и постоянна 
обратна връзка, както и лесни за четене списъци за подготовка за интервю. Играта 
помага на потребителите да развият ключовите умения, необходими за успеха на 
интервюто и в крайна сметка да подобрят цялостните си перспективи за кариера.

WATCHADO (Австрия)

https://www.whatchado.com/en/

Порталът за кариерно консултиране 
whatchado.net е ориентир за тези, които не са 
решили какво да правят с професионалния 
си живот. Платформата представя повече от 
1600 лични видео-истории на хора от над 60 
страни по света, които дават представа за 
професионалния живот в различни сфери и 
по този начин подпомагат онези, за които тази 
крачка все още предстои. Те изобразяват един ден в живота на хора с различни професии 
- от счетоводители до президент. Разработен алгоритъм помага на посетителите на 
сайта, които търсят работа, да съпоставят своите интереси и предпочитания с тези на 
различни професионалисти и така ги насочва към нови перспективи.

GET A LIFE (Финландия)

http://getalife.fi/game/getalife?lang=en-US

 

Инструмент за симулация на бъдещето, насочен към студенти, който насърчава 
проактивното мислене и кариерно планиране, и помага да се предвидят бъдещи насоки 
на трудовия и обществен живот. Играта позволява на потребителите да изследват и 
да си представят бъдещите си кариерни и образователни пътеки през следващите 20 
години.
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MBO STAD  (Холандия)

https://www.mbostad.nl/

 

Услугата е стартирана от холандския съвет за професионално обучение. Този виртуален 
инструмент запознава младите хора с профили на професии, възможности за обучение 
и информация за пазара на труда. Потребителите изследват интерактивен град, където 
могат да постъпят на различни работни места, за да научат за професиите в различните 
отрасли. Героите, които се появяват на екрана, са и от двата пола, което спомага за 
разграждането на стереотипите на традиционните мъжки и женски роли. Освен това 
използваните графики позволяват на потребителите лесно да следват връзки към по-
подробна информация за предлаганите разнообразни курсове за ПОО.

L’AVENIR S’IMAGINE / “БЪДЕЩЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВИ!” (Франция)

http://eduscol.education.fr/cid108845/-l-avenir-s-imagine-un-concours-en-ligne-et-
un-jeu-serieux-sur-l-orientation.html

 

Тази игра има за цел да повиши осведомеността относно предлаганите възможности 
за заетост. Тя показва егалитарно общество, в което се поставя под съмнение половото 
представяне и стереотипи, свързани със заетостта. Потребителите трябва да участват в 
ролева игра, която им дава възможност да започнат работаи да използват своя собствена 
инициатива за проучване на информация за различни форми на заетост. Като част от 
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конкурс потребителите трябва да използват онлайн инструменти, за да създадат блог, 
видео или слайдшоу, които описват конкретен бранш 20 години напред в бъдещето. 
Студентите се представят на жури и могат да печелят награди. Потребителите могат да 
проучат различни възможности за обучение и начини за достъп до пазара на труда. С 
годините играта се утвърди като популярна платформа, с вече четиринадесетиздания.

Европейска платформа EPALE                                            

https://ec.europa.eu/epale/en

 

Европейската мрежа EPALE има за цел да свърже учители, обучители и изследователи, 
работещи в рамките на образованието за възрастни, за да им помогне да споделят 
най-добрите практики, най-новите постижения и прозрения. Тя се финансира от 
Европейската комисия, като националните центрове наблюдават вноските, направени 
от всяка държава-членка. EPALE се основава на създаването на активна и ангажирана 
общност от професионалисти в областта на образованието в Европа. Сайтът използва 
различни интерактивни медии, включително новинарски статии, форуми, блогове и 
събития. Веднъж регистрирани за сайта, потребителите могат да коментират блогове, 
да участват във форумите и да получават / споделят ресурси. За да се гарантира 
качеството на информацията, споделена в EPALE, сайтът поддържа силна редакционна 
политика, като това се контролира от националните центрове. Сайтът е източник на 
непрекъснато професионално развитие за професионалисти от различни области. Тя 
им помага да подобрят своите знания, да действат като източник на вдъхновение и 
улеснява разпространението на добри практики в цяла Европа; нещо, което в крайна 
сметка подкрепя развитието на качествени образователни политики.
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JOB SIMULATOR: 2050 ARCHIVES / СИМУАТОР ЗА РАБОТА: 2050 АРХИВИ

https://jobsimulatorgame.com/

 

Играта във виртуална реалност(VR)пренася играча в бъдещето. Годината е 2050, 
а роботите са заменили всички човешки работни места. И все пак машините са 
предоставили на хората някакво забавление - симулация на работата от миналото. Тя 
позволява на играчите да почувстват какво е да ходиш на работа от 9 до 5 и да преживеят 
славните дни на работа в офиса. Пресъздадени са професиите на главен готвач, 
служител в магазин, офис сътрудник и автомеханик. Играта има комедиен характер, тъй 
като роботите, които са създали симулацията, често неправилно интерпретират някои 
аспекти на живота на хората в офиса. 

BBC CLIMATE CHANGE GAME / ИГРА КЛИМАТИЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА BBC

http://www.bbc.co.uk/sn/hottopics/climatechange/climate_challenge/

 

Играта поставя участника в ролята на президент на европейските нации, който трябва да 
се справи с климатичните промени, като същевременно остане достатъчно популярен, 
че избирателите да го оставят на власт. Играчите трябва да реагират на катастрофални 
събития, причинени от изменението на климата, както и от човешки действия. Играта 
помага да се осъзнаят политическите дилеми, които те създава за правителствата по 
света.
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ОНЛАЙН ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА 
(САЩ)

https://www.bls.gov/k12/games.htm

 

Платформата, разработена от Министерството на труда на САЩ, съдържа онлайн 
информационни източници, базирани на игри, които имат за цел да запознаят учениците 
с различни полезни ресурси, важни тенденции на пазара на труда и въпроси, свързани 
с кариерата чрез кръстословици, викторини, анаграми, игри за памет и откриване на 
разлики. 

MY FUTURE (Australia) / МОЕТО БЪДЕЩЕ (Австралия)

https://myfuture.edu.au/home

 



60 61

Националнатаонлайн платформа за кариерна информация и проучване на Австралия 
е интерактивен уеб сайт, съдържащ инструменти и информация за кариерно развитие 
и кариерно планиране. Сайтът съдържа три секции. Моят гид еперсонализиран и 
интерактивен инструмент за изследване на кариерата. Факти включва разнообразие 
от статии, описания на професии, профили на длъжности, описания на сектори, 
възможности за образование и обучение. Помогнете на други включва:информация за 
кариерното развитие , ресурси и дейности за обучение, предназначени да подпомагат 
учителите, кариерните консултанти и родителите, които предоставят професионално 
ориентиране.
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РАЗДЕЛ 6. 
ИГРОВО-БАЗИРАНО УЧЕНЕ 
И ПОДХОДИ, БАЗИРАНИ НА 
СЦЕНАРИИ В КАРИЕРНОТО 
ОРИЕНТИРАНЕ
Автор: ILI/FAU.

СЪДЪРЖАНИЕ: методологични иновации като двигатели за кариерно 
ориентиране. Прилагане и въздействие на игрово-базираното учене за 
изграждане на умения за бъдещето и компетентности за управление 
на кариерата. Сценарии, които могат да се използват в онлайн и 
офлайн кариерно обучение. Примери от партньорските държави и от 
глобално ниво. Доказателства за това как игрово-базираното учене 
може да помогне за развиване на умения насочени към кариерата.
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МЛАДИТЕ ХОРА, КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ И БЪДЕЩИЯТ 
СВЯТ НА ТРУДА
Този раздел показва как иновациите в методологията могат целенасочено да направляват 
кариерното ориентиране. Специално внимание се отделя на игрово-базираното учене 
и как то оказва благоприятно въздействие за развитието и насърчаването на умения и 
компетентности – игрово-базирано учене като подготовка за бъдещия професионален 
живот. По-долу са представени базовите съображения за разработването на методология 
и сценарии, с цел по-добро разбиране на горното.

Дигитализацията и началото на Четвъртата индустриална революция променят начина ни 
на работа. Тези промени оказват въздействие както на начина на работа на хората, така и на 
индивидуалните умения и компетентности, които се изискват. Ето защо е необходимо младите 
хора да бъдат подготвени колкото е възможно най-добре за длъжностите на бъдещето и да 
бъдат подкрепени да се справят с бъдещето на света на труда. Не е достатъчно да се покаже 
на младите хора КАК се променя светът. Те е нужно да разбират ЗАЩО се променя и да си 
представят КАК ще изглежда. Услугите по кариерно консултиране е необходимо така да 
се развият и променят, че да предлагат кариерно ориентиране насочено към бъдещето. 
Образователната политика също трябва да се трансформира, така че да предлага лидерство 
насочено към бъдещето. Това е и целта на проекта „FUTURETIMETRAVELLER“, който цели да 
подготви следващото поколение за професиите на бъдещето чрез иновативни подходи и 
подходи базирани на игрови сценарии.

FUTURETIMETRAVELLERе платформа за виртуална реалност, която използва методологията 
на образователните игри, за да създаде симулация на света в бъдещето. Докато изследват 
бъдещето, младите хора могат да:

• подобрят знанията си за различните тенденции, които формират работния свят;

• станат осъзнати за предизвикателствата и дилемите в обществото, които вървят заедно 
с технологичното развитие;

• подобрят своето разбиране за зараждащите се професии и необходимите умения;

• развият свой собствен поглед върху различни кариерни възможности;

• разберат ролята си в планиране на бъдещето;

• развият компетентности за управление на кариерата.

Младите хора днес масово са изложени на и използват медиите 
като част от своето ежедневие. Техният начин на социализиране се 
формира от дигиталната епоха и те могат да бъдат определени като 
„дигиталното поколение“, което говори родния език на компютрите, 
видео игрите и интернета, като „поколението на игрите“103. 

Като цяло не е лесно целевата група на Поколението Z да бъде сведена до някакъв набор 
от характеристики. Можем да кажем, че общите характеристики се свеждат до това, че те са 
между 15 – 20 годишна възраст, имат афинитет към медиите и технологиите, и притежават 
добро училищно образование. Докато дойде моментът, в който Поколението Z ще навлезе 
в пазара на труда, дигиталните технологии ще са се превърнали в ключов аспект от почти 
всички кариерни пътища; дигиталните умения и компетентности, както и иновативното и 
креативно мислене ще бъдат ключови изисквания в почти всички професии. 

103 Prensky 2001
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Разработването на методологията и сценариите по-долу са насочени към доста абстрактна 
целева група. Въпреки това, предизвикателството е по-управляемо ако целите на обучението 
се дефинират по-прецизно.

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА БЪДЕЩЕТО
Ключовата цел на подхода базиран на игрови сценарии е да подготви Поколението Z за 
професиите на бъдещето. Това включва да се снабдят младите хора с уменията, знанията и 
компетентности, от които ще имат нужда за да изпълняват задачите свързани с професиите 
в бъдещето. Но на база на настоящето ниво на знания, трудно е да се изчисли какви точно ще 
бъдат тези изисквания. За да се придобие представа за изискванията, пред които младите 
хора ще се изправят в бъдеще, е разумно да се започне със същностните умения, които вече 
съществуват на работното място. За да участвате успешно в трудовия живот, е необходимо да 
можете да се ориентирате в света на работата, да взаимодействате с другите и да свършите 
работата. Тези три категории могат да се опишат в следните под-категории104:

(1) Да се ориентираш в света на работата: управление на кариерата и работния 
живот чрез идентифициране на работните възможности, натрупване на работен опит 
и развиване на необходимите умения и знания. Освен това да се научиш да боравиш с 
роли и отговорности, да функционираш в законовите рамки и да разпознаваш и спазваш 
регламентите. 

(2) Да взаимодействаш с другите: да общуваш на работното място като спазваш 
системите за комуникация, установените практики и протоколи. Това включва 
говорене, разбиране, интерпретиране, изиграване и предаване на посланието на 
отсрещната страна. Свързване и работа с другите чрез себе-разбиране, сътрудничество 
и взаимодействие. Разпознаване, реагиране на и използване на различни гледни точки 
и управление на конфликти.

(3) Да свършиш работата: планиране, имплементиране и организиране на работното 
натоварване, ангажиментите и задачите. Вземане на решения чрез установени пътища 
за вземане на решения, да се направи преглед на въздействието и да се приложат 
процесите по вземане на решения. Идентифициране на проблеми, прилагане на процеси 
за решаване на проблеми и преглед на резултатите. Творчество и иновативност, чрез 
разпознаване на възможностите за развитие, избор и прилагане на нови идеи.Работа в 
дигитален свят, чрез използване на дигитално базирани технологии и системи.

По отношение на уменията, които ще се търсят от служителите в бъдеще, много вероятно 
е следните умения да се окажат от особена значимост105 - когнитивни умения, процесни 
умения, умения за решаване на комплексни проблеми, умения за управление на ресурсите, 
социални и системни умения:

(1) Когнитивни умения като когнитивна гъвкавост и креативност. Това означава 
способността да генерираш или да използваш различен набор от правила за 
комбиниране или групиране на нещата по различни начини и да се измислят 
необичайни или умни идеи по дадена тема или ситуация, или да се развият креативни 
начини за решаване на проблеми.

(2) Процесни умения като критично мислене при използване на логика и разсъждение, 
за да се идентифицират силните и слабите страни на алтернативните решения, 

104 Department of Industry and Innovation, Department of Education, Employment and Workplace Relations of 
the Australian Government 2013
105 World Economic Forum 2016
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заключения или подходи към проблемите.

(3) Умения за решаване на сложни проблеми – да се развие необходимият капацитет 
за решаване на нови, недобре дефинирани проблеми в комплекси, реални ситуации.

(4) Умения за управление на ресурсите като управление на хората– за да се мотивират, 
развият и насочат хората докато работят и да се идентифицират най-подходящите хора 
за дадена работа.

(5) Социалните умения включват координиране с другите, емоционална интелигентност, 
водене на преговори и насоченост на услугите.Напасване на действията спрямо 
действията на другите, осъзнатост за реакциите на другите и разбиране защо те 
реагират по начина по който реагират. Но също така събиране на хората заедно и 
търсене на начини за помиряване на различията и активно търсене на начини да се 
помогне на хората.

(6) Системни умения като преценка и вземане на решение,което означава разглеждане 
на относителните разходи и ползи от потенциалните действия, за да се изберат най-
подходящите.

Когато става дума за тези умения, ясно е че целта на този подход не е да подготви Поколението 
Z за конкретни професии или конкретно обучение. По-скоро те трябва да придобият общи 
знания за компетентностите, които най-вероятно ще са необходими в бъдеще. Принципно 
младите хора не трябва да се страхуват от бъдещето, а по-скоро активно да участват в 
неговото формиране. Следователно целите на подходите базирани на игрови сценарии 
са влияят от уменията, които най-много ще се търсят в бъдеще. Главният фокус тук е 
младите хора да придобият уменията, които ще им помогнат да навигират в работния свят 
в бъдеще:

За да навигират/да се 
ориентират в работния 
свят на бъдещето, 
младите хора...

… разпознават своите кариерни възможности.
… придобият знания и разбиране за развитието на пазара 

на труда.
… получат информация за новите професии и кариерни 

възможности.
… получат информация за уменията, които ще се търсят в 

бъдеще. 
… са наясно с тенденциите на пазара на труда.
… идентифицират надеждни източници на информация за 

новите професии.
… са подкрепени във вземането на решения свързани с 

кариерата им.
… са подкрепени да развият позитивна нагласа към 

бъдещето.
… разпознават своята отговорност, възможности 

и активната роля, която имат във формиране на 
собствения си живот.
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За да взаимодействат с 
другите, младите хора...

… разпознават нуждата от сътрудничество.
… могат да разглеждат нещата от различни перспективи.
… могат да представят своите кариерни избори пред 

другите.

За да свършат работата, 
младите хора...

… подсилят своите критични умения за оценяване на 
професионалните решения.

… разширят аналитичните си умения по отношение на 
използване на информацията.

… станат осъзнати за предизвикателствата, които 
дигитализацията създава в обществото.

… са подкрепени в своята креативност, иновативност и 
предприемачески дух.

Тези цели се постигат чрез предоставяне на адекватно учебно съдържание в образователната 
игра и в дизайна на сценариите. Младите хора трябва да ги развият чрез изиграване и 
завършване на играта.

МЕТОДОЛОГИЧНА РАМКА
Как могат младите хора днес по адекватен начин да развият своите знания и умения, които 
ще бъдат подходящи в близко бъдеще? За да се адаптират към нуждите на младите хора 
и да бъдат чути на „майчиния език“ на „игровото поколение“106, образователните игри 
са изключително важно средство за експертите по образованието, които фасилитират 
процеса на задълбочено и устойчиво учене.107 Чрез разработването на компютърни 
игри, светът може да се промени чрез решаването на реални проблеми.108 Играенето на 
компютърни игри дава възможност на младите хора да увеличат своята лична мотивация 
и засилва тяхната креативност, интерес и ангажираност. Игрите създават усещане на 
удовлетворение чрез ангажираща продуктивност и фокус върху цели, които са постижими, 

106 Prensky 2001
107 Gee 2005
108 McConigal 2011
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нещо което подобрява възможностите за успех на младите хора. Комбинацията от 
игрови механики и учебни аспекти има потенциала да произведе мотивирани, 
ентусиазирани, фокусирани и заинтересовани учащи, които интензивно се въвличат 
в съответното учебно съдържание.109 Чрез потапяне във виртуалната реалност, младите 
хора имат възможност директно да се впуснат в света на бъдещето. 

Придобиването на умения за решаване на проблеми играе уникална роля в подготовката 
на Поколението Z за бъдещия свят на труда. Тези умения са от същностно значение 
за младите хора, за да могат да се ориентират в професионалния свят. Въпреки това, 
проблемът е как да се насърчат развиването на умения за решаване на проблеми редом с 
критично мислене, когнитивни умения, и преценка и вземане на решения? Има смисъл да 
се създаде предварително подготвено съдържание (задачи, предизвикателства, позитивна 
обратна връзка, информация и др.), което да бъде вградено в планираната учебна игра.110 
В допълнение, младите хора също така имат нужда от допълнителна информация за да 
могат да планират кариерата си, като информация за тенденциите на пазара на труда, 
новите професии и необходимите умения. За да може в крайна сметка да се затвърди 
ученето, е необходимо да се създадат условия в играта, които насърчават системния начин 
на мислене на потребителя и в същото време му позволяват да натрупа свои собствени 
преживявания.111 За да имаме както мотивиран учащ, така и желаните резултати от ученето, 
чрез играта, учебното съдържание, характеристиките и отделните аспекти трябва да 
бъдат направени по начин, който насърчава развитието на желаните нагласи, преценки 
и поведения на потребителя, като същите бъдат поощрени с помощта на предоставена 
обратна връзка по време на играта.112

109 Garris et al. 2002
110 Gee 2005
111 Ibid
112  Garris et al. 2002
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По отношение на подхода базиран на игрови сценарии и вече дискутираните цели, игровата 
механика може да се определи като:

Да навигираш в 
света 

Разпознаване на кариерните 
възможности.

Придобиване на знания и разбиране на 
развитието на пазара на труда.

Получаване на информация за новите 
професии и кариерни възможности.

Получаване на информация за уменията, 
които ще се търсят в бъдеще.

Разбиране на тенденциите на пазара на 
труда.

Идентифициране на надеждни източници 
на информация за новите професии.

Получаване на подкрепа при вземането 
на решения за кариерата, с помощта на 
актуална информация.

Получаване на подкрепа за формиране 
на позитивно отношение към бъдещето.

Разпознаване на отговорността, 
лична активна роля и възможност за 
формиране на собствения живот.

Ко - дизайн

Индивидуални адаптации

Възможности за 
манипулация

Предварително 
подготвени проблеми

Предизвикателства по 
време на игра

Позитивна обратна 
връзка

Повтарящи се задачи

Информация на 
подходящо място

Системно мислене

Разработване на 
собствени игрови 
преживявани

Взаимодействие 
с другите

Разпознаване на нуждата от 
сътрудничество.

Приемане на различни перспективи.

Обсъждане на кариерните избори с 
други.

Различни идентичности

Предизвикателства по 
време на игра

Позитивна обратна 
връзка

Повтарящи се задачи

Информация на 
подходящо място

Разработване на 
собствени игрови 
преживявания
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Да се свърши 
работата

Засилване на критичните умения за 
вземане на решения за кариерата.

Разширяване на аналитичните умения и 
как се използва информацията.

Осъзнаване на предизвикателствата, 
които дигитализацията създава в 
обществото.

Подкрепа на креативността, 
иновативността и предприемаческия 
дух.

Предварително 
подготвени проблеми

Предизвикателства по 
време на игра

Позитивна обратна 
връзка

Повтарящи се задачи

Информация на 
подходящо място

Системно мислене

Развиване на собствени 
игрови преживявания

Все пак остават два въпроса – как определените компетентности, цели и учебно съдържание 
могат да бъдат приложени в синхрон с игрово-базирания подход и как можем да опишем 
бъдещето когато все още не знаем как ще изглежда то? За да решим тези проблеми, е логично 
да използваме ученето чрез сценарии.113 За разработването на играта това означава да 
се измислят различни сценарии. Целта на тези сценарии е да помогнат на младите хора 
да разберат по-добре как би могло да изглежда бъдещето. Описанието на комплексни 
потенциални сценарии, които биха могли да се случат, може да намали несигурността 
свързана с развитието на бъдещето. Целта тук е не е да се опише с точност как би изглеждало 
бъдещето, а по-скоро да се предостави една възможна версия на бъдещето. Този подход е 
иновативен, от гледна точка на това, че хем предоставя на младите хора сценарии, хем им 
дава възможност да се потопят в бъдещето.

ДИЗАЙН НА СЦЕНАРИИ
Игровата логика на „FUTURETIMETRAVELLER“ се базира на приключенските игри. Този 
вид игра до голяма степен се определя от историята на играта, която преминава през 
различни задачи и пъзели, които трябва да се решат.114 Играчът насочва своя герой и го 
води през различни комплексни виртуални светове и среди, в които той се изправя срещу 
редица предизвикателства свързани с интерактивната история115 (например загадки, 
пъзели, откриването и изследването на предмети, и т.н.). Обикновено игровата среда на 
приключенските игри се характеризира с различни стаи или пространства, през които 
играчът преминава и изследва.116 Накрая историята на играта определя курса на играта. 
Цялостната история е нещо оригинално за самия играч. Започва като пред играча се поставя 
проблем, който трябва да бъде решен.117 Всяка нова мисия движи историята напред, като 
се влияе от действията на играча. Индивидуалните мисии водят до обрати в сюжета и 

113  Fahey & Randall 1998
114  Bates 2004
115  Dickey 2015
116  Ibid
117  Bates 2004
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неизвестен изход, нещо което събужда любопитството на играча и така го насърчава да се 
справи със следващото ниво от играта. За да може виртуалният свят да бъде по-еднороден, 
игровото преживяване по-интензивно, и за да се засили учебното му въздействие, то ще 
е необходимо не само да се създадат правдоподобни под-сценарии, но също така да се 
помисли за връзките и преходите между тях.По този начин играта ще има ясна структура, 
изградена от нива.

Към настоящия момент, историята на игрово-базирания подход на FUTURE може да се 
опише по следния начин: в началото на играта играчът се озовава в среда наподобяваща 
университетски район, през 2020 г. Играчът бива насочен да се придвижи към специална 
изложба в местната библиотека (на тема‘бъдещето/бъдещия свят на труда в науката и 
фантастиката’). Там играчът се среща с приятелски настроен библиотекар, който разказва 
на играча за мистериозната поява на (летящ) обект, който се е появил във вътрешния двор 
на библиотеката. Там е намерено послание, адресирано към играча, в което се обяснява, 
че въпросният обект е машина на времето, изобретена от някакъв професор Хокинг. При 
което на играча предстои да се превърне в посланик на бъдещето. Играчът трябва да 
пътува в бъдещето (в 2050 г.) и да изпълни няколко мисии. С помощта на информацията и 
знанията, които ще придобие по време на мисиите, играчът ще стане експерт на бъдещето 
и в частност, бъдещия работен свят. Когато пристигне в 2050 г., играчът ще се озове във 
Футурологичния изследователски институт по труда, в който работи професор Алберт 
Хокинг. Чрез преминаване през няколко мисии играчът ще се запознае с бъдещето, 
придружен от приятелски настроен андроид на име H.A.I.R. След завършване на мисиите 
в бъдещето, играчът ще пътува назад към 2020 г., за да приключи своето пътуване чрез 
изпълнение на още две мисии. Приятелски настроеният библиотекар също играе роля в 
тези мисии.

Важното е, че играчът развива умения и знания с разгръщане на историята.118 За да се 
превърне в посланик на бъдещето, на играча се задават различни игрови цели (или 
изискване за умения) под формата на профил на умения. В хода на играта, играчът получава 
обратна връзка за целите, които вече е изпълнил (чрез изпълнение на задачи) и за целите, 
които предстои да изпълни. Това може да бъде направено, например, чрез получаване на 
различни значки след усвояване на дадени умения (които се събират в тъй наречената карта 
на уменията).Това отразява идеята за картографиране на бъдещето. Чрез учене по време на 
играта, играчът постепенно и самостоятелно придобива важни аспекти от своята карта на 
уменията за бъдещето. Целта е да се импулсира и насърчи развитието на самосъзнание у 
играча. Играчът трябва да придобие осъзнатост за развитията в пазара на труда и в същото 
време да му се предостави информация за тези развития. Основната цел е играчът да се 
насърчи да помисли за собствените си умения и потенциална кариера, така че да е по-
добре подготвен да се справи с бъдещия свят на труда. Съответно играта е така устроена, 
че мисиите да не се променят драстично от гледна точка на нивото си на трудност.Вместо 
това, самото развитие на играча и самонаблюдение движи обмена на знания и помага за 
развиване на идеи и понятия.Накрая разработените сценарии ще покрият всички умения и 
компетентности, което ще означава, че картата на уменията и значките ще съответстват на 
методологичната рамка на компетентностите. 

Редом с историята, която движи сюжета на играта, трябва да се усъвършенстват определени 
задачи. Тези задачи или пъзели действат като препятствия между играча и целта на играта. 
Те движат играта напред, например като отключват игрови области, които в началото са 
недостъпни. Най-важната особеност на задачите е, че те са проектирани по такъв начин, че 

118 Ibid
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нито отегчават, нито претоварват играча.119 120 121 Това е подпомогнато допълнително като се 
предостави на играча информация, която му е необходима за решаване на задачите в играта. 
На този етап се предвижда да се създаде един пункт за влизане и седем последователни 
помещения/мисии.

Пунктът на влизане в играта ще даде възможност на играча да се ориентира в играта, а 
Мисия 1 и 2 ще стъпи върху предишните знания на играча. Ще се използват основни методи 
на учене като сортиране и подреждане на информацията по отношение на полезността й/
надеждността й, или отговаряне на прости въпроси и твърдения (за работния свят). Ранните 
мисии ще насърчат общо разбиране на материала, без да изискват от играча да се справя с 
определени точки. След което Мисия 3 и 4 ще използва методи за проучване, с цел играчът 
да натрупа знания за настоящите и бъдещи развития на пазара на труда. Тъй като ученето за 
текущите развития (през 2020 г.) се случва във виртуална среда базирана „в бъдещето“ (2050 
г.), играчът може осезаемо да наблюдава промените в пазара на труда. След това Мисия 5 и 
6 помагат за консолидиране на придобитите знания, като насърчават играчите да извършат 
критична себерефлексия. Тези мисии се фокусират върху вземането на решения от страна 
на играча и преноса на знания. Процесът на учене приключва когато се стигне до Мисия 
7, в която играчите имат за задача да формулират собствените си идеи за бъдещия свят 
на труда, своите собствени професионални цели и своите страхове и желания, свързани с 
бъдещето.

За да може игровото преживяване да бъде по-ефективно и да се подсили потенциалното 
му въздействие върху процеса на учене, важно е да се разработят и вторични герои и 
партньори в ученето за играча, които да предоставят важни насоки/обяснения и обратна 
връзка. Това означава разработването на функции, които насочват играча във виртуалния 
свят. Пъзелите и диалозите, които включват герои, които не са играчи (NPCs) са характерни 
действия в приключенските игри. На играча се дава възможност да взаимодейства с NPCs 
– като професор Хокинг, библиотекарят или андроидътH.A.I.R. ТезиNPCsслужат да насочват 
играча по време на играта и да му предоставят информацията от която се нуждае, за да 
изпълни задачите.

Да обобщим, разработването на методология и сценарии се основава на следните 
съображения: 

• Конкретните мисии ще формират смислени игрални и учебни единици, включващи 
уводни обяснения (например от външни текстови съобщения), придружаваща помощ 
(например от NPCs) и финална обратна връзка (например от NPCs/партньори в 
ученето);

• Печелят се значки свързани с индивидуалния профил с умения (карта на уменията).

Така играчът никога не играе и не учи сам. А това се постига заедно със спомагателни 
функции. Играчът трябва да се наслаждава на играта, да изследва световете и да изпълнява 
задачите. Не трябва да се чувства така сякаш преминава от един тест за оценяване 
на знаниятакъм друг, или че историята е създадена единствено около поредица от 
тестове. Игровите и учебните преживявания трябва да вървят ръка за ръка, така че да са 
взаимозависими и взаимосвързани.Игровото преживяване е устроено така, че да бъде 
потапящо и забавляващо. Редом с това, процесът на учене е прозрачен, цялостен и 
ясен. 

119 Bates 2004
120 Gee 2005
121 Garris et al. 2002
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РАЗДЕЛ 7. 
ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ОНЛАЙН 
ПРОУЧВАНЕТО И АНАЛИЗ НА 
НУЖДИТЕ
Автор: ULO.

СЪДЪРЖАНИЕ: Тази глава представя резултатите от проведеното 
за проекта проучване сред три групи респонденти - млади хора, 
практикуващи професионално ориентиране и експерти / политици. 
На всички групи бяха зададени въпроси относно тяхната оценка 
на уменията, които младите хора се нуждаят от подготовка за 
работните места в бъдеще.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
През периода април - октомври 2018 г. седемте организации, участващи в проекта FUTURE, 
проведоха проучване сред трите целеви групи по проекта - младежи от поколението Z (15-
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20 години), кариерни консултанти и експерти.Проучването имаше за цел да определят нуждите 
от информация и подкрепа на младите хора, за да се подготвят за професиите на бъдещето; 
необходимостта от подкрепа развитие на компетенциите и капацитета на работещите с тях; и да се 
изведат насоки за политиките по кариерното ориентиране.

За тази цел бяха разработени отделни въпросници за всяка конкретна група. Резултатите не могат 
да бъдат разглеждани като представителни, но те са ценна илюстрация на темата за търсенето на 
млади хора за знания за професиите на бъдещето и ролята на специалистите по професионално 
консултиране в процеса на подготовка на младите хора за професионален живот.

Въпросниците бяха разпространеничрез онлайн анкета и в печатна форма, за да се постигне 
максимален обхват за всички участници. В проучването взеха участие 214 респонденти в 7 
партньорски държави по проекта (България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и 
Великобритания), от които - 159 младежи, 39 кариерно ориентиране практици и 16 експерти 
(графика 1):

Графика 1. Размер на извадката

1. МЛАДИ ХОРА
82% от младите хора, участвали в анкетата, споделят, че имат някаква визия за бъдещия си 
професионален живот, а 39% - тези в последните гимназиални класове, заявяват, че имат имат 
конкретни планове. Това е оптимистична стойност, която показва, че младите хора вземат своето 
бъдеще сериозно и решенията им за тяхното професионално бъдеще не са случайни.

Графика 2: Отговори на въпроса „Имате ли планове какво бихте искали да работите в 
бъдеще?“
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Глава 7. Основни изводи от онлайн проучването и анализ на нуждите. 
Автор: ULO. 

Съдържание:  Тази  глава представя резултатите от проведеното за проекта проучване  сред 
три групи респонденти ‐ млади хора, практикуващи професионално ориентиране и експерти / 
политици. На всички групи бяха зададени въпроси относно тяхната оценка на уменията, които 
младите хора се нуждаят от подготовка за работните места в бъдеще. 

Методология на изследването 
През  периода  април  ‐  октомври  2018  г.  седемте  организации,  участващи  в  проекта  FUTURE, 
проведоха  проучване  сред  трите  целеви  групи  по  проекта  ‐  младежи  от  поколението  Z  (15‐20 
години),  кариерни  консултанти  и  експерти.Проучването  имаше  за  цел  да  определят  нуждите  от 
информация  и  подкрепа  на  младите  хора,  за  да  се  подготвят  за  професиите  на  бъдещето; 
необходимостта от подкрепа развитие на компетенциите и капацитета на работещите с тях; и да се 
изведат насоки за политиките по кариерното ориентиране. 

За тази цел бяха разработени отделни въпросници за всяка конкретна група. Резултатите не могат 
да бъдат разглеждани като представителни, но те са ценна илюстрация на темата за търсенето на 
млади хора за знания за професиите на бъдещето и ролята на специалистите по професионално 
консултиране в процеса на подготовка на младите хора за професионален живот. 

Въпросниците  бяха  разпространеничрез  онлайн  анкета  и  в  печатна  форма,  за  да  се  постигне 
максимален  обхват  за  всички  участници. В  проучването  взеха  участие  214  респонденти  в  7 
партньорски  държави  по  проекта  (България,  Германия,  Гърция,  Италия,  Полша,  Португалия  и 
Великобритания),  от  които  ‐  159  младежи,  39  кариерно  ориентиране  практици  и  16  експерти 
(графика 1): 

   

Графика 1. Размер на извадката 
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1. Млади хора 
82%  от  младите  хора,  участвали  в  анкетата,  споделят,  че  имат  някаква  визия  за  бъдещия  си 
професионален  живот,  а  39%  ‐  тези  в  последните  гимназиални  класове,  заявяват,  че  имат  имат 
конкретни планове. Това е оптимистична стойност, която показва, че младите хора вземат своето 
бъдеще сериозно и решенията им за тяхното професионално бъдеще не са случайни. 

Графика 2: Отговори на въпроса „Имате ли планове какво бихте искали да работите в бъдеще?“ 

 

Младите хора оценяват положително бъдещето си (графика 3), 58% от анкетираните смятат, че са 
информирани за бъдещата работа и за промените в пазара на труда. В същото време обаче трябва 
да се отбележи, че около 35% от анкетираните не оценяват позитивно знанията си, а 7% не могат 
да ги определят. Това доказва необходимостта на проекти като Future Time Traveller. 

  

Графика 3: Отговори на въпроса "Колко добре сте информирани за бъдещи работни места 
и как се променя светът на работата?" 

 

Младите хора бяха помолени да опишат професии на бъдещето. Сред примерите, посочени от тях, 
доминират професиите,  свързани  с роботиката и компютърните  технологии,  които младите  хора 
съсредоточени  върху  типа  работни места,  които ще  се  търсят  през  следващите  години.включват 
професии като биотехнолог, производител на резервни части за тялото, трафик администратор на 
летящи  коли  в  градовете,  поддържащ  работник  за  спиращи  холографи  на  светофари  и 
т.н. Младите  хора  си  представят  бъдещите  професии  в  много  по‐гъвкава  форма  от  сега  ‐  като 
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Младите хора оценяват положително бъдещето си (графика 3), 58% от анкетираните 
смятат, че са информирани за бъдещата работа и за промените в пазара на труда. В същото 
време обаче трябва да се отбележи, че около 35% от анкетираните не оценяват позитивно 
знанията си, а 7% не могат да ги определят. Това доказва необходимостта на проекти като 
Future Time Traveller.

Графика 3: Отговори на въпроса “Колко добре сте информирани за бъдещи работни 
места и как се променя светът на работата?”

 

Младите хора бяха помолени да опишат професии на бъдещето. Сред примерите, посочени 
от тях, доминират професиите, свързани с роботиката и компютърните технологии, които 
младите хора съсредоточени върху типа работни места, които ще се търсят през следващите 
години.включват професии като биотехнолог, производител на резервни части за тялото, 
трафик администратор на летящи коли в градовете, поддържащ работник за спиращи 
холографи на светофари и т.н. Младите хора си представят бъдещите професии в много 
по-гъвкава форма от сега - като отдалечени работни места или работят по-гъвкави часове. 
Имаше отговори, според които младите хора смятат, че работата ще отнеме по-малко 
време от сега и че повечето от задачите, които традиционно се изпълняват от хората, ще се 
извършват от роботи.

Както е показано по-долу (графика 4), 88% от младите хора, включени в проучването, 
осъзнават значението на информацията за бъдещите работни места за кариерното им 
развитие.

 Графика 4: Отговори на въпроса “Колко е важно да знаете за тези теми?”

 

На този фон е интересно да се отговори на въпроса дали респондентите понастоящем 
придобиват знания по тези теми - в училище или самостоятелно (графика 5). Около 
половината от младите хора признават, че понастоящем не развиват знанията си на пазара 
на труда в бъдеще.
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1. Млади хора 
82%  от  младите  хора,  участвали  в  анкетата,  споделят,  че  имат  някаква  визия  за  бъдещия  си 
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отдалечени работни места или работят по‐гъвкави часове. Имаше отговори, според които младите 
хора  смятат,  че  работата  ще  отнеме  по‐малко  време  от  сега  и  че  повечето  от  задачите,  които 
традиционно се изпълняват от хората, ще се извършват от роботи. 

Както е показано по‐долу  (графика 4), 88%  от младите  хора,  включени в проучването,  осъзнават 
значението на информацията за бъдещите работни места за кариерното им развитие. 

  

Графика 4: Отговори на въпроса "Колко е важно да знаете за тези теми?" 

 

На този фон е интересно да се отговори на въпроса дали респондентите понастоящем придобиват 
знания  по  тези  теми  ‐  в  училище  или  самостоятелно  (графика  5). Около  половината  от  младите 
хора признават, че понастоящем не развиват знанията си на пазара на труда в бъдеще. 

Графика 5: Отговори на въпроса "В момента учите ли за тези теми?" 

 

Участниците бяха помолени също така да идентифицират източниците на информация за пазара 
на труда и работните места на бъдещето, които биха ползвали (графика 6). Както се очакваше, ¾ от 
анкетираните определят интернет като свой първи източник на информация. Като се има предвид, 
че  основният  резултат  от  проекта  Future Time Traveller  е  онлайн  платформа,  която да  помага  на 
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Графика 5: Отговори на въпроса “В момента учите ли за тези теми?”

 

Участниците бяха помолени също така да идентифицират източниците на информация за 
пазара на труда и работните места на бъдещето, които биха ползвали (графика 6). Както се 
очакваше, ¾ от анкетираните определят интернет като свой първи източник на информация. 
Като се има предвид, че основният резултат от проекта Future Time Traveller е онлайн 
платформа, която да помага на младите хора да придобият по-задълбочени познания по 
темата, е важно проектът да се позиционира добре, така че да бъде лесно разпознаваем 
сред цялото количество информационни ресурси.

Графика 6: Отговори на въпроса “Къде търсите информацияза работните места 
на бъдещето?”

 
Важна целева група на проекта са потребителите, които подкрепят младите хора при 
получаването на информация за кариерното развитие и бъдещите възможности за работа 
- кариерни консултанти и учители. Двете групи се разглеждат от младите хора като важен 
източник на информация за професиите на бъдещето. И двете групи са надежден източник 
на информация заполовината от респондентите - 35% споделят, че биха се консултирали с 
кариерни специалисти, 15% - че ще се обърнат към учители. Платформата, която проектът 
Future ще създаде, може да бъде полезно допълнение към кариерното образование, 
приложима и от двете групи. Професионалните съветници могат да използват приложението 
при индивидуални и групови консултации, а учителите - в клас. От друга страна, 48% от 
младите хора ще обсъдят тази тема или с родителите си, или с връстниците си, което е 
друга възможност за играта „Пътешественик в бъдещето“, тъй като може да се използва и в 
неформална обстановка.

Един от въпросите задълбочи разбирането ни за използването на Интернет от младите 
хора (графика 7). Когато са помолени да посочат видовете интернет ресурси, които биха 
използвали при търсенето на информация за професиите на бъдещето, 77% от младите 
хора, участвали в проучването, посочиха дигитални платформи, представящи по достъпен 
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значението на информацията за бъдещите работни места за кариерното им развитие. 

  

Графика 4: Отговори на въпроса "Колко е важно да знаете за тези теми?" 

 

На този фон е интересно да се отговори на въпроса дали респондентите понастоящем придобиват 
знания  по  тези  теми  ‐  в  училище  или  самостоятелно  (графика  5). Около  половината  от  младите 
хора признават, че понастоящем не развиват знанията си на пазара на труда в бъдеще. 

Графика 5: Отговори на въпроса "В момента учите ли за тези теми?" 

 

Участниците бяха помолени също така да идентифицират източниците на информация за пазара 
на труда и работните места на бъдещето, които биха ползвали (графика 6). Както се очакваше, ¾ от 
анкетираните определят интернет като свой първи източник на информация. Като се има предвид, 
че  основният  резултат  от  проекта  Future Time Traveller  е  онлайн  платформа,  която да  помага  на 
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младите  хора  да  придобият  по‐задълбочени  познания  по  темата,  е  важно  проектът  да  се 
позиционира добре, така че да бъде лесно разпознаваем сред цялото количество информационни 
ресурси. 

Графика 6: Отговори на въпроса "Къде търсите информацияза работните места на бъдещето?" 

 

Важна целева група на проекта са потребителите, които подкрепят младите хора при получаването 
на  информация  за  кариерното  развитие  и  бъдещите  възможности  за  работа  ‐  кариерни 
консултанти  и  учители. Двете  групи  се  разглеждат  от  младите  хора  като  важен  източник  на 
информация  за  професиите  на  бъдещето. И  двете  групи  са  надежден  източник  на  информация 
заполовината от респондентите ‐ 35% споделят, че биха се консултирали с кариерни специалисти, 
15%  ‐  че ще  се  обърнат  към  учители. Платформата,  която  проектът  Future ще  създаде,  може  да 
бъде  полезно  допълнение  към  кариерното  образование,  приложима  и  от  двете 
групи. Професионалните  съветници  могат  да  използват  приложението  при  индивидуални  и 
групови консултации, а учителите ‐ в клас. От друга страна, 48% от младите хора ще обсъдят тази 
тема  или  с  родителите  си,  или  с  връстниците  си,  което  е  друга  възможност  за  играта 
„Пътешественик в бъдещето“, тъй като може да се използва и в неформална обстановка. 

Един  от  въпросите  задълбочи  разбирането  ни  за  използването  на  Интернет  от  младите  хора 
(графика 7). Когато са помолени да посочат видовете интернет ресурси, които биха използвали при 
търсенето  на  информация  за  професиите  на  бъдещето, 77%  от  младите  хора,  участвали  в 
проучването,  посочиха  дигитални  платформи,  представящи  по  достъпен  начин  кариерна 
информация от надеждни източници. Една трета от анкетираните биха ползвали онлайн кариерни 
услуги, малко над една четвърт – обучителни инструменти и ресурси, а 13% ‐ интерактивни игри. 

Графика 7: Отговори на въпроса "Какъв вид онлайн подкрепа, информация и ресурси  
бихте използвали, за да изследвате работните места на бъдещето?" 
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начин кариерна информация от надеждни източници. Една трета от анкетираните биха 
ползвали онлайн кариерни услуги, малко над една четвърт – обучителни инструменти и 
ресурси, а 13% - интерактивни игри.

Графика 7: Отговори на въпроса “Какъв вид онлайн подкрепа, информация и ресурси 
бихте използвали, за да изследвате работните места на бъдещето?”

 
Проектът Future Time Traveller ще използва всички тези ресурси. Също така ще предприеме 
новаторски подход, базиран на играта, за повишаване на информираността за работните 
места на бъдещето чрез интерактивно преживяване във виртуалния свят. Макар че само 
13% от респондентите в проучването твърдят, че ще търсят такава информация и подкрепа 
в интерактивни игри за обучение на кариерни умения, това е добър знак за партньорите 
по проекта. От една страна, към момента няма много примери за учене чрез игри по тази 
тема, което вероятно прави младите хора скептични. Това обаче отваря пространство, 
за да може проектът да се превърне в модел за проучване и изследване на кариерни 
възможности, който е едновременно ангажиран, обогатяващ и забавен. От друга страна, 
това е от важно значение за бъдещото приложение на платформата “Пътешественик в 
бъдещето” не като самостоятелен източник на информация, а като потенциално ценна 
добавка. Ключовото значение ще бъде ролята на цифровите информационни платформи, 
както и професионалистите в кариерното ориентиране и учителите като посредници при 
популяризирането на платформата като надежден ресурс за младите хора и насочването 
им към играта.

Един от най-важните елементи на изследването е оценката на различните компетентности, 
които младите хора трябва да притежават, за да се подготвят по-добре за своята бъдеща 
кариера. И трите групи респонденти бяха помолени да оценят значението на различни 
ключови умения и нагласи. Графика 8 представя резултатите от анкетите с млади хора, а по-
надолу ще представим и гледната точка на другите кариерните консултанти и експертите, 
за да ги сравним в заключението.

Графика 8: Отговори на въпроса “Колко важни са следните уменияза 
младите хора, за да бъдат по-добре подготвени за бъдещите работни места?”

 

87 
 

 

Проектът  Future  Time  Traveller  ще  използва  всички  тези  ресурси. Също  така  ще  предприеме 
новаторски подход, базиран на играта, за повишаване на информираността за работните места на 
бъдещето  чрез  интерактивно  преживяване  във  виртуалния  свят. Макар  че  само  13%  от 
респондентите  в  проучването  твърдят,  че  ще  търсят  такава  информация  и  подкрепа  в 
интерактивни  игри  за  обучение  на  кариерни  умения,  това  е  добър  знак  за  партньорите  по 
проекта. От една страна, към момента няма много примери за учене чрез игри по тази тема, което 
вероятно прави младите хора скептични. Това обаче отваря пространство, за да може проектът да 
се превърне в модел за проучване и изследване на кариерни възможности, който е едновременно 
ангажиран,  обогатяващ  и  забавен. От  друга  страна,  това  е  от  важно  значение  за  бъдещото 
приложение  на платформата  "Пътешественик  в  бъдещето"  не  като  самостоятелен  източник  на 
информация,  а  като  потенциално  ценна  добавка. Ключовото  значение  ще  бъде  ролята  на 
цифровите информационни платформи, както и професионалистите в кариерното ориентиране и 
учителите  като  посредници  при  популяризирането  на  платформата  като  надежден  ресурс  за 
младите хора и насочването им към играта. 

Един от най‐важните елементи на изследването е оценката на различните компетентности, които 
младите  хора  трябва  да  притежават,  за  да  се  подготвят  по‐добре  за  своята  бъдеща  кариера. И 
трите  групи  респонденти  бяха  помолени  да  оценят  значението  на  различни  ключови  умения  и 
нагласи. Графика 8 представя резултатите от анкетите с млади хора, а по‐надолу ще представим и 
гледната точка на другите кариерните консултанти и експертите, за да ги сравним в заключението. 

  

Графика 8: Отговори на въпроса "Колко важни са следните уменияза младите хора,  
за да бъдат по‐добре подготвени за бъдещите работни места?" 
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Според младите хора всички изброени компетентности са важни или много важни. Това се отнася 
най‐вече  за  самопознанието,  уменията  за  планиране  на  кариерата  и  вземане  на  решения, 
креативността  и  инициативността.  Голяма  част  от  участниците  също  определят  за  значими  
аналитичните  умения,  осведоменост  за тенденциите на пазара на труда и  положителната 
нагласакъм бъдещето. 

В допълнение  към  този  въпрос младежите  бяха помолени да оценят  в  каква  степен притежават 
всяка  една  от  тези  компетентности  (графика  9),  където  се  натъкнахме  на  противоположни 
резултати.  Участниците  в  проучването  оценяват  най‐високо  своите  умения  за  гъвкавост  и 
отвореност към промените и несигурността (72% от самооценките са отлични и добри), творчество 
(72%) и самопознание (70%). В същото време, едва 34% от младите хора, обхванати в проучването, 
заявяват, че са добре информирани за тенденциите, свързани с развитието на пазара на труда и че 
познават  надеждни  източници  за  информация  за  новите  професии.  Също  нисък –  общо 38%  ‐  е 
делът  на  тези,  които  смятат,  че  имат  умения  за  анализиране  на  информация  и могат  да  правят 
изводи за своето кариерно развитие (основно – ученици в последните гимназиални класове). Тези 
най‐слаби  области  именно  са  във  фокуса  на  проекта  Future  Time  Traveller,  а  доста  по‐
реалистичната  самооценка  на  младите  хора  по  всяко  изброено  умение  спрямо  заявената  в 
началото (графика 3) може да доведе до готовност за тяхното разширяване. 

Графика 9: Отговори на въпроса "Колко добре развитите са вашите лични компетенции  
в тези области?" 
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Според младите хора всички изброени компетентности са важни или много важни. Това 
се отнася най-вече за самопознанието, уменията за планиране на кариерата и вземане на 
решения, креативността и инициативността. Голяма част от участниците също определят 
за значими  аналитичните умения, осведоменост за тенденциите на пазара на труда и 
положителната нагласакъм бъдещето.

В допълнение към този въпрос младежите бяха помолени да оценят в каква степен 
притежават всяка една от тези компетентности (графика 9), където се натъкнахме на 
противоположни резултати. Участниците в проучването оценяват най-високо своите 
умения за гъвкавост и отвореност към промените и несигурността (72% от самооценките 
са отлични и добри), творчество (72%) и самопознание (70%). 

В същото време, едва 34% от младите хора, обхванати в проучването, заявяват, че са добре 
информирани за тенденциите, свързани с развитието на пазара на труда и че познават 
надеждни източници за информация за новите професии. Също нисък – общо 38% - е делът 
на тези, които смятат, че имат умения за анализиране на информация и могат да правят 
изводи за своето кариерно развитие (основно – ученици в последните гимназиални 
класове). Тези най-слаби области именно са във фокуса на проекта Future Time Traveller, а 
доста по-реалистичната самооценка на младите хора по всяко изброено умение спрямо 
заявената в началото (графика 3) може да доведе до готовност за тяхното разширяване.

Графика 9: Отговори на въпроса “Колко добре развитите са вашите лични 
компетенции в тези области?”

Резултатите показват, че младите хора не са хомогенна група. Те ясно се различават както 
в нивото на познаване на професиите на бъдещето, така и в дейностите, насочени към 
разширяването му.

2. КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ
Втората група анкетирани в проучването са 39 професионалисти в областта на 
професионалното ориентиране. Те също бяха помолени да направят оценка на това, колко 
подготвени са младите хора за професиите на бъдещето (графика 10).

Графика 10: Отговори на въпроса “Според вас, колко добре са информирани младите 
хора за бъдещи работни места и за промени в света на труда?”
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Според младите хора всички изброени компетентности са важни или много важни. Това се отнася 
най‐вече  за  самопознанието,  уменията  за  планиране  на  кариерата  и  вземане  на  решения, 
креативността  и  инициативността.  Голяма  част  от  участниците  също  определят  за  значими  
аналитичните  умения,  осведоменост  за тенденциите на пазара на труда и  положителната 
нагласакъм бъдещето. 

В допълнение  към  този  въпрос младежите  бяха помолени да оценят  в  каква  степен притежават 
всяка  една  от  тези  компетентности  (графика  9),  където  се  натъкнахме  на  противоположни 
резултати.  Участниците  в  проучването  оценяват  най‐високо  своите  умения  за  гъвкавост  и 
отвореност към промените и несигурността (72% от самооценките са отлични и добри), творчество 
(72%) и самопознание (70%). В същото време, едва 34% от младите хора, обхванати в проучването, 
заявяват, че са добре информирани за тенденциите, свързани с развитието на пазара на труда и че 
познават  надеждни  източници  за  информация  за  новите  професии.  Също  нисък –  общо 38%  ‐  е 
делът  на  тези,  които  смятат,  че  имат  умения  за  анализиране  на  информация  и могат  да  правят 
изводи за своето кариерно развитие (основно – ученици в последните гимназиални класове). Тези 
най‐слаби  области  именно  са  във  фокуса  на  проекта  Future  Time  Traveller,  а  доста  по‐
реалистичната  самооценка  на  младите  хора  по  всяко  изброено  умение  спрямо  заявената  в 
началото (графика 3) може да доведе до готовност за тяхното разширяване. 

Графика 9: Отговори на въпроса "Колко добре развитите са вашите лични компетенции  
в тези области?" 

 



ДОКЛАД ЗА ПЪТНАТА КАРТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА БЪДЕЩЕТО78 79

Тяхното мнение е във видим контраст със самооценката на младежите. Преобладаваща част 
(80%) от професионалистите по кариерното ориентиране смятат, че младите хора са слабо 
или недостатъчно информирани, за разлика от едва 35% млади хора, които се оценяват по 
този начин. Оценката на хората, които постоянно работят с млади хора и тези, които имат 
много повече знания и опит за тенденциите на пазара на труда, може да бъде много по-
надеждна. От една страна, това е солиден аргумент за проекти като Future Time Traveller, но от 
друга страна е илюстрация за солидна бариера, която трябва да се преодолее по отношение 
на илюзорните представи за познание. Игровият подход, който проектът използва, има 
точно тази цел - да накара младите хора да си дадат ясна и обективна представа за уменията, 
които притежават и е нужно да развиват. А самитеигри във виртуалния свят са ефективен 
механизъм за предаване на знания и оформяне на нагласи.

Кариерните консултантисъщо бяха помолени да преценят важността на ключовите 
компетентности при подготовката за бъдещия пазар на труда (графика 11).

Графика 11: Отговори на въпроса “Колко важни са следните умения за младите 
хора, за да бъдат по-добре подготвени за бъдещите работни места?”

 

Отговорите на кариерните специалисти са по-разнообразни, въпреки че, както в случая 
с младите хора, те са широко убедени, че по принцип всички предложени компетенции 
играят важна роля. Особено забележителна е много по-голямата роля на гъвкавостта (87% я 
определят като  “много важна”) и самопознанието (79%) - в сравнение с 55% и 67% съответно 
при младежите. Тези разлики показват разликата в опита и разбирането на динамиката в 
професионалното развитие, която притежават кариерните консултанти. 

Проучването посвети отделен раздел на уменията на самите кариерни консултанти (графика 
12). Както в случая с младите хора, и тук всички изброени компетентноститебяха оценени 
като „много важни“ и „важни“ за ефективната работа на кариерните консултанти.
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Резултатите показват, че младите хора не са хомогенна група. Те ясно се различават както в нивото 
на познаване на професиите на бъдещето, така и в дейностите, насочени към разширяването му. 

2.Кариерни консултанти 
Втората  група анкетирани в проучването  са 39  професионалисти в областта на професионалното 
ориентиране. Те  също бяха помолени да направят оценка на  това,  колко подготвени са младите 
хора за професиите на бъдещето (графика 10). 

Графика 10: Отговори на въпроса "Според вас, колко добре са информирани младите хора за 
бъдещи работни места и за промени в света на труда?" 

 

Тяхното мнение е във видим контраст със самооценката на младежите. Преобладаваща част (80%) 
от  професионалистите  по  кариерното  ориентиране  смятат,  че  младите  хора  са  слабо  или 
недостатъчно  информирани,  за  разлика  от  едва  35%  млади  хора,  които  се  оценяват  по  този 
начин. Оценката на хората, които постоянно работят с млади хора и тези, които имат много повече 
знания  и  опит  за  тенденциите  на пазара на труда, може  да  бъде  много  по‐надеждна. От  една 
страна,  това  е  солиден  аргумент  за  проекти  като  Future  Time  Traveller,  но  от  друга  страна  е 
илюстрация  за  солидна  бариера,  която  трябва  да  се  преодолее  по  отношение  на  илюзорните 
представи за познание. Игровият подход, който проектът използва, има точно тази цел ‐ да накара 
младите хора да си дадат ясна и обективна представа за уменията, които притежават и е нужно да 
развиват.  А  самитеигри  във  виртуалния  свят  са  ефективен механизъм  за  предаване  на  знания  и 
оформяне на нагласи. 

Кариерните консултантисъщо бяха помолени да преценят важността на ключовите компетентности 
при подготовката за бъдещия пазар на труда (графика 11). 

Графика 11: Отговори на въпроса "Колко важни са следните умения за младите хора,  
за да бъдат по‐добре подготвени за бъдещите работни места?" 
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Отговорите на кариерните специалисти са по‐разнообразни, въпреки че, както в случая с младите 
хора,  те  са  широко  убедени,  че  по  принцип  всички  предложени  компетенции  играят  важна 
роля. Особено  забележителна  е  много  по‐голямата  роля  на  гъвкавостта  (87%  я  определят  като  
"много важна") и самопознанието (79%) ‐ в сравнение с 55% и 67% съответно при младежите. Тези 
разлики показват разликата  в опита и разбирането на динамиката  в професионалното развитие, 
която притежават кариерните консултанти.  

Проучването  посвети  отделен  раздел  на  уменията  на  самите  кариерни  консултанти  (графика 
12). Както  в  случая  с  младите  хора,  и  тук  всички  изброени  компетентноститебяха  оценени  като 
„много важни“ и „важни“ за ефективната работа на кариерните консултанти. 

Графика 12: Отговори на въпроса "Колко важни са следните компетенции за кариерните 
консултанти, за да подготвят младите хора за бъдещите работни места?" 

 

Най‐важните  компетентности  са  познаването  на  тенденциите  на  пазара  на  труда,  развитието  на 
уменията  и  източниците  на  информация,  както  и  доброто  познаване  на  нуждите  и 
характеристиките на младите хора. 72% определят като много важна иновативността, а уменията 
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Графика 12: Отговори на въпроса “Колко важни са следните компетенции за 
кариерните консултанти, за да подготвят младите хора за бъдещите работни 

места?”

 

Най-важните компетентности са познаването на тенденциите на пазара на труда, развитието 
на уменията и източниците на информация, както и доброто познаване на нуждите и 
характеристиките на младите хора. 72% определят като много важна иновативността, 
а уменията за приложение на дигитални технологии, са много значими за едва 56% от 
анкетирани кариерни специалисти .

И тук участниците бяха помолени да оценяват уменията си във всяка отизброените 
компетентности (графика 13). Много от респондентите оцениха своите умения много 
положително във всички посочени области. Най-добре развити умения са познаване 
на потребностите и характеристиките на младите хора, както и на тенденциите в света 
на труда. Най-ниска оценка кариерните специалисти дават на уменията за прилагане 
на дигитални технологии и инструменти, които отговарят на потребностите на новите 
поколения и капацитета за разработване на нови методи и инструменти, които имат нужда 
от подборение съответноспоред 10% и 8% от анкетираните. 

Графика 13: Отговори на въпроса “Колко добре развити са вашите собствени 
компетенциив тези области?

 

Запитани какви  методи за подобряване на уменията си използват, повечето анкетирани 
отбелязват ролята на трудовия опит и ученето през целия живот. Повечето отговори 
съдържаха някакъв елемент от ежедневното развитие. Някои подчертаха факта, че такава 
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Отговорите на кариерните специалисти са по‐разнообразни, въпреки че, както в случая с младите 
хора,  те  са  широко  убедени,  че  по  принцип  всички  предложени  компетенции  играят  важна 
роля. Особено  забележителна  е  много  по‐голямата  роля  на  гъвкавостта  (87%  я  определят  като  
"много важна") и самопознанието (79%) ‐ в сравнение с 55% и 67% съответно при младежите. Тези 
разлики показват разликата  в опита и разбирането на динамиката  в професионалното развитие, 
която притежават кариерните консултанти.  

Проучването  посвети  отделен  раздел  на  уменията  на  самите  кариерни  консултанти  (графика 
12). Както  в  случая  с  младите  хора,  и  тук  всички  изброени  компетентноститебяха  оценени  като 
„много важни“ и „важни“ за ефективната работа на кариерните консултанти. 

Графика 12: Отговори на въпроса "Колко важни са следните компетенции за кариерните 
консултанти, за да подготвят младите хора за бъдещите работни места?" 

 

Най‐важните  компетентности  са  познаването  на  тенденциите  на  пазара  на  труда,  развитието  на 
уменията  и  източниците  на  информация,  както  и  доброто  познаване  на  нуждите  и 
характеристиките на младите хора. 72% определят като много важна иновативността, а уменията 
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за приложение на дигитални технологии, са много значими за едва 56% от анкетирани кариерни 
специалисти . 

И  тук  участниците  бяха  помолени  да  оценяват  уменията  си  във  всяка  отизброените 
компетентности (графика 13). Много от респондентите оцениха своите умения много положително 
във  всички  посочени  области. Най‐добре  развити  умения  са  познаване  на  потребностите  и 
характеристиките  на  младите  хора,  както  и  на  тенденциите  в  света  на  труда.  Най‐ниска  оценка 
кариерните специалисти дават на уменията за прилагане на дигитални технологии и инструменти, 
които  отговарят  на  потребностите  на  новите  поколения  и  капацитета  за  разработване  на  нови 
методи  и  инструменти,  които  имат  нужда  от  подборение  съответноспоред  10%  и  8%  от 
анкетираните.  

Графика 13: Отговори на въпроса "Колко добре развити са вашите собствени компетенции 
в тези области? 

 

Запитани  какви    методи  за  подобряване  на  уменията  си  използват,  повечето  анкетирани 
отбелязват  ролята  на  трудовия  опит  и  ученето  през  целия живот. Повечето  отговори  съдържаха 
някакъв  елемент  от  ежедневното  развитие. Някои  подчертаха  факта,  че  такава  експертиза  е 
невъзможно  да  се  кодифицира  в  универсален  източник  на  информация  и  знания. Най‐добре 
обобщава  отговорите  един  от  респондентите  от  България:  "Постоянно търся нови продукти и 
услуги по темата кариерно ориентиране както в България, така и в чужбина. Познанието на 
младите е комбинация от личните ми впечатления и интензивна работа с над 600 младежи ‐  и 
четенето  на  доклади  за  България  и  за  Балканите,  Европа  и  в  световен  мащаб. Това,  което 
използвам,  е  най‐вече  приспособено  съдържание  за  възрастни,  което  включва  принципите  на 
лидерство  и  успех,  които  превеждам  по  интересен  начин  за  младите  хора. Не  бих  могла  да 
идентифицирам конкретни сайтове, които постоянно използвам, дори бих казала, че няма такава 
платформа, която да събира адекватна информация за работа с млади хора по темата". 

Много  анкетирани  подчертават  ролята  на  обмена  на  практики  с  колегите. Работата  в  мрежае 
ценен  източник  за  споделяне  на  добрите  практики  и  обмяна  на  опит  сред 
практикуващите. Респондентите  също  така  посочват,  че  формалното  образование  е  важно  ‐ 
обучение, следдипломна квалификация, бизнес коучинг курсове, курсове за обучение и контакти, 
контакт с литература и инструменти за обучение и др. 

В отговорите на респондентите има относително малко позовавания на конкретни уеб сайтове и 
интернет ресурси. Сред източниците бяха препоръките на YouTube, LinkedIn, Financial Times, Forbes 
и BCG, както и на специализирани уебсайтове, посветени на въпроси от интерес за тях. 
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експертиза е невъзможно да се кодифицира в универсален източник на информация и 
знания. Най-добре обобщава отговорите един от респондентите от България: “Постоянно 
търся нови продукти и услуги по темата кариерно ориентиране както в България, така и в 
чужбина. Познанието на младите е комбинация от личните ми впечатления и интензивна 
работа с над 600 младежи - и четенето на доклади за България и за Балканите, Европа и в 
световен мащаб. Това, което използвам, е най-вече приспособено съдържание за възрастни, 
което включва принципите на лидерство и успех, които превеждам по интересен начин 
за младите хора. Не бих могла да идентифицирам конкретни сайтове, които постоянно 
използвам, дори бих казала, че няма такава платформа, която да събира адекватна 
информация за работа с млади хора по темата”.

Много анкетирани подчертават ролята на обмена на практики с колегите. Работата в мрежае 
ценен източник за споделяне на добрите практики и обмяна на опит сред практикуващите. 
Респондентите също така посочват, че формалното образование е важно - обучение, 
следдипломна квалификация, бизнес коучинг курсове, курсове за обучение и контакти, 
контакт с литература и инструменти за обучение и др.

В отговорите на респондентите има относително малко позовавания на конкретни уеб 
сайтове и интернет ресурси. Сред източниците бяха препоръките на YouTube, LinkedIn, 
Financial Times, Forbes и BCG, както и на специализирани уебсайтове, посветени на въпроси 
от интерес за тях.

Последният въпрос към тази група от анкетирани се отнасяше до ползата от определени 
групи от дигитални ресурси, които могат да бъдат използвани от консултантите по 
професионално ориентиране в работата им (графика 14). Както в случая с младите 
хора, най-важният ресурс беше дигиталните платформи, предоставящи информация от 
надеждни източници (85% от отговорите). Проектът Future Time Traveller е предназначен 
да бъде такава платформа. В същото време 59% от хората посочват, че би било полезно 
да се използват обучителни материали и ресурси и готови инструменти, които могат да се 
използват с млади хора, над 1/2 смятат, че практически обчения по темата биха били от 
полза. Малко над 1/3 са на мнение, че конкурсите за иновативни услуги биха допринесли 
за повишаване на компетентностите на кариерните специалисти.

Графика 14: Отговори на въпроса “Каква подкрепа би била полезна, за да се 
подобрят компетенциите на практикуващите професионално ориентиране за 

осигуряване на кариерно ориентиранеза работните места на бъдещето?”
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Последният въпрос към тази група от анкетирани се отнасяше до ползата от определени групи от 
дигитални  ресурси,  които  могат  да  бъдат  използвани  от  консултантите  по  професионално 
ориентиране в работата им (графика 14). Както в случая с младите хора, най‐важният ресурс беше 
дигиталните  платформи,  предоставящи  информация  от  надеждни  източници (85%  от 
отговорите). Проектът Future Time Traveller  е  предназначен да  бъде  такава  платформа. В  същото 
време  59%  от  хората  посочват,  че  би  било  полезно  да  се  използват  обучителни  материали  и 
ресурси  и  готови  инструменти,  които  могат  да  се  използват  с  млади  хора,  над  1/2  смятат,  че 
практически обчения по темата биха били от полза. Малко над 1/3 са на мнение, че конкурсите за 
иновативни  услуги  биха  допринесли  за  повишаване  на  компетентностите  на  кариерните 
специалисти. 

Графика 14: Отговори на въпроса "Каква подкрепа би била полезна, за да се подобрят 
компетенциите на практикуващите професионално ориентиране за осигуряване на кариерно 

ориентиранеза работните места на бъдещето?" 

 

Струва  си  обаче  да  се  отбележи,  че  досега  практикуващите  по  професионално  ориентиране 
развиват  тези  компетенции  чрез  самостоятелно  обучение  и  в  движение  в  своята 
практика. Повечето респонденти не могат да идентифицират конкретен източник на информация в 
мрежата и дори се казва, че "липсва такава платформа за едно гише, която адекватно предоставя 
информация за това как да работим с младите хора по тази тема". 

  

3. Експерти и представители на институции в сферата на кариерното ориентиране 
Последната  от  изследваните  групи  бяха  експерти  и  представители  на  институции. Набирането  в 
тази  група  беше  най‐голямото  предизвикателство  за  изследователския  проект,  в  проучването 
участваха  16  души,  така  че  процентното  разпределение  трябва  да  се  третира  с  известна 
предпазливост. 

Първият въпрос, зададен на тази група, беше ‐ както и в останалите групи ‐ оценка на това доколко 
младите  хора  са  информирани  за  професиите  на  бъдещето  (графика  15). Както  и  в  групата  на 
кариерните консултанти, тяхната оценка е много по‐неблагоприятна от самооценката на младите 
хора ‐ 69% от показанията са "по‐скоро не информирани". 
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Струва си обаче да се отбележи, че досега практикуващите по професионално ориентиране 
развиват тези компетенции чрез самостоятелно обучение и в движение в своята практика. 
Повечето респонденти не могат да идентифицират конкретен източник на информация 
в мрежата и дори се казва, че “липсва такава платформа за едно гише, която адекватно 
предоставя информация за това как да работим с младите хора по тази тема”.

3. ЕКСПЕРТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ В 
СФЕРАТА НА КАРИЕРНОТО ОРИЕНТИРАНЕ
Последната от изследваните групи бяха експерти и представители на институции. 
Набирането в тази група беше най-голямото предизвикателство за изследователския 
проект, в проучването участваха 16 души, така че процентното разпределение трябва да се 
третира с известна предпазливост.

Първият въпрос, зададен на тази група, беше - както и в останалите групи - оценка на това 
доколко младите хора са информирани за професиите на бъдещето (графика 15). Както 
и в групата на кариерните консултанти, тяхната оценка е много по-неблагоприятна от 
самооценката на младите хора - 69% от показанията са “по-скоро не информирани”.

 Графика 15: Отговори на въпроса “Според Вас колко добре информирани в момента 
са младите хора за работните места на бъдещето и за промените в обществото 

и света на работата?”

 

Относно значението на различните компетентности за успешното адаптиране на младите 
хора към бъдещи професии, също както кариерните консултанти, експертите смятат, че 
гъвкавостта и самопознаниетоса най-важните компетенции за младите хора (графика 16), 
докатооценката, която им дават младите хора, е доста по-ниска. За разлика от кариерните 
консултанти, експертите отчитат като също толкова важникреативността, иновативността 
и предприемчивостта. Познанията за пазара на труда и уменията да се анализира тази 
информация за кариерното развитие се отбелязват като много значими от 56% от тази група 
респонденти. Изненадващо, едва 38% от анкетираните експерти определят като много 
важни уменията за планиране на кариерата и вземане на решение. Сред сравнително по-
маловажните умения според тях се нарежда и позитивната нагласа към бъдещето, която е 
много важна според 44% от експертите, участвали в проучването. 

Графика 16: Отговори на въпроса “Колко важни са следните умения за младите 
хора, за да бъдат по-добре подготвени за бъдещите работни места?”
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Графика 15: Отговори на въпроса "Според Вас колко добре информирани в момента са младите 
хора за работните места на бъдещето и за промените в обществото и света на работата?" 

 

Относно значението на различните компетентности за успешното адаптиране на младите хора към 
бъдещи  професии,  също  както  кариерните  консултанти,  експертите  смятат,  че  гъвкавостта  и 
самопознаниетоса най‐важните компетенции за младите хора (графика 16), докатооценката, която 
им  дават  младите  хора,  е  доста  по‐ниска. За  разлика  от  кариерните  консултанти,  експертите 
отчитат като също толкова важникреативността, иновативността и предприемчивостта. Познанията 
за  пазара  на  труда  и  уменията  да  се  анализира  тази  информация  за  кариерното  развитие  се 
отбелязват  като  много  значими  от  56%  от  тази  група  респонденти.  Изненадващо,  едва  38%  от 
анкетираните  експерти  определят  като  много  важни  уменията  за  планиране  на  кариерата  и 
вземане  на  решение.  Сред  сравнително  по‐маловажните  умения  според  тях  се  нарежда  и 
позитивната нагласа към бъдещето,  която е много важна според 44%  от експертите,  участвали в 
проучването.  

 

  

Графика 16: Отговори на въпроса "Колко важни са следните умения за младите хора,  
за да бъдат по‐добре подготвени за бъдещите работни места?" 
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От експертите беше поискано също така да преценят необходимите компетенции за 
професионалисти за кариерно ориентиране, работещи с млади хора (графика 17). 
Оценките им не се различават съществено от тези на предходната група от респондентите. 
Може да се отбележи, че по принцип всички компетенции бяха оценени от тях като важни, 
но оценките им са малко по-умерени. Струва си да се отбележи, че експертите оценяват 
повече необходимостта от усвояване на цифрови технологии и инструменти (75% от “много 
важните” оценки в сравнение с 56% за кариерни консултанти).

Графика 17: Отговори на въпроса “Колко важни са следните умения за кариерните 
консултанти, за да подготвят младите хора за работните места на бъдещето?”

 

Експертите също бяха помолени да разширят този списък с умения. Част от тях отбелязват, 
че изброените са изчерпателни. Сред другите предложения най-често срещани са: 
съпричастност/ емпатия и комуникативни умения (включително умения за слушане), 
умения за мотивация, за консултиране, треньорски умения и умения за водене на групов 
процес; желание за лично развитие; чуждоезикови умения; индивидуален подход към всеки; 
познаване на добрите практики на професионално приобщаване в Европа; включително 
младежи от групи в неравностойно положение или уязвими групи; инициатива; основни 
психологически умения; познаване на професионални модели, адаптивни към нови работни 
процеси; специализирани знания в областта на психологията и кариерното развитие 
(теория и изследвания).

Особено интересен беше отговорът на експерт от Обединеното кралство: “разбиране 
на компетенциите, необходими за ефективно лично ръководство, определени от 
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От  експертите  беше  поискано  също  така  да  преценят  необходимите  компетенции  за 
професионалисти за кариерно ориентиране, работещи с млади хора (графика 17). Оценките им не 
се различават съществено от тези на предходната група от респондентите. Може да се отбележи, 
че по принцип всички компетенции бяха оценени от тях като важни, но оценките им са малко по‐
умерени. Струва си да се отбележи, че експертите оценяват повече необходимостта от усвояване 
на  цифрови  технологии  и  инструменти  (75%  от  "много  важните"  оценки  в  сравнение  с  56%  за 
кариерни консултанти). 

Графика 17: Отговори на въпроса "Колко важни са следните умения за кариерните консултанти,  
за да подготвят младите хора за работните места на бъдещето?" 

 

Експертите  също  бяха  помолени  да  разширят  този  списък  с  умения. Част  от  тях  отбелязват,  че 
изброените  са  изчерпателни.  Сред  другите  предложения  най‐често  срещани  са:  съпричастност/ 
емпатия  и  комуникативни  умения  (включително  умения  за  слушане),  умения  за  мотивация,  за 
консултиране,  треньорски  умения  и  умения  за  водене  на  групов  процес; желание  за  лично 
развитие; чуждоезикови  умения; индивидуален  подход  към  всеки; познаване  на  добрите 
практики  на  професионално  приобщаване  в  Европа; включително  младежи  от  групи  в 
неравностойно  положение  или  уязвими  групи; инициатива; основни  психологически 
умения; познаване  на  професионални  модели,  адаптивни  към  нови  работни 
процеси; специализирани  знания  в  областта  на  психологията  и  кариерното  развитие  (теория  и 
изследвания). 
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От  експертите  беше  поискано  също  така  да  преценят  необходимите  компетенции  за 
професионалисти за кариерно ориентиране, работещи с млади хора (графика 17). Оценките им не 
се различават съществено от тези на предходната група от респондентите. Може да се отбележи, 
че по принцип всички компетенции бяха оценени от тях като важни, но оценките им са малко по‐
умерени. Струва си да се отбележи, че експертите оценяват повече необходимостта от усвояване 
на  цифрови  технологии  и  инструменти  (75%  от  "много  важните"  оценки  в  сравнение  с  56%  за 
кариерни консултанти). 

Графика 17: Отговори на въпроса "Колко важни са следните умения за кариерните консултанти,  
за да подготвят младите хора за работните места на бъдещето?" 

 

Експертите  също  бяха  помолени  да  разширят  този  списък  с  умения. Част  от  тях  отбелязват,  че 
изброените  са  изчерпателни.  Сред  другите  предложения  най‐често  срещани  са:  съпричастност/ 
емпатия  и  комуникативни  умения  (включително  умения  за  слушане),  умения  за  мотивация,  за 
консултиране,  треньорски  умения  и  умения  за  водене  на  групов  процес; желание  за  лично 
развитие; чуждоезикови  умения; индивидуален  подход  към  всеки; познаване  на  добрите 
практики  на  професионално  приобщаване  в  Европа; включително  младежи  от  групи  в 
неравностойно  положение  или  уязвими  групи; инициатива; основни  психологически 
умения; познаване  на  професионални  модели,  адаптивни  към  нови  работни 
процеси; специализирани  знания  в  областта  на  психологията  и  кариерното  развитие  (теория  и 
изследвания). 
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професионалния орган за кариера. В Англия това е CDI и съществуват национални 
професионални стандарти за кариерно консултиране и етичен кодекс на практика. 
Ключовите компетенции са способността да се мисли за действие, в действие. Консултантите 
се нуждаят от способност да слушат и ръководят, да предоставят на младите хора възможност 
да отразяват и да правят изводи. Да се даде възможност за промяна и да се даде възможност 
на младите хора да вземат решения за своите решения. Да бъдат мотиватори и следователно 
ентусиазирани от възможностите за младите хора и да повишават очакванията си за успех 
в намирането на подходяща работа.”

Графика 18: Отговори на въпроса “Какъв вид подкрепа би била полезна, за да 
се подобри компетентността на кариерните консултанти за осигуряване на 

професионално ориентиране за работните места на бъдещето?”

 

Експертите също посочват важността на дигиталните платформи като особено полезен 
ресурс за работа с млади хора (69% от индикациите). Подобно на кариерните специалисти, 
те също подчертават голямото значение на готовите инструменти, които могат да бъдат 
използвани с младите хора – сфера, в която проектът Future Time Traveller се вписва 
изцяло.

От 16-те експерти, участвали в проучването, 15 изразиха първоначалния си интерес за 
бъдещо сътрудничество и патронаж на бъдещи инициативи, свързани с проекта - например 
конкурси или конференции. Някои експерти заявиха, че реалната подкрепа ще зависи от 
наличието на текущи ресурси. В един отговор експертът посочи бъдещите инициативи на 
своята организация като илюстрация за интереса си към бъдещото сътрудничество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки резултатите от изследванията, сме убедени, че основният ефект от проекта 
Future Time Traveller напълно отговаря на нуждите на младите хора и професионалистите 
в професионалното ориентиране. Това е цифрова платформа, предоставяща информация 
от надеждни източници и готов инструмент, който може да се използва за работа с млади 
хора.

В същото време резултатите от проучването ясно показват необходимостта от ангажиране 
на кариерните консултанти и учителите с резултатите от проекта. Това може да се види 
например в ясните различия в оценката на степента на информация за бъдещите професии 
от страна на младите хора, както и от съветници и експерти по кариерно развитие (графика 
19).
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Особено  интересен  беше  отговорът  на  експерт  от  Обединеното  кралство:  "разбиране  на 
компетенциите,  необходими  за  ефективно  лично  ръководство,  определени  от  професионалния 
орган  за  кариера. В  Англия  това  е  CDI  и  съществуват  национални  професионални  стандарти  за 
кариерно консултиране и етичен кодекс на практика. Ключовите компетенции са способността да 
се мисли за действие, в действие. Консултантите се нуждаят от способност да слушат и ръководят, 
да  предоставят  на  младите  хора  възможност  да  отразяват  и  да  правят  изводи. Да  се  даде 
възможност за промяна и да се даде възможност на младите хора да вземат решения за своите 
решения. Да бъдат мотиватори и следователно ентусиазирани от възможностите за младите хора 
и да повишават очакванията си за успех в намирането на подходяща работа." 

Графика 18: Отговори на въпроса "Какъв вид подкрепа би била полезна, за да се подобри 
компетентността на кариерните консултанти за осигуряване на професионално ориентиране  

за работните места на бъдещето?" 

 

Експертите  също посочват важността на дигиталните платформи като особено полезен ресурс  за 
работа  с  млади  хора  (69%  от  индикациите). Подобно  на  кариерните  специалисти,  те  също 
подчертават  голямото  значение  на  готовите  инструменти,  които  могат  да  бъдат  използвани  с 
младите хора – сфера, в която проектът Future Time Traveller се вписва изцяло. 

От  16‐те  експерти,  участвали  в  проучването,  15  изразиха  първоначалния  си  интерес  за  бъдещо 
сътрудничество и патронаж на бъдещи инициативи, свързани с проекта ‐ например конкурси или 
конференции. Някои експерти  заявиха,  че реалната подкрепа ще зависи от наличието на  текущи 
ресурси. В  един  отговор  експертът  посочи  бъдещите  инициативи  на  своята организация като 
илюстрация за интереса си към бъдещото сътрудничество. 

Заключение 
Обобщавайки резултатите от изследванията,  сме  убедени,  че  основният ефект от проекта Future 
Time  Traveller  напълно  отговаря  на  нуждите  на  младите  хора  и  професионалистите  в 
професионалното  ориентиране. Това  е  цифрова  платформа,  предоставяща  информация  от 
надеждни източници и готов инструмент, който може да се използва за работа с млади хора. 

В  същото  време  резултатите  от  проучването  ясно  показват  необходимостта  от  ангажиране  на 
кариерните консултанти и учителите с резултатите от проекта. Това може да се види например в 
ясните  различия  в  оценката  на  степента  на  информация  за  бъдещите  професии  от  страна  на 
младите хора, както и от съветници и експерти по кариерно развитие (графика 19). 
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Графика 19. Оценка на младите хора за бъдещи работни места и тенденции
 

Самооценката на младите хора е много по-оптимистична от тези, които постоянно работят 
с тях и имат много повече опит. Включването на кариерните консултанти и учители ще бъде 
най-важният фактор за успешното популяризиране на проекта сред най-важната целева 
група. Важен резултат от изследването също е големият набор от компетенции, необходими 
на младите хора за намиране на път към бъдещия пазар на труда (графика 20), значението 
на които се потвърждава от всички участници.

Графика 20: Оценка на значението на компетенциите за бъдещи работни места
 

Графика 20 представя сумарно оценките “много важна” и “важна” за всяка компетентност, 
дадени от участниците в проучването. Най-голямо различие се забелязва по отношение на 
позитивната нагласа към бъдещето, което според младите хора не е най-важният фактор 
и уменията за анализиране и използване на информация, в която групата на кариерните 
консултанти вижда много по-голяма стойност от останалите групи.
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