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ПРОЕКТЪТ ПОЧТИ ПРИКЛЮЧИ  

Проект REFORM почти приключи. Януари ще бъде 

последният месец, посветен на финализирането на 

тестването на проекта в средните училища и 

разпространението на резултатите.  

По време на двугодишния проект партньорите от Италия, 

Гърция, Португалия, България, Румъния и Полша усилено 

работиха за укрепване на компетентностите на 

преподавателите да консултират, мотивират и подкрепят 

своите ученици. За да направим това, събрахме 

методологии за учене и преподаване в сферата на 

кариерното ориентиране в училищата и тествахме, 

адаптирахме и внедрихме всички тези иновативни 

практики. Основният резултат от проекта REFORM е CC-Box 

(кутия за кариерно консултиране), която скоро ще можете 

да изтеглите и приложите във Вашето училище. Целта ѝ е да даде възможност на преподавателите 

да подпомогнат учениците при избора на бъдещото им образование или работа, така че да се 

намали броят на преждевременно напусналите училище, безработните младежи или младежите, 

които нито учат, нито работят, нито се обучават 

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И COVID-19 

Неприятните моменти и несигурността са нещо обичайно в човешкия живот, особено за 

тийнейджърите, които трябва да започват да взимат решения за бъдещето си. Лутайки се между 

съмненията, стремежите и идеите, те трябва да изберат своя жизнен път и често не са подкрепяни 

адекватно. Цялата тази несигурност и съмнения се засилват по време на световна пандемия. 

Пандемията Covid-19 промени много всички сектори- от училищните системи до социалния ни живот, 

както и работната среда. Това доведе до значителни икономически загуби и намаляване на 

заетостта. На фона на всичко това, младите хора трябва да живеят със страха от неясно бъдеще. През 

това размирно време учителите придобиха много важна роля, помагайки на учениците да се справят 

със страха и безпокойството. Развиването на компетентности за кариерно консултиране е много 

важно. Кариерното консултиране не само помага на учениците да направят осмислени 

професионални избори, но е и от съществено значение за саморефлексията и решителността им.  

CC-BOX- КУТИЯ ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ   

През тези две години партньорите от REFORM си сътрудничиха, за да намерят най-интересните и 

ефективни методи и дейности, които да дадат възможност на учителите да предоставят кариерно 

консултиране за своите ученици. Резултатът от това изследване е разработването на Кутията за 

кариерно консултиране (CC-Box), колекция от техники за кариерно консултиране за три възрастови 

групи ученици в училище (12-14, 14-16, 16-18 години). Тези методи могат да се прилагат от учители и 

педагози, независимо от предмета, който преподават. Фокусът на тази методология е да покаже как 

 

Проект REFORM е насочен към 
развитието на професионални 
знания и умения на 
преподавателите, с които да 
осигурят по-добри възможности за 
образование и възможност за 
заетост на учениците чрез 
повишаване на тяхната мотивация и 
желание за личностно развитие. 

По време на двугодишния проект 
партньорите от 7 организации и 6 
различни държави ще тестват, 
адаптират и прилагат иновативни 
практики, които предоставят умения, 
необходими на преподавателите в 
работата им като кариерни 
съветници, и ще провеждат 
поредица от обучения и дейности за 
подкрепа на учителите. 

https://www.facebook.com/REFORMErasmus/
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да се работи ефективно върху кариерното консултиране на учениците както в индивидуални, така и в 

групови дейности. В кутията има и описани и съществуващите практики за ефективна работа с млади 

хора в страните партньори. 

CC-Box скоро ще бъде достъпен онлайн на английски, италиански, полски, румънски, португалски, 

български и гръцки. 

Екипът на REFORM ще продължи да тества и разпространява събраните методи с помощта на 

европейски учители. Преди да приключи проектът следващия месец, всички партньори ще 

организират онлайн събития, за да разпространят резултатите. Не пропускайте да ни последвате във 

Facebook. 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ 

Последвайте ни на: https://www.facebook.com/REFORMErasmus/ и споделете добри практики с нас! 

За да научите повече за CC-Box и да получите копие от крайния ни продукт, моля свържете се с нас на 

следните имейл адреси: 

vtraykova@119su.bg  

natalia.shalamanova@znamimoga.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО СЛЕДВА? 
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