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Въведение

Глава 1 

ВъВедение

Целта на това ръководство е да разясни основните възможности за използване на електронното 
портфолио (е-портфолио) като метод за кариерно развитие, рефлексия (разсъждаване) върху въз-
можностите и постиженията, оценяване, консултиране, представяне и комуникация. Ръководство-
то е разработено в помощ на обучители, консултанти и други потенциални ползватели на ePortfolio 
4YF средата (разработена в рамките на проекта “ePortfolio 4YF” с номер LLP-LDV-TOI-07-BG-166018 по 
програма Леонардо да Винчи) да се научат как да играят играта и теста, как да въвеждат информа-
ция в е-портфолио системата и как да интерпретират тази информация и резултатите. И не на 
последно място, някои глави в това ръководство разказват за основните аспекти на употребата 
на игрови методи и е-портфолио в процесите на обучение и консултиране.

Предстоящите глави биха могли да са от полза в работата на следните групи: младежки консул-
танти, педагогически съветници, обучители в младежки центрове и организации, както и за всички, 
които в работата си предоставят консултантски услуги на младежи. Макар и в своята същност 
това ръководство да е предназначено за мултиплайърите, то също така може да бъде безпроблем-
но използвано и от учениците и младежите, тъй като информацията е поднесена изключително 
прагматично.

В началото на ръководството са обяснени някои от теоретичните аспекти на игровите и е-порт-
фолио методите, след което разяснен е и процесът на професионалното ориентиране. Засегнат е 
също и въпроса за употребата на е-портфолиото и игрите в неформалното образование и в кон-
султирането. В последващите глави биват описани разработените е-портфолио система, игра и 
тестове. Дадени са и някои основни насоки относно това как потребителят да влезе в системата, 
как да въведе нужната информация, как да разпредели тази информация и да я представи под фор-
мата на различни изгледи. Накрая на ръководството читателят може да намери речник и линкове, 
които да му помогнат да разбере някои от термините или, в случай, че се интересува, да намери 
допълнителна информация по темата.

През последните години е-портфолиото навлезе в много от различните сфери в образованието. 
Някои от училищата по дизайн и изкуства го използват за комуникация и представяне на пости-
женията. Някои технически училища, центрове и организации го използват по време на дейности 
по професионалното обучение на учениците, както и с цел подобряване на комуникацията между 
обучител и обучаем. Някои центрове за кариерно консултиране на младежи също се опитват да го 
използват в своята работа. Въпреки че съществуват някои опити за въвеждане в употреба на е-
портфолио метода, в доста райони той все още е слабо разпространен. Ето защо ние се надяваме, 
че разработената система, както и това ръководство ще спомогнат поне малко за промяната на 
тази ситуация. Както е-портфолиото, така и игрите се използват в работа на някои обучителни 
организации. Въпреки това липсват реални примери и обучителни материали свързани с приложени-
ето на сериозните, неразвлекателни игри в обучението и консултирането. 
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В рамките на проекта “ePortfolio 4YF” (www.my-eportfolio.org) са разработени 3 основни модула, ин-
тегрирани в една система – играта 4YF, която е подобрена и локализирана (спрямо предишната 
й версия), изцяло новите мултимедийни тестове и новоразработената е-портфолио система. 
Е-портфолио системата използва някои модули на “Mahara” (“Махара”), но повечето инсталирани 
модули са или новоразработени или подобрени. Базата данни на играта и базата данни на е-порт-
фолио системата са свързани и интегрирани. Така всеки потребител ще може да се наслади на ав-
томатичния трансфер на информация между модулите на системата. И не на последно място, при 
разработването на системата са взети под внимание конфиденциалността на потребителските 
профили и на информацията в тях.

Последователността на стъпките, които потребителят би могъл да следва в системата може 
да е следната – да изиграе играта 4YF, да изиграе мотивационния тест, да въведе информацията в 

е-портфолиото и накрая да използва всички тези за це-
лите на: комуникацията, разсъждаването върху собст-
вените постижения, предоставяне на тази информация 
на обучителите с цел оценяване, предоставянето й на 
работодателите и т.н. От друга страна, работодате-
лите и консултантите могат да се регистрират в сис-
темата, да разглеждат информацията (разбира се, само 
информацията, която потребителите са предоставили 
за разглеждане) и да се свързват с потребителите.

Мотивационният тест има специална роля в система-
та. Той би могъл да е в помощ на обучителите и консул-
тантите при идентифицирането на застрашените от 
отпадане ученици. Играта не е валидирана, но може да е 
източник на информация за рефлексия свързана с кариер-
ното развитие на младежите.

Проектът “Електронно портфолио за Вашето бъдеще” 
(www.my-eportfolio.org) е иницииран от партньорите, за 
да отговори на нуждата от разработване на подходи и 
инструменти за използване на е-портфолио метода в 
процеса по кариерно консултиране и в ПОО. Електрон-
ното портфолио би могло да е един от ИКТ-базираните 
методи за професионално ориентиране. По време на це-
лия проект бяха изследвани и представени и много други 
аспекти на е-портфолиото. Разкрит бе и пълният му по-
тенциал в областта на персоналното развитие.

Е-портфолиото бива често наричано дигитално портфо-
лио, електронно портфолио или УЕБфолио, като всички 
тези наименования подчертават ролята на компютъра 
при разработването на е-портфолио. Докато традици-
онното портфолио е предимно на хартия, то електрон-
ните му версии са предимно онлайн, използвайки пълния 
потенциал на мултимедията. Информацията в е-порт-
фолиото може лесно да се прегрупира и подрежда, както 
и да се представя под формата на различни изгледи. По 
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този начин електронното портфолио може да се използва не само за целите на кариерното раз-
витие, но и за много други неща, като например оценяване, рефлексия, себепознаване, комуникация, 
представяне.

Един от иновативните аспекти на проекта “Електронно портфолио за Вашето бъдеще” е комби-
нирането на е-портфолио с игра за преценяване на професионалните интереси и мотивационен 
тест, който включва и индикатори за идентифициране на застрашените от отпадане ученици. 
Игрите и теста стимулират потребителя да сравнява собственото си мнение с резултатите от 
играта/теста. Целта на разработените индикатори за идентифициране на застрашени от отпа-
дане ученици е да предоставят на консултантите инструментите, нужни им за идентифициране 
на рисковите деца.
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Глава 2

електронно портфолио, 
игроВи подходи и 

разВиВане на 
компетентностите

Ключови понятия

е-портфолио, развиване на компетентности, учене насочено към учащия се, учене определяно от 
учащия се, учене организирано от учащия се, оценка на ученето – оценка за целите на ученето – оце-
няването като форма на учене, учене базиращо се на игрови методи, кариерно консултиране.

Цели на главата

Тази глава има цел да въведе читателя в спецификите на работата с електронно портфолио от 
педагогическа гледна точка. В нея биват разяснени различните въпроси и процеси касаещи работа-
та с електронно портфолио. В най-общи линии главата описва и обучителния подход базиращ се на 
игрови методи (в комбинация с е-портфолио).

Съдържание на главата

Тази глава въвежда е-портфолиото като понятие и метод от педагогиката и би могла да послужи 
като отправна точка при изграждането на процес по консултиране базиращ се на е-портфолио ме-
тода. Главата изследва и различните аспекти на ученето базиращо се на игрови методи и цели да 
подведе под общ знаменател тези две понятия. В началото на главата подробно е описан е-порт-
фолио метода посредством предоставянето на цялостен поглед върху индивидуалното развитие 
на компетентностите. Тази първа част включва петте е-портфолио процеса, както и описание на 
различните цели при работата с е-портфолио. Втората част е посветена на ученето, базиращо се 
на игрови методи и най-общо очертава този подход при работата с младежи. Последната част от 
главата се състои от практическо упражнение за работа с млади учащи се в процеса по консулти-
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рането.

През последните години понятието е-портфолио стана доста популярно в обучителните среди, 
тъй като учащите са главните действащи лица в е-портфолио процеса. Работата с е-портфолио 
ги прави отговорни за собственото им обучение. За разлика от ученето в класната стая и другите 
подходи на обучение, които поставят учителя в центъра на процеса, ученето насочено към учащия 
се и ученето определяно от учащия се описват най-добре основния принцип на ученето с помощта 
на е-портфолио. По този начин електронните портфолиа служат като метод и инструмент за 
продължително развитие на компетентностите.

Преди да се премине към въвеждане на е-портфолиото като метод в контекста на образованието, 
първо трябва да се преосмислят съществуващите вече особености на преподаването и обучител-
ната среда. С цел да се предотврати въвеждането на е-портфолиото “само и единствено заради 
самото е-портфолио”, трябва всеки да е наясно каква е целта на процеса е-портфолио. Не по-малко 
необходимо е и учебните програми, обучителните материали и задания да се преформулират и 
адаптират.

Работата с е-портфолио не се ограничава само в рамките на обучителната среда. Основните прин-
ципи на развитие на компетентностите от самия учащ се могат да се възприемат като същест-
вен фактор за процеса на консултирането на младежи. Методът на е-портфолиото предлага един 
структуриран подход, който помага на учащите се да идентифицират силните си страни, да доку-
ментират персоналния си напредък и да се стремят към определена цел. В допълнение към всичко 
това можем да качем, че работата в обучителна среда, базираща се на игрови методи дава възмож-
ност вниманието да бъде насочено по положителен начин към младежите.

1. Електронно портфолио

В тази секция ще се постараем да обясним най-общо понятието е-портфолио и как това понятие 
може да се използва в процеса по консултирането. Работата с е-портфолио не значи само да се 
събират и съхраняват разработените продукти, но също така да се документира процеса на раз-
витието.

Работата с портфолио не е иновация. Художниците винаги са показвали най-хубавите си творби под 
формата на преносима карта, “porta foglio” (итал.) и са го използвали, за да докажат компетентно-
стите си. Идеята за портфолиото като метод използван за целите на образованието датира от 
повече от 100 години: напредничави представители на образователните среди (Джон Дюи, Мария 
Монтесори) предоставят отговорността за учебния процес на учащите се. В контекста на порт-
фолиото документирането на ученето и на резултатите е нещо повече от събиране на продукти, 
есета или картини.

Ако погледнем на портфолиото от методологическа гледна точка, необходимо е не само да запа-
зим дадена информация, но и да поставим обекта в съответния за него контекст. Това означава, че 
всеки един артефакт в портфолиото трябва да е придружен от документиране, което включва 
информация за контекста, целта, предназначението, резултата, и най-вече, реалния напредък в обу-
чението. Най-важният за портфолиото процес трябва да протича именно по време на документи-
рането: това е процесът “рефлексия”. Учащите се трябва да умеят да разсъждават върху процеса 
на ученето, да документират основните си открития, да правят връзка между обучението си и 
натрупаните преди знания, както и да променят посоката на обучението си в зависимост от ре-
зултатите от предишните учебни дейности. 
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Е-портфолиото е метод за развитие на компетентностите, а не инструмент за събиране на арте-
факти!

В този смисъл един добре структуриран е-портфолио процес се нуждае от насочване. Това означава, 
че обучител или консултант трябва непрестанно да предоставят обратна информация относно 
работата, трябва също така да помагат на учащия се при разработването на допълнителни плано-
ве за развитие и да го подкрепят по време на процеса на развитие на компетентностите. Въпреки 
че идеята за е-портфолиото може да има и други измерения, които не включват структурирано 
планиране, консултиране или обратна информация от връстници, при е-портфолио метода този 
тип помощ е необходима.

1.1. Оценка на ученето – Оценка за целите на ученето

За да успеят да изградят един професионален е-портфолио под-
ход, е-портфолио обучителите трябва да са запознати с разлика-
та между оценката на ученето и оценката за целите на ученето. 
Оценка на ученето означава, че крайните резултати от ученето 
ще бъдат оценени, изчислени, степенувани с оглед на преминалия 
вече процес на развитие на компетентностите. Оценката за це-
лите на ученето е насочена към предстоящия процес на развитие 
на компетентностите и следователно няма така силно изразен 
изпитен характер.
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1.2 5 процеса свързани с е-портфолиото

Фиг.1: 5-те процеса свързани с е-портфолиото (Salzburg Research, 2006)
Ако приемем, че е-портфолиото е педагогически метод, то спокойно можем да кажем, че по време 
на процеса на развитие на компетентностите учащите се ръководят от едни други процеси, ко-
ито го предхождат. Тези процеси са продължителни и повтарящи се като отвеждат учащите се 
по-надълбоко в процеса на ученето (факт илюстриран от спираловидното движение на процесите 
във фиг.1).

Имайки предвид, че е-портфолио е общо понятие, приоритетите и целите на работата могат да 
се различават. Но за да разберем по-добре казаното до тук, нека първо разгледаме петте е-порт-
фолио процеса по-детайлно.

1.2.1. Процес 1: 

Определяне на отделните цели, контекста и крайната цел

Една от най-често допусканите грешки при работата с е-портфолио е да се започне без предва-
рително да се определи контекстът. Всички участници в процеса (учащ се, връстник, обучител, 
публика) трябва да са наясно каква е целта на портфолио процеса, какви дейности се очаква да се 
извършат, какви учебни цели са предвидени (общи цели, специфични цели) и как е устроен процеса 
на оценяването. Важно е тези въпроси да се обсъдят преди работата по е-портфолиото да е за-
почнала, след което ясно да се формулират направените изводи, особено, когато с е-портфолиото 
се работи в образователна среда и в едни сравнително неформални условия. Понякога трябва да 
се сключват и т.нар. договори за развитие на компетентностите, така че всички участници да са 
напълно запознати с естеството на работата, която им предстои.
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1.2.2. Процес 2: 

Събиране и подбиране на артефактите в електронното портфолио

Като се има предвид, че най-общата цел на е-портфолио метода е да предоставя възможността 
за цялостно документиране на процеса по развитие на компетентностите, необходимо е много 
внимателно да избираме спомагателните документи, които да включим. Полезно е също така да 
свързваме обектите, които имат нещо общо помежду си, за да може комбинацията от различни 
артефакти да предоставя холистичен поглед върху процеса на развитие. И най-накрая документи-
рането трябва да е свързано с частта за планирането в е-портфолио процеса, за да се даде един ця-
лостен поглед върху напредъка на учебния процес. Е-портфолио системите дават възможността 
за електронното свързване на отделните артефакти (посредством хиперлинкове).

1.2.3. Процес 3: 

Разсъждаване върху учебния процес и направляване на учебния процес

Артефактите в едно портфолио доказват, че даден етап от развитието на компетентностите 
или напредъка в ученето е завършил – но не и артефактите сами по себе си. Това означава, че тряб-
ва да приведем всеки артефакт към съответния контекст, както и да опишем (на мета равнище) 
съответните цел и опит, които седят зад артефакта. Това изисква разсъждаване. Разсъждаването 
е ключа към работата с е-портфолиото, защото представлява структурирано себеоцяняване, при 
което учащите се преглеждат собствените си учебни дейности и оценяват резултата от тях. 
Разсъждаването се случва на три нива: разсъждаване сами със себе си (учащите се “говорят” сами 
на себе си), разсъждаване с помощта на връстници (диалог с връстник или обучител), разсъждаване 
с помощта на трета страна (коментари от хора извън портфолио процеса). Без значение кое от 
трите нива на рефлексия прилагаме, ние трябва да сме наясно с процеса по развитие на компе-
тентностите, както и да гледаме на учебния процес от гледната точка на външни наблюдатели. 
Документирането на процеса по разсъждаване е особено важно.
Въпреки това тук не става дума само и единствено за разсъждаването като такова, но и за направ-
ляването на учебния процес. Позовавайки се на наученото от процеса по рефлексия върху учебния 
процес, учащите се трябва да проверяват напредъка си съгласно изготвения план (виж процес 1). Ако 
възникнат някакви отклонения, то или учебният план или учебните цели трябва да се променят. 
Това е един продължителен процес, който трябва редовно да се практикува с цел постигане на ця-
лостния план за развитие на компетентностите. 

1.2.4. Процес 4: 

Представяне на е-портфолиото

Работата с е-портфолио има две страни: вътрешната “работна” страна, при която само учащият 
се има достъп; учители, обучители, консултанти или връстници може да имат ограничен достъп 
до определени продукти, артефакти или полета, но само с позволението на собственика на е-порт-
фолиото. Втората страна е публичното представяне, при което съответните артефакти са гру-
пирани според една конкретна цел. Тази цел може да е подготовка за изпит, събиране на материали за 
кандидатстване на работа или резюме на настоящата ситуация. Важно е целта на представянето 
да е точно определена, а самото представяне да е добре структурирано, така че читателят да 
добие цялостен поглед върху придобитите компетентности.
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1.2.5. Процес 5: 

Оценяване

Целта на е-портфолио процесът е да покаже наличието на дадена компетентност и следователно 
необходимо е да се определи какъв ще е процеса на оценяване. Това трябва да се направи преди ре-
алната работа да е започнала. Накрая тези общи условия служат за основа на процеса по оценяване. 
Основната идея е не просто да се оцени един единствен артефакт, а целият процес на развитие. 
При оценяването на е-портфолиото много важно е да се формулират набор от инструкции за 
спазване на критериите по оценяването, които инструкции да служат за пример при оценяването, 
без значение дали става дума за самооценяване, обратна информация от връстници или самият 
потребител оценява нечие друго е-портфолио. Един полезен пример са инструкциите за общо оце-
няване от университета Уисконсин 1, които могат да се променят в зависимост от нуждите на 
институцията.

1.3. Различните измерения на електронното портфолио

Работата с е-портфолио може да има различни цели. В зависимост от това за какво ще използваме 
е-портфолиото наблягаме на различни аспекти. Съществуват най-различни видове е-портфолио и 
често потребителите срещат трудности при разграничаването им. Цялостен поглед върху раз-
личните цели на портфолиото предлага Томас Хекер в своя модел за видовете портфолио. Този 
модел разграничава между три различни измерения на работата с портфолио.

Фиг. 2: Измерения и цел на портфолиото (Хекер, 2006)
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1.3.1. Измерение 1: 

Цел

Каква е целта на е-портфолиото? Формиращо оценяване или сумативно оценяване? При формира-
щото оценяване целта на оценяването е да се извлече максимална полза от учебния процес. Следо-
вателно формиращото оценяване можем да опишем като оценяване за целите на ученето. Сума-
тивното оценяване, от друга страна, има за цел да потвърди постигането на целите ръководейки 
се от определени критерии за оценяване. Сумативното оценяване е познато също като оценяване 
на ученето.

1.3.2. Измерение 2: 

Съдържание

Какво съдържа портфолиото? Всичко или само отбрани артефакти? В зависимост от крайната 
цел на портфолиото учащият се може да събира повече или по-малко доказателствен материал в 
портфолиото. Ако, например, кандидатствате за работа един-два сертификата може да са доста-
тъчни за тази цел. Ако, обаче, в портфолиото си искате да демонстрирате сложния и дълготраен 
процес на развитие на компетентностите, ще са ви необходими повече артефакти, разсъждения, 
дискусии, коментари и т.н., за да илюстрирате напредъка си в процеса на развитие.

1.3.3. Измерение 3: 

Вземане на решение

Кой решава какво да се включи в портфолиото? Самият учащ се или външни страни като институ-
ции или работодатели? В зависимост от контекста към е-портфолиото могат да бъдат поста-
вени различни изисквания. Ако в конкретния случай съществува дадена институция, която определя 
набора от задължителни за портфолиото артефакти, за да се добие сертификат, например, по-
требителят може само донякъде сам да решава кои артефакти да включи в своето портфолио. 
От друга страна, когато потребителят се стреми към постигането на дадена индивидуална цел, 
то той може сам да прецени, според собствените си предпочитания, точното количество и фор-
мат на артефактите, както и типа рефлексия, която иска да постигне.

Според тези измерения съществуват два вида портфолио позиционирани в двете противоположни 
части на фигурата: най-отгоре вдясно на схемата (там, където събираме само броени артефакти 
за целите на сумативното оценяване, базиращо се на външни изисквания) стои ‘презентационното 
портфолио’,  при което се набляга на продукта, докато ‘индивидуалното портфолио’ (в което всич-
ко се съхранява без намесата на външни лица и, което е показно за процеса на развитие на индивида) 
стои в долния ляв ъгъл на фигурата.

1.4. Цели на работата с електронно портфолио

Работата с е-портфолиото има за цел да помогне на учащите се да бъдат уверени в своите ком-
петентности и възможности. По този начин учащите се ще са мотивирани сами да организират 
учебния процес, както и да разработват стратегии за учене според собствените си нужди. Тъй 
като съществуват много различни цели на работата с е-портфолио и невъзможно е да опишем 
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всички подробно в това ръководство, то ще обясним накратко само основните цели:

1.4.1. Е-портфолиото - в подпомагане процесите на учене

Както вече отбелязахме, една от основните цели на използването на е-портфолио е учебният про-
цес. Използването на е-портфолиото за целите на ученето се състои от петте процеса, описани 
по-рано в същата глава на това ръководство. Но е-портфолиото може да има много различни функ-
ции: в контекста на висшето образование, например, различаваме четири учебни процеса, в които 
е-портфолиото би могло да е полезно (тази идея може да се приложи и за други области 2).

а) подпомагане по време на фазата на избиране на образование: студентите първи семестър могат 
да използват е-портфолиото, за да определят конкретната област на обучение, към която биха 
искали да се насочат. По този начин, те ще са по-запознати и уверени по отношение на избора на 
образование.

б) подпомагане по време на обучението по конкретна дисциплина: често студентите трябва да 
разработят курсова работа по определена тема. С помощта на е-портфолио метода студентите 
лесно могат да планират работата си, да съберат материали, артефакти и ресурси по темата. 
След това, в процеса на писане на курсовата работа могат лесно да си служат със събраната ин-
формация и да я ползват като източник на висококачествени материали.

в) подпомагане по време на писането на дисертация: подобно на примера с курсовата работа, е-
портфолиото може да е от помощ на учащите се през дългия период на изготвяне и писане на 
дисертация. Процесите “планиране”, “събиране на материали” и “рефлексия” са особено полезни при 
изготвянето на един такъв сложен проект.

г) подпомагане по време на фазата на преход (напр. от учене към работа): познанията придобити по 
време на дългия период на обучение могат да бъдат събрани и представени на работодателя под 
формата на презентационно е-портфолио (в зависимост от изискванията на конкретната пози-
ция).

1.4.2. Оценяване

Е-портфолиото е познато също така и като алтернативен инструмент за оценяване. За разлика 
от класическите методи на оценяване, е-портфолиото дава възможност на учащите се да пред-
ставят знанията си по начина, по който те самите предпочитат. Използването на е-портфолио-
то за целите на оценяването е нещо повече от просто “предаване на презентация и получаване на 
оценка”. При работата с е-портфолио в контекста на оценяването, необходимо е на портфолиото 
да се погледне от по-широк ъгъл. Не бива да забравяме, че с помощта на е-портфолиото учащите 
се могат да застанат начело на процеса по оценяването и да представят уменията, знанията и 
компетентностите си от гледна точка на собствената си инициатива.

1.4.3. Планиране на персоналното развитие

Планиране на персоналното развитие е утвърдено понятие в Обединеното кралство, в което се 
съдържа идеята за структуриран подход при определянето кръга от дейности при обучението и 
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при развитието на компетентностите. Съществува набор от помощни въпроси, на които може 
да се търсят отговори или, които могат да се разяснят по време на процеса на развитие на компе-
тентностите: Какво в действителност искам да постигна в живота? Що за човек искам да бъда? 
Наясно ли съм със собствените си цели и амбиции? Вземам ли правилните решения, които да ме 
отведат там, където искам? Контролирам ли живота и учението си – или просто се надявам, че 
всичко ще се оправи някак от само себе си?

Използването на е-портфолиото помага при изясняването на тези въпроси и при планирането и 
прилагането на съответните обучителни дейности.

1.4.4. Кандидатстване за (работа)

Много важно е, когато човек кандидатства за работа да се представи добре, както и да предоста-
ви на работодателя цялостната информация за компетентностите, качествата и уменията на 
кандидатстващия. Тъй като в повечето случаи е трудно тези компетентности да се представят 
в писмена форма, е-портфолиото може да помогне на кандидатстващия за работа да го направи 
по-изчерпателно. Това може да се постигне не само като се добави мултимедия, но и като се при-
бави информация за процеса по постигане на дадена компетентност. Е-портфолиото няма как да 
замести традиционните методи за кандидатстване на работа, но може да даде допълнителна ин-
формация на работодателя и по този начин да доведе до успех при кандидатстването.

1.4.5. Консултиране

Е-портфолиото може да е от голяма полза за процеса по кариерно консултиране. Целта на един про-
дължителен процес по консултиране (повече от 3 месеца) е ситуацията да се промени посредством 
увеличаване набора от възможности. Този процес винаги е свързан с ученето. В един класически 
процес на консултиране винаги участват няколко страни. Целта на консултанта е да подпомогне 
учащия се в процеса на развитие като го направлява по време на процеса по консултирането и като 
му предоставя възможността за цялостно документиране на процеса на развитие на компетент-
ностите. Ето защо в е-портфолиото могат да се документират различните етапи на процеса по 
консултирането. Артефактите, разсъжденията и обратната информация от консултанта илюс-
трират напредъка и служат като инструмент подпомагащ насочения към конкретната цел процес 
на консултирането. Но все пак не бива да забравяме, че потребителите имат водещата роля. Те 
са отговорни за индивидуалния си напредък и за разработването на е-портфолиото. Както консул-
тантът, така и софтуерът е основата за провеждането на един всеобхватен процес на консулти-
ране.

1.5. Е-портфолио или персонални обучителни среди

В последно време за е-портфолио и персонални обучителни среди се говори в един и същ контекст. 
И двете понятия имат претенцията, че подпомагат ученето насочено към индивида и служат като 
среда за индивидуалното развитие на компетентностите.

Персоналната обучителна среда е инструмент, който дава възможност на потребителя да събира 
и съхранява учебните си дейности в множество Social Software и Web2.0 инструменти в интернет. 
Например, артефактите могат да се съхраняват в онлайн хранилища, линкове се съхраняват в 
delicious.com, снимки на дейностите – във Flickr, клипове за постиженията се съхраняват в Youtube, 
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а уеб блогът предоставя цялостен поглед върху всички дейности включително рефлексия върху 
напредъка при процеса на развитие на компетентностите. С други думи, интернет (с всичките си 
инструменти и социални мрежи) функционира като една е-портфолио система и дава технологиче-
ските условия за събирането, съхраняването и организирането на артефакти.
Без съмнение понятията “е-портфолио” и “персонални обучителни среди” са свързани, но в същото 
време не е препоръчително да се приемат като еднозначни. От педагогическа гледна точка на пер-
соналните обучителни среди им липсва ясно определена структура, като например как трябва да 
се извършва документирането на развитието на компетентностите. При е-портфолиото, обаче, 
този процес е ясно определен и следователно можем лесно да направим разликата между двете 
понятия: е-портфолиото е понятие от педагогиката, а персоналните обучителни среди са техни-
ческо понятие (Шаферт и Хилцензауер, 2008).

1.6. Употреба на е-портфолиото в процеса на консултирането

Работата с е-портфолио в сферата на кариерното развитие често се свързва със структурирано-
то изготвяне на дигитално CV, придружено от съответните документи, които доказват годност-
та на кандидатстващия за работа.

В това ръководство бихме искали да опишем метода за употреба на е-портфолиото за целите на 
кариерното консултиране: употреба на педагогически метод, който предлага един структуриран 
процес служещ не само за целите на обучението, но и за целите на процеса по консултирането.

Очевидно е, че използването на е-портфолио трябва да е неразделна част от процеса по консул-
тирането. При това положение, ученето като част от процеса на кариерно развитие (CDL - career 
development learning) и ученето като част от работния процес (WiL - work integrated learning) са две 
понятия даващи цялостен поглед върху зависимостите между кариерното консултиране и е-порт-
фолиото. Тези понятия са въведени от австралийската национална асоциация защитаваща нуждите 
на консултантите в университетите (Australian
National Association of Graduate Careers Advisory Services’ (NAGCAS)3).

Ученето като част от процеса на кариерно развитие и ученето като част от работния процес: 
начин да погледнем и от двете страни на огледалото
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Фиг. 3: Е-портфолиото: огледалото, в чиито две лица можем да се огледаме

Учащият се, поставен в дадената социална среда, непрестанно събира и документира лична ин-
формация на четири различни нива: персонално ниво, което включва възможности, умения, цен-
ности, личностни характеристики, различна информация свързана с образование, ниво-приятели, 
ниво-връстници и ниво-култура и общество. От друга страна, външните изисквания на работното 
място трябва да се вземат предвид и върху тях трябва да се разсъждава: на вътрешно ниво, струк-
турата, поведението в дадената среда, очакванията и набора от умения  обуславят основните 
принципи на дадена работа. Обградена от бизнес сектора, индустрията, управлението, както  и от 
обществения и обслужващия сектор, тази картина представя в структуриран вид средата, с която 
учащият се трябва да се справи.

По средата на всичко това стои е-портфолиото, което функционира като инструмент за отра-
зяване, в чиито две лица учащият се може да се огледа: от едната му страна учащият се може да 
погледне към работното място и по този начин да види и приложи придобитите знания и умения 
или да развие нови такива, което от своя страна е съпроводено от разсъждаване върху собствено-
то му развитие. 
 
Ключът към успеха в ученето като част от кариерното развитие се крие в това да се практикува 
структурирана и добре документирана рефлексия (разсъждаване върху постигнатото). Е-портфо-
лиото помага на учащия се и на консултанта да планират и приложат процеса за развитие на ком-
петентностите така, че да спазят изискванията на работното място.
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2. Ролята на игрите в обучението и професионалното 
консултиране

В наши дни игрите стават все по-интересни и атрактивни в сферата на образованието. Главната 
причина е многообразието от предложения на пазара за видеоигри. Скоростта, с която видео конзо-
лите навлизат на пазара е изключително висока и надминава дори филмовата индустрия 4. Непре-
къснатото разрастване на пазара на игри сочи, че възможните начини за предаване на информация-
та също се множат. Не само предаването на съдържанието, обаче, е ключов фактор за обучението 
базирано на игрови методи: самият сценарии на дадена игра изисква усвояването на знания за кратък 
период от време, за да се премине, например, през някакво пътуване или приключение.

Подобно на идеята за е-портфолио и обучението базирано на игри не е ново понятие. 
От години игрите се използват за обучение. Симулирането на определени ситуации под игрова фор-
ма е естествено поведение за децата и бива прилагано в сферата на образованието. Причините 
са много: игрите поставят потребителя в центъра, като от него се изисква повече обвързаност, 
за да може играта да продължи; игрите имат т.нар. активиращ фактор, ангажират и мотивират, 
най-вече младото поколение, да продължат да извършват дадена дейност. 

От друга страна, игрите осигуряват безопасна среда, в която могат без страх да се симулират 
сложни и опасни ситуации. Играчите могат също така да подхождат към ситуацията по различни 
начини, както и да изпробват различни методи и решения на проблемите. Възможността за доку-
ментиране, припомняне и, най-вече, разсъждаване върху конкретните игрови ситуации прави обуче-
нието с игри още по-интересно за сферата на образованието.

Също така игрите могат да се използват в подкрепа на комуникативните и социални умения: На-
пример, мултиплейър онлайн ролевата игра в реално време “World of Warcraft” съдържа мисии, които 
могат да бъдат изпълнени само при групова игра, защото необходимите умения не могат да бъдат 

приложени само от един играч. Ето защо, комуникацията и сътрудничество-
то в тази игра са изключително важни условия.

При използването на игрите в образованието е необходимо да се оказва опре-
делена помощ с цел ориентирането на играча в правилната посока. Играенето 
не е самоцел, а напротив, използва се като способ за предаване на информация 
и знания и за косвеното насочване на учащите се в конкретната ситуация. 
Целта на играта и обучението трябва да са ясно определени. Само ако са 
напълно наясно с контекста, участниците могат и ще бъдат активно анга-
жирани в ситуацията и активно ще извършват придружаващите я дейности 
(напр. документиране, рефлексия, дискусия и даване на обратна информация). 

С времето все повече се утвърждава съчетаването на игрови методи с ме-
тоди на кариерно консултиране: много игри се стремят да насочат внимани-
ето на играча към различните професии и техните характеристики. Младе-
жите се ангажират при разглеждането на различни възможности за кариерно 
развитие и добиват познания относно различните аспекти на професиите. 
Важното в случая е, че игровата среда предоставя не само характеристи-
ките на професиите, но също така развива у учащите се уменията и компе-
тентностите необходими за конкретната професия.

Когато използват е-портфолиото за целите на консултирането на младежи 
консултантите и обучителите трябва да вземат предвид някои специфики. 
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Първо, трябва да идентифицират нуждите на учащия се – какви са предпочитанията, интересите 
и очакванията му що се отнася до професионалното му развитие. След това консултантът тряб-
ва да определи и уменията и компетентностите на учащия се. Следващата стъпка, която един 
консултант трябва да предприеме е да анализира съдържанието на е-портфолиото (артефакти, 
разсъждения, получена обратна информация) и на базата на това да даде съвети и да ориентира 
младия човек. Проектът “Е-портфолио за Вашето бъдеще” предоставя пример за това как трябва 
да протече този иновативен процес на кариерно консултиране на младежи, който процес си служи с 
предимствата на е-портфолиото. 

2.1. Фактори оказващи голямо влияние върху обучението с игрови методи

Няколко са положителните аспекти на използването на игрови методи в образованието. В тази 
точка на настоящата глава е наблегнато на най-важните аспекти (заимствани от Сеони и Маркес 
2008):

2.1.1. Ангажираност

Игрите като цяло изискват пълната ангажираност на играещия ги. Подобно на е-портфолио проце-
са, при игрите дали ще има напредък зависи изцяло от участниците. Те трябва да са активни, тъй 
като оказват голямо влияние върху процеса. Ключов фактор при ангажираността е мотивацията: 
обстановката трябва да е мотивираща от персонална гледна точка (вътрешно). Предизвиканата 
“насила” (външно) мотивация не води до приятна и съответно успешна игра.

2.1.2 Въображение

Игрите обикновено са базирани на истории, които отвеждат играещия ги в света на пътешест-
вията и приключенията. Факторът, който е нужен, за да извървим стъпките на това своеобразно 
пътуване е въображението. Ето защо едва ли съществува достатъчно богата и сложна мултиме-
дийна среда, която да допринесе за постигането на положителна ангажираност у играчите. Точно 
обратното, първите онлайн ролеви игри са били под формата на текст. Така наречените MUD игри 
(съкратено от Multi User Dungeons – вид мултиплейър онлайн ролеви игри) предлагат само текст 
терминал, при който играчите могат да си взаимодействат с играта само въвеждайки текст и/или 
команди от клавиатурата. Играещият не знае кой образ е компютърно генериран и кой е всъщност 
друг реален човек, който играе. Ето защо ключовата дума при тези игри е въображение.

2.1.3. Правила

Основен фактор за средата използваща игрови методи е наличието на правила. Правилата пред-
лагат последователна рамка, при която играчите трябва да спазват определени предварителни 
условия, за да посрещнат адекватно на поставените им в играта предизвикателства. Правила се 
изграждат по време на самата игра, но трябва да бъдат ясно формулирани за всички посредством 
инструкции, ръководства или от самия ръководител на процеса, който да насочва играещите по 
време на играта. Във всеки случай, обаче, трябва да има изградени механизми, чрез които да се следи 
изпълнението на правилата.
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2.1.4. Подпомагане на участниците в процеса

За да се избегне объркването на понятията “учене използващо игрови методи” и игрите за удо-
волствие, необходимо е всички участници в процеса да се стремят към крайната му цел: обучи-
телния процес. В този случай необходимо е между участниците да има едно условно споразумение. 
В случая на институционалните или другите структурирани обучителни среди необходимо е да се 
предостави възможността за подпомагане и насочване на участниците с цел успешното изпълне-
ние на поставените задачи.

2.2. Необходими умения за работа в контекста на обучението с игрови методи

Многобройни са целите на обучението, които могат да бъдат постигнати с използването на он-
лайн игри при консултирането на младежи. В тази част от настоящата глава ще наблегнем на най-
важните четири.

2.2.1. Развиване на познанията

Няколко са възможностите за придобиване на нови знания в игрова среда. От една страна знания и 
нова информация могат да се придобият по време на самата игра. От друга страна, самата игра 
може да изисква притежаването или усвояването на определени знания необходими за изпълнението 
на поставената задача. И в двата случая играещият подсъзнателно придобива определени познания. 
Следователно, при разработването на една игра се изискват, първо, голямо количество предвари-
телна информация и натрупване на познания, и второ, планиране! Повечето игри са вече разработе-
ни и към тях не може да се добавя допълнителна информация. Но съществуват и такива игри, кои-
то дават само рамката, по която всеки да може да разработи своя индивидуална версия на играта. 
Игрите тип WebQuests могат да послужат като много добра отправна точка при разработването 
на индивидуални игри, които имат за цел развиването на определени познания.

2.2.2. Комуникативни умения

Често при някои игри могат да вземат участие повече от един или двама играчи. Това означава, че 
играчите трябва да съгласуват усилията си за, например, преодоляването на някакво препятствие 
или проблем при ролевите игри. Действията по това сработване и съгласуване изискват комуни-
кация. За разлика от ролевите игри предназначени за прилагане лице-в-лице, онлайн ролевите игри 
дават възможност за използване на различни канали за общуване между участниците: и-мейл (за 
планиране и организация), дискусионни стени (за вземане на стратегически решения), онлайн чатове 
(за обмен на кратки съобщения) и VoIP (за даване на директни инструкции).

При онлайн игрите необходимо е да се следи цялата комуникация на различните нива, за да може иг-
рачът да е запознат със ситуацията като цяло. От друга страна необходимо е да се реши кой начин 
за комуникация е най-подходящ за постигане на дадената цел. И двете умения са много важни и се 
наричат комуникативни умения.

2.2.3. Умения за работа в екип

Подобно на комуникативните умения, много важно е и умението за работа в екип. Без значение от 
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каква група е част играещият (група от хора, свързани по-свободно като връстници или група, в ко-
ято всеки има своето място в йерархията) или без значение каква е ролята му в тази група, когато 
се работи, учи или играе в екип, екипната работа е основен фактор за постигането на успех в даде-
ното начинание. Това е ясно изразено при онлайн ролевите игри, в които резултатите зависят от 
уменията на всеки играч. Много важно е сътрудничеството между отделните личности и в усло-
вията на институционалната обучителна среда. Важно е учащите се, обучителите и връстниците 
да са запознати със своите функции и задължения в играта, както и с нейните основни принципи. 
Тези умения могат да бъдат развити при онлайн игрите, но за да може участниците да работят и 
действат като едно цяло необходимо е наличието на добра комуникация между тях.

2.2.4. Стратегически умения

Преследването на определена цел в играта винаги е свързано с наличието на стратегически умения. 
Доказано е, че стратегически познавателни умения могат да се развият и обогатят с помощта на 
онлайн видео игрите. Стратегиите са необходими, за да се вникне в по-сложен контекст и, за да се 
планира изпълнението на дадената задача. При стратегическите умения се изисква играчът да може 
да добие цялостен поглед върху дадена сложна ситуация, да притежава умения за планиране както и 
ръководни качества. Пренесени в контекста на обучението, стратегическите умения са необходи-
ми за планирането и следването на крайната цел.

2.2.5. Умения в областта на младежката работа и неформалното образование

Игрите може да са много полезни при създаването и развиването на умения и знания свързани с 
младежката работа или с неформалното младежко обучение. Например, някои важни тематични 
области могат много успешно да се представят с помощта на игрите. Набор от 20 мултиме-
дийни игри (за онлайн ползване или за мобилен телефон) разработени в рамките на проекта “E-
games:Empowering youth work” (www.youth-egames.org) обучават младежите на теми като човешки-
те права, междукултурно обучение, толерантност, менажиране на младежки проекти и младежка 
информация по един забавен и атрактивен начин.

2.3. Ролята на игрите в процеса по кариерно консултиране

Игрите дават на учащите се възможността да работят в една сигурна среда, в която децата мо-
гат да експериментират с различни подходи и начини на мислене. Игрите също така предоставят 
възможността за наблюдаване на това как играещият реагира в дадената ситуация. Целта на кон-
султанта е да набележи даден поведенчески модел, който да наблюдава и следи по време на играта. 
Ключовият момент за консултанта е да балансира между градивното “консултиране” и пасивното 
наблюдение.

Игрите дават възможност за наблюдаване на младежите в една позната за тях среда и по този 
начин консултантът може лесно да разбере що за личност е учащият се. И не на последно място, 
играта дава възможност да се наблегне на даден проблем без да е необходимо да се вземат предвид 
проблематичните фактори свързани с него. Всички участници (консултиращ и консултиран) могат 
да проиграят дадена ситуация повече от веднъж и съответно да променят обстоятелствата, 
външните фактори или функциите на участниците. Работейки върху ситуацията консултираните 
са наясно с външните фактори, които оказват влияние и могат да променят или манипулират тези 
фактори по време на играта. Приложен в реални ситуации от живота този опит дава на децата 
възможността да погледнат на ситуациите от различни гледни точки и да се справят с тях по 
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различни начини.

За постигането на добър подход при консултирането е необходимо играта да предлага възможност 
за променяне на обстоятелствата при първоначалната ситуация или за използването на резулта-
тите от играта в процеса по консултирането.

3. Заключение

Съчетаването на двата подхода на консултиране – е-портфолио и игри – е сравнително ново явле-
ние в сферата на консултирането. Тези два подхода са съчетани в проекта “Е-портфолио за Вашето 
бъдеще”. Основната идея е още в ранния етап от консултирането да се предложи един алтернати-
вен метод за идентифициране на застрашените от отпадане от ученици. Както е-портфолиото, 
така и игрите имат важна роля в процеса по консултирането: от една страна, игрите дават въз-
можност на консултанта да мотивира младежите. Използвайки мотивационния тест от ePortfolio 
4YF платформата, консултантите за пръв път могат да узнаят какви са очакванията на децата, 
какви са мотивацията и отношението им към процеса по развитие на компетентностите.

От друга страна, игрите дават възможност за идентифициране на елементите, които липсват на 
консултирания в дадената учебна среда. Това би било много по-трудно да се установи при комуника-
цията лице-в-лице. Игрите дават на младежите възможността да работят в една защитена среда, 
както и да споделят възгледите и опита си в определени ситуации.

Резултатите от играта се трансферират автоматично в е-портфолио системата. Това означава, 
че нещата, които младежът умее и тези, които не умее са събрани в отделна секция на е-порт-
фолиото и съответно могат пряко да се използват в процеса по развитие на компетентностите 
по два начина. Първият е резултатите от играта да се използват при планирането на е-портфо-
лиото, а вторият – да се използват като положителни резултати, които да бъдат добавени към 
автобиографията в портфолиото. И двата подхода служат за свързването на двата метода на 
консултиране - е-портфолио и игри – и полагат основите за провеждането на един холистичен про-
цес на консултиране.

4. Упражнение

Всички инструменти и материали необходими за изпълнението на това упражнение могат да се 
намерят в секция “инструменти” на уебсайт: www.my-eportfolio.org.

В упражнението тези инструменти се използват по следния начин: първо учениците трябва да се 
регистрират в е-портфолио системата. За целта те трябва да имат и-мейл (необходим за ак-
тивиране на регистрацията в системата). След като се регистрират в е-портфолио системата, 
учениците трябва да стартират мотивационния тест и да го проиграят. След проиграването на 
теста резултатите ще бъдат автоматично трансферирани в е-портфолио системата. Третата 
стъпка, която трябва да преминат е да проиграят играта 4YF. Резултатите от нея също могат 
автоматично да се трансферират в е-портфолио системата.

Времетраене

Мотивационният тест отнема около 15 минути, играта 4YF – около 60 минути. За да може резул-
татите от играта да се трансферират в е-портфолио системата, трябва да се проиграят всички 
епизоди (сънища) включени в нея.
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Насоки

- Не бъдете прекалено настоятелни. В е-портфолио процеса не трябва да се прилага външен натиск 
върху участниците.

- Всички задания изискват определено количество доверие и увереност. Опитайте се да създадете 
сигурни условия за консултиране и се опитайте да бъдете по-скоро партньор за консултираните, а 
не толкова техен консултант.

- Консултираният трябва доброволно да публикува информацията в персоналното си портфолио. 
Артефакти не могат да се публикуват без разрешението на собственика им.

Задание

- Регистрирайте се наново в е-портфолио системата (www.my-eportfolio.org) и накарайте консулти-
рания да се почувства уверен в работата си със софтуера. За да му стане по-ясно как да използва 
системата, може да използва видео ръководствата.

- Изиграйте мотивационния тест (в секция “Инструменти” в системата), трансферирайте резул-
татите в е-портфолиото и заедно с консултирания разсъждавайте върху тях.

- Изиграйте играта “For Your Future” (в секция “Инструменти” в системата), трансферирайте резул-
татите в е-портфолиото и ги обсъдете с консултирания.

- Заедно с консултирания определете основните аспекти извлечени от резултатите, които вече 
сте обсъдили. Анализирайте ги и насърчете младежа да разсъждава върху тях на индивидуално рав-
нище. Защо резултатите са точно такива? Отразяват ли тези резултати действителността 
или има и други критерии, които не са били отчетени?

- От теста извлечете три аспекта, върху които трябва да се поработи.

- Съвместно с консултирания разработете стратегия за развитие на компетентностите, базира-
на на тези 3 аспекта. Нека младежът сам запише плана в своето портфолио.

- Насърчете младежа постоянно да събира артефакти, които да съхранява в е-портфолиото си. 
Насърчете го също така не само да ги съхранява, но и да документира целта на всеки артефакт по 
отношение на плана за развитие на компетентностите.

- Мотивирайте консултирания постоянно да записва статуса си като разсъждава върху процеса на 
развитие на компетентностите. Тези разсъждения могат да се правят насаме, но от време на вре-
ме трябва да се публикуват в портфолиото, за да може консултантът да се запознае с тях.

- След приключването на тази фаза, инициирайте разработването на презентационно е-портфолио, 
използвайки съответните артефакти от е-портфолиото. Автобиографията трябва да покрива 
основните аспекти на претърпяното развитие и трябва да е на разположение за прочит от връст-
ниците. Всички връстници трябва да бъдат помолени да дадат обратна информация. В същото 
време могат да се изготвят автобиография или дори няколко автобиографии с цел кандидатстване 
на работа.
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Професионално ориентиране и
консултиране

Глава 3

професионално 
ориентиране и 
консултиране

Ключови понятия

професионално ориентиране, процес на консултирането, застрашени от отпадане ученици

Цели на главата

Целта на настоящата глава е да отговори на въпросите: Какво е професионално ориен-
тиране?, Кои са теоретичните основи на професионалното ориентиране?, Какво предста-
влява процеса на консултиране и кои са основните методи и техники за използването му?  

Съдържание на главата

Основна тема на настоящата глава е професионалното ориентиране. С цел улесняване на консул-
тантите процесът на консултирането е описан стъпка по стъпка от началото му до самия му 
край. Специално внимание в главата е отделено на професионалното ориентиране на застрашени 
от отпадане ученици. Обяснени са и основните рискови фактори свързани с този проблем.

1. Теории на кариерното развитие

По-голямата част от времето си хората прекарват на работното си място. Изборът на професия 
до голяма степен определя начина на живот на всеки човек – социалния кръг, начина на прекарване 
на свободното време, ежедневието, жизнения стандарт и прочие. От психологическа гледна точка, 
изборът на професия влияе върху самочувствието, самооценката, удовлетворението, компетент-
ността и продуктивността.
Ето защо теоретици и изследователи се опитват да изяснят и да намерят отговор на въпросите 
свързани с избора на професия. Йепсен Джепсън разделя теориите за кариерно развитие на две голе-
ми групи – структурни теории и теории на развитието.
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1.1. Структурни теории

Сред представителите на учените работили в областта на структурните теории са Франк Пар-
сънс и Джон Холанд. 

Главният пподдръжник на структурните теории е Джон Холанд с неговата „Теория за избора на про-
фесия и личностната типология“. Моделът на Холанд е свързан с модерната „Теория за чертите и 
факторите“. В своята работа върху кариерното развитие, Холанд доразвива хипотезата, че про-
фесионалният избор е свързан с индивидуалните особености на личността. На базата на своите из-
следвания той определя 6 типа социално-професионални характеристики – реалистични, изследова-
телски, социални, конвенционални, предприемчиви и артистични. Във връзка с това той определя 6 
типа личностна ориентация, която е свързана с професионалните предпочитания и квалификация.

Типове личности:

Реалистичен (Р) – хората, които предпочитат реалистична кариера са инженери, фермери, техни-
ци, строители. Обикновено хората тип Р имат способности в областта на техниката, приятно 
им е да работят на открито и им харесва да работят с машини и инструменти. Тип Р обикновено 
предпочитат да работят с предмети, отколкото с хора. Описват ги като: открити, практични, 
естествени, упорити, пестеливи, скромни, сдържани, непретенциозни и искрени.

Изследователски (И) – хората, които предпочитат кариерата на изследователи са: биохимици, ан-
трополози, икономисти, изследователи, анализатори. Обикновено тип И притежават способности 
в областта на математиката и научната работа. Те обичат да работят сами, да изследват, про-
учват и решават проблеми. Предпочитат да работят по-скоро с идеи, отколкото с хора и предме-
ти. Описват ги като: аналитични, любопитни, методични, рационални, независими, интелектуалци, 
предпазливи, точни, сдържани, скромни.

Артистичен (A) – хората, които предпочитат артистична кариера са архитекти, редактори, ком-
позитори, режисьори, интериорни дизайнери, писатели, артисти, хора занимаващи се с реклама. 
Обикновено тип A са известни с артистичните си умения, богатото си въображение, изобрета-
телността и оригиналността. Предпочитат по-скоро да работят с идеи, отколкото с предмети. 
Описват ги като: открити, оригинални, интуитивни, емоционални, независими, идеалисти и некон-
венционални.

Социален (С) – хората, които предпочитат кариерата на учители, клинични психолози, психиатри, 
лични асистенти, терапевти, консултанти. Обикновено тип С притежават социални умения, инте-
ресуват се от човешките взаимоотношения, харесва им да помагат на другите в решаването на 
проблемите им. Предпочитат да работят с хора. Описват ги като: отзивчиви, отговорни, топли, 
кооперативни, идеалистични, социални, тактични, приятелски настроени, внимателни, състрада-
телни, великодушни, търпеливи и разбиращи.

Предприемчив (П) – хората, които предпочитат кариерата на адвокати, борсови посредници, фи-
нансисти, агенти по недвижими имоти или работят в сферата на връзки с обществеността. Обик-
новено тип П притежават лидерски и добри комуникативни умения, интересуват се от икономика 
и политика, харесва им да имат влияние над другите. Предпочитат да работят с хора и идеи. Опис-
ват ги като: авантюристични, енергични, оптимисти, любезни, екстроверти, популярни, социални, 
самоуверени, амбициозни.

Конвенционален (К) – хората, които предпочитат кариерата на счетоводители, чиновници, финан-
сови анализатори. Обикновено хората тип К предпочитат да работят с думи и цифри. Описват ги 
като: конформисти, практични, настоятелни, прилежни, внимателни, покорни, икономични, изпъл-
нителни, експедитивни, методични, дисциплинирани, добросъвестни и упорити.
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Чисти типове личности се срещат извънредно рядко. Обикновено хората притежават характерис-
тики от всички типове, от които една е водеща, а две са основни. Въз основа на тези три основни 
типа личностни характеристики Холанд определя личностния код – напр. АСП, на който съответ-
стват определени професии.Холанд използва понятието „конгруентност“ за определяне степента, 
в която личните качества съответстват на изискванията на избраната професионална сфера.

Фактори влияещи върху избора на професия според Холанд:
семейна среда •	
финансови ресурси•	
икономическа ситуация•	
образователни възможности •	
самооценка•	
самопознание•	

Доколко изборът на професия е адекватен, зависи в голяма степен от самопознанието и информа-
цията/разбирането за избраната професия.

1.2. Теории на развитието

Сред най-популярните теории на развитието са: Доналд Сюпър с неговите „Теория на социалното 
учене“ и „Теория за избора на кариера“, както и когнитивните, хуманистичните и холистични теории. 
Те наблягат на етапите на човешкото развитие. Типични представители са Доналд Сюпър и Ели Гин-
зберг. Според тях хората развиват своите предпочитания в процеса на своето съзряване.

1.2.1. Теорията на Доналд Сюпър

Основите на теорията на Доналд Сюпър за професионалното развитие произлизат от “Теория за 
личността на Карл Роджърс”. Според Сюпър процесът на избора на професия е свързан със саморе-
флексията на личността. Следователно, за да бъде този, който избира професия удовлетворен, 
той трябва да има вярна преценка за самия себе си. Това се постига чрез изясняване на собствените 
ценности и приоритети. Разбирането „на себе си“ е ключ към успешния избор на професия. Другият 
основен фактор е познаването на същността и изискванията на избраната професия. 

Върху избора и развитието на кариерата влияят биологични, географски, психологически, социални 
и икономически фактори.

Концептуалният модел на Сюпър (1980, 1990) се базира на идеята за „модела-дъга“ и двете хори-
зонтални измерения, графично изобразени с деветте житейски роли. Ролите са дете, ученик, не-
работещ, гражданин, работещ, съпруг, домакин, родител и пенсионер. Ролите са взаимосвързани 
и взаимно си влияят. Фазите на развитието (които са свързани с жизнените етапи и са също вза-
имосвързани: детство, юношество, младост, зрялост, трета възраст) са:

Израстване – от раждането до 14 годишна възраст. Това е периодът на бурно психическо и физиче-
ско развитие на детето. Той е основа за развитие на Аз-концепцията, което е изключително важно 
за бъдещия професионален избор.

Изследване – от 15 до 24 годишна възраст. В тази фаза се развива чувствителност и по-специален 
интерес към дадена професия. Постепенно се осъществява преход от неразбиране към разбиране. 
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В ранния период на фантазия, изборът е неясен и нереалистичен. В следващия период на колебание, 
изборът се стеснява, но все още е непълен. Знанието за себе си също. Във финалния период личност-
та стеснява още повече списъка с възможности за избор, поставя реалистични цели и има много 
по-добро знание за себе си, за света и желанието за реализация в дадена сфера.

Установяване – от 25 до 40 годишна възраст. В този период индивидът е вече в сферата на ра-
ботещите. Пробва подходящи и/или неподходящи модели на поведение. Обикновено в този период 
хората усвояват своята професия и се опитват да запазят мястото си в нея.

Поддържане – до 65 годишна възраст. В този период се поддържат постигнатите позиции. Индиви-
дът се опитва да увеличи удовлетворяващите аспекти в работата си. Някои хора се поставят в 
нова позиция. Основният въпрос в този етап е: „Искам ли да продължа да правя това още толкова 
години? “

Оттегляне – след 65 годишна възраст. Хората се оттеглят от професионалните си задължения, 
като се пенсионират. Предават задълженията си на своите последователи. Сблъскват се с нови 
въпроси, като например: “Как да организирам свободното си време?”

Фиг. 4: “Моделът-дъга” на Доналд Сюпър

1.2.2. Теория за избора на кариера

Според някои учени човек рано или късно се сблъсква с определени критични ситуации, в които лично-
то решение/избор има изключително важна роля за развитието на кариерата. Тези решения могат 
да бъдат свързани с избора на образование, вида професия, смяната на работното място и т.н.

През 1991г. Х. Б. Джелат развива теория, наречена „Позитивна несигурност“. Според него решения се 
взимат на базата на реалната ситуация, а тя не винаги е една и съща. С други думи никога не можем 
да сме сигурни какво ни предстои и точно тази несигурност дава възможност за изява на творче-
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ското, новаторското и нестандартното у човека. В теорията на Джелат се говори за парадоксал-
ния подход в кариерното развитие (момента, в който индивидът не знае нищо за последствията 
от своите решения).

Според Джелат непознатото не трябва да плаши, а да стимулира изобретателност, гъвкавост 
и въображение. Той твърди, че „позитивна несигурност“ може да помогне на човек да ръководи по-
добре живота си.

„Позитивна несигурност“ се основава на две приемания:
Бъдещото не може да се предвиди.•	
Хората обикновено действат ирационално, когато правят избор.•	

Според теорията за „позитивната несигурност“ хората постоянно променят решението си. Кога-
то даден човек прави избор/взема решение, той се осланя на това, което знае. Актуалното винаги 
е динамично и съдържа елемент на неизвестност. Ситуацията е положителна с това, че провокира 
творчество.

Моделът „позитивна несигурност“ използува т.нар. „2 х 4 процес на вземане на решения“ (2 посту-
лата и 4 фактора):

Двата постулата на Джелат са:

Приемете, че•	  настоящето, миналото и бъдещето са несигурни
Подходете положително към тази несигурност•	

Четирите фактора, които трябва да се вземат предвид при всяко решение са:
Какво искате?•	
Какво знаете?•	
В какво вярвате?•	
Какво правите?•	

2. Професионалното консултиране

2.1. Определение

Професионалното консултиране е съвкупност от инструменти и процедури, които консултантът 
използва, за да помогне на клиента си да избере професия. В по-широк план професионалното кон-
султиране се разглежда като процес, който е насочен към разрешаването на различни проблеми 
свързани с вземането на решение и различните етапи на кариерно развитие. Така определено, про-
фесионалното консултиране следва специфични цели, които произтичат от съответния етап в 
живота на клиента – избор на училище или университет, справяне с трудности в професията и на 
работното място, смяна на професията и т.н. Кариерното развитие е процес, който се разгръща 
в рамките на целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, 
както и заниманията през свободното време, които съответното лице си избира.

2.2. Произход и утвърждаване

На практика професионалното ориентиране възниква още в дълбока древност паралелно с разде-
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лението на труда. Истинското му развитие, обаче, започва в периода на индустриалната револю-
ция. За създател на професионалното ориентиране  като процес се счита американският социолог 
Франк Парсънс, който открива първото частно бюро за професионална консултация през 1903 г. 
Работата му е свързана с разбирането, че изборът на професия е процес на съчетаване на качест-
вата на индивида с изискванията на избраната професия. Парсънс за първи път въвежда термина 
„професионално ориентиране“. Дори след 100 години идеите му продължават да оказват влияние в 
тази сфера.

В повечето развиващи се държави професионалното ориентиране е важен регулативен фактор на 
пазара на труда. За обществото сполучливият професионален избор задоволява потребностите 
от квалифицирана работна ръка. В личен план успешният избор води до личностно удовлетворение 
от упражняваната професия, а от там и до професионално развитие и самочувствие.

2.3. Цел и задачи

Целта на професионалното консултирне е да се вземе решение свързано с избора на професия или 
кариерно развитие.

Задачите на специалистите в областта на кариерното ориентирането са свързани с изследване 
на:

Знанията за себе си•	  
Чрез изследване на ценностната система, професионалните интереси, способностите и уме-
нията на човека, нагласите, личностните характеристики, условията в дадената среда, нагла-
сата за работа.

Знанията за професията и образованието•	  
Запознаване с образователните изисквания на предпочетената от клиента професия. Разбира-
не на икономическата и социалната система, особеностите на пазара на труда, опит за пред-
виждане бъдещото развитие на избраната професия.

Подпомагане на процеса на вземане на решение и планиране на кариерата•	

Казаното до тук налага прилагането на един комплексен подход при професионалното консултира-
не, включващ:

О•	 ценка на способностите, интересите, уменията
Н•	 абавяне на информация за избраната област и за професионалната реализация
И•	 нформация за израстването и заплащането в тази сфера
О•	 ценка на положителните и отрицателни страни в избраната професия
П•	 оглед напред в бъдещето

3. Професионалното консултиране като процес

В сравнение с другите форми на консултиране, посочени по-долу, професионалното консултиране 
е по-структурирано, практически ориентирано, и насочено към постигане на целите и задачите. В 
процеса на консултиране е необходимо да се следват конкретни стъпки в тяхната логическа после-
дователност.
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3.1. Фази на професионалното консултиране

Предложените по-долу фази и етапи на консултиране се основават на системния модел и модела за 
взимане на решение.

Фаза 1: Първоначална оценка:•	
Идентифициране на проблема (повода, който води клиента до нуждата от консул-o 
тиране, процеса по консултиране, правата на клиента, ролята на консултанта)
Събиране на информация за клиента  o 
(възраст, семейно положение, здравословно състояние)
Определяне целите на консултирането  o 
(определят се целите на бъдещата съвместна работа, целите трябва да отгова-
рят на следните изисквания – реалистичност, постижимост, съизмеримост, ясни 
срокове за изпълнение)

Фаза 2: Подкрепа на процеса на самопознание•	
Изследване на предпочитанията за работа  o 
(В кои области и с какви дейности предпочита да се занимава клиентът?)
Изследване на професионалния или друг опит на клиента  o 
(предишен опит, интереси, занимания в свободното време)
Влияние на средата върху клиента o 
Обсъждане на способности, интереси, умения, ценностиo 

Фаза 3: Търсене на определена подходяща професия или сфера на развитие•	
Изследване на желаните професии o 
(проучване и изследване на всички желани от клиента професии)
Изследване на възможностите за обучение и придобиване на квалификацияo 
Уточняване на предпочитанията  o 
(избор на максимум 5 желани професии)
Събиране на информация  o 
(събиране на подробна информация за същността на работата в желаната от кли-
ента професия)

Фаза 4: Избор на конкретна професия или сфера на развитие•	

Фаза 5: Изготвяне на план  •	
(уточняване на план за постигане на целите – настоящо състояние на клиента, желано състоя-
ние на клиента, необходими стъпки за постигане на целта)

Фаза 6: Прилагане на плана  •	
(изготвяне на конкретна времева рамка и конкретни стъпки за постигане на целта)

За да се гарантира качеството на процеса по консултирането, може да се приложи 5-етапния под-
ход към качеството. Той предоставя набор от индикатори за качеството, които могат да се при-
ложат на всеки от петте етапа на процеса по кариерно консултиране на младежи: контекст, вход, 
процес, изход, дългосрочни резултати. За повече информация: www.vqac.org (проект “Гарантиране 
на качеството при кариерното консултиране на младежи”).
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КОНТЕКСТ
(Среда, 

политическа, 
правна, 

икономическа 
ситуация)

ВХОД
(Ресурси, 

познания, опит)

▶

ПРОЦЕС
(По време на 
процеса по 

консултирането)

ИЗХОД

(Постигнатите 
конкретни 
резултати)

РЕЗУЛТАТ
(Дълготрайни 

ефекти)

Фиг.5: 5-етапен систематичен подход към качеството при кариерното консултиране на младежи

3.2. Методи и техники при професионалното консултиране

3.2.1. Методи

Методите, използвани в професионалното консултиране, са пряко свързани с моделите за консул-
тиране, базиращи се на основните психологически теории, сред които теории са психодинамичните 
теории (Фройд, Юнг, Адлер), его психология (Ериксон, Фром, Карен Хорни), теории за жизнения цикъл 
(Ериксон), интегративни подходи, съчетаващи инструментариума на различни школи, в контекста 
на определена идея за причините на психическите и поведенчески проблеми (Хаджийски, 2001 – НЛП, 
мултимодален подход, краткосрочна терапия, позтивна психотерапия).

Професионалното консултиране използва най-често метода на краткосрочната терапия и феноме-
нологичното направление на Карл Роджърс.

Краткосрочната (ориентирана към решенията) терапия (КТ) е метод в психотерапията, разрабо-
тен от Стив де Шейзър, Инсу Ким Берг, Джей Хейли, Бил О’Ханлън, Бен Фурман, Т. Ахола, Милтън 
Ериксон.

Като основна идея на краткосрочната терапия се приема идеята на Милтън Ериксон, че всеки кли-
ент знае решението на своите проблеми, дори когато му се струва, че това не е така. Изследват 
се по-скоро ресурсите на клиента, отколкото причините за проблемите. Целта е клиентът да от-
крие своите ресурси, да ги развие и използва в името на ефективното справяне с проблемите.

Друга цел на КТ е да се повиши усещането на клиента за отговорност и сътрудничество в процеса 
на справяне с проблема. Ето защо тази терапия изисква да се работи върху постижими цели, даващи 
реален резултат в бъдещето.

Стратегическите принципи на КТ са:

поставяне акцент върху позитивната промяна и ресурсите на клиента•	

да се приложат опита, светогледа и интересите на клиента•	
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позитивен подход•	

икономичност и краткосрочност•	

планиране на бъдещото развитие•	

сътрудничество и гласност, предполагащи предаване отговорността за взетото рвешение •	
на клиента

гъвкавост и ангажиране на клиента в процеса•	

3.2.2. Техники

а) Примерни техники, които могат да се използват във фазата на подкрепа при процеса на са-
мопознание

Структурирано интервю•	

Структурираното интервю е насочено към изследване на най-общите интереси и предпочитания 
на клиента. Резултатите от интервюто могат да се обобщят в дадената по-долу таблица (това 
може да се даде и като домашна задача на клиента).

Категория Определяне на предпочитанията Определяне на това, което от-
хвърлям или предпочитам да из-
бегна

Дейности и основни 
умения

1.
2.
............

1
2
........

Психологически аспе-
кти на работата

1
2
...........

1
2
..........

Местоположение 1
2
.......

1
2
.........

Ползи 1
2
............

1
2
.............

Категорията „ Дейности и основни умения“ изследва интересите на клиента към видовете рабо-
та:

Рутинна работа1.	
Физическа работа2.	
Работа с машини, инструменти, материали3.	
Работа с числа4.	
Работа с думи5.	
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Работа с растения или животни6.	
Работа с хора7.	
Работа с информация или идеи8.	
Чиновническа работа9.	
Изразяване на идеи или чувства10.	

Категорията „Психологически аспекти на работата“ изследва желанията на клиента за:

Мобилност и работно време1.	
Степен на самостоятелност и отговорност2.	
Разнообразие3.	
Атмосфера на работното място4.	

Категорията „Местоположение” изследва желанията на клиента за работа:

На открито/на закрито1.	
Географско местоположение (държава)2.	
Град/село3.	
Специални изисквания и нужди4.	

Категорията „Ползи” изследва желанията на клиента за:

Заплата и допълнителни служебни бонуси1.	
Възможности2.	
Сигурност3.	
Репутация/статус на работното място4.	
Доколко това, което върши е важно за обществото5.	
Предизвикателства6.	
Активни взаимоотношения с колеги7.	
Гъвкавост8.	

За оценка на интересите могат да се използват различни тестове. Целта им е да помогнат •	
на клиента в процеса на самопознание.

Упражнение „Моята идеална работа“

Първото, което консултантът трябва да направи в това упражнение е да предостави на клиен-
та си списък с дейности, които трябва да се вземат предвид преди да започнат процедурите по 
търсене на работа. След това клиентът трябва да избере 4 от тези дейности и да ги представи 
на консултанта. По този начин консултантът ще може да интерпретира избраните от клиента 
дейности, за да да добие представа какво всъщност търси и цени неговият клиент в работата.

Ето и едно примерно упражнение от такъв тип:

Какво цените в работата?

Предпочитам работа, която ми дава възможност да:

допринасям за развитието на обществено•	

контактувам с хора•	

работя сам•	
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работя в екип•	

се конкурирам с другите•	

вземам решения•	

работя под напрежение•	

използвам власт и сила•	

придобивам нови знания•	

бъда признат за специалист в своята сфера•	

проявявам творчество•	
надзиравам работата на другите•	

работя с детайли•	

получавам признание•	

се чувствам сигурен•	

получавам висока заплата•	

помагам на другите•	

решавам проблеми•	

поемам рискове•	
определям темпа на работа•	

Изберете 4 неща от списъка, които цените в работата си и ги впишете долу. Включете и други 
характеристики, които не са в списъка, но въпреки това са важни за вас:

___________________________1. 
___________________________2. 
___________________________3. 
___________________________4. 

Портфолио/електронно портфолио

Е-портфолиото е инструмент за събиране на информация, за кариерно развитие, самопознание и 
представяне на компетентностите и постиженията.
То трябва да показва:

ниво на квалификация •	
(завършено средно и висше образование, положени изпити, притежавани сертификати, лич-
ни постижения)
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ниво на компетентност (в работата)•	

Ролята на консултанта в процеса на създаване на е-портфолио:
Кариерният консултант има за задача да улеснява, насочва и подпомага ученика или клиента в про-
цеса на създаването на е-портфолио. Той не бива да изземва инициативата и да определя процеса. 
Консултантът трябва да помага на ученика/клиента, като в процеса на консултиране му задава 
следните въпроси:

решението за създаване на е-портфолио е лично; е-портфолиото може да е полезно, ако е •	
създадено с определена цел;  Какви са целите, които ученикът/клиентът иска да постигне?

освен събирането на информация, е-портфолиото дава възможност за разсъждаване/рефле-•	
ксия върху това, как може да бъде използвана тази информация за постигането на дадени 
цели и за представяне по най-добър начин на уменията и постиженията на клиента

е-портфолиото може да е полезно при намирането на работа (подготовка на автобиогра-•	
фия, на документи), за себепознание (да бъде документиран собствения учебен процес: Как 
учиш най-добре?, Какво искаш да подобриш в себе си?, Какви форми на обучение биха били 
подходящи за теб?, Какви са твоите възможности и знания?, Какво си постигнал до този мо-
мент?, Какво ти се отдава най-добре?), за самооценка (придобиване на повече самоувереност, 
сигурност, умения, комуникативност)

да подпомогне ученика в изготвянето на е-портфолиото така, че то да е реалистично, ясно, •	
обосновано, подкрепено с визуален материал и измеримо

Използването на е-портфолио в процеса на консултиране подпомага следното:
самопознанието; •	

илюстрирането не само на интересите, знанията и способностите, но и на поведението и •	
ценностната система 

изясняването на въпроса: „Има ли нужда консултираният от продължаващо или допълнител-•	
но обучение?“

идентифициране на застрашениете от отпадане ученици (например голямото разминаване •	
между интересите на ученика и настоящото му обучение, негативно отношение към учеб-
ния процес)

б) Примерни техники, които могат да се използват във фазата на генериране на алтернативи:

Една от често използваните техники е интервюто с хора упражняващи желаната от клиента про-
фесия. В този случай консултантът трябва да предложи на клиента да интервюира свои познати, 
които работят в желаната от него област. Предварителната подготовка за интервюто включ-
ва: 

1. Подготовка на примерни въпроси
(прави се съвместно с консултирания)

2. Обсъждане на възможностите му да намери подходящ човек/хора, които да интервюира.
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Примерни въпроси:

Как избрахте точно тази професия?•	

Какво е заплащането ви?•	

Какви са възможностите за намиране на работа?•	

Какви са възможностите за израстване в кариерата?•	

Какви допълнителни умения са необходими?•	

Как преминава един работен ден?•	

Какви са основните ви задължения и дейности?•	

Каква е социалната среда?•	

Кои са най-приятните моменти в работата?•	

Кои са най-трудните моменти в работата?•	

...........................................................................................•	

Целта е клиентът да добие пълна представа за професията, от която се интересува.

в) Примерни техники, които могат да се използват във фазата на избор на определена професия или 
сфера на развитие

В тази фаза клиентът вече разполага с няколко добре познати професии/сфери на развитие, от кои-
то може да избира. Наясно е с изискванията относно бъдещата професия. В продкрепа на процеса на 
избор може да се направи упражнението: „Оценка на възможностите“. В него консултираният под-
режда в таблица професионалните си предпочитания и ги оценява по скала от 1 до 5 според желания 
от него резултат, като сам определя критериите в колона „желан резултат“.

Пример:
Желан резултат Право Психология Туризъм

Пари 5 5 5

Творчество 2 5 3

Статус 5 3 3

Самостоятелност 1 5 3

Общо: 13 18 14

Друго подобно упражнение е “Плюс и минус”. Това упражнение се използва за предвиждане на краткос-
рочните и дългосрочни предимства и недостатъци на всяка професия, които трябва да се изброят 
за избраната от клиента професионална сфера.
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Ето и едно примерно упражнение от такъв тип:

Примерна област – Право

Въздействие 
върху

Плюсове Минуси

Краткосрочни Добро образование
....................................

Ограничена свобода
....................................

Дългосрочни Много предизвикателства
.............................................

Мога да се превърна в..............
....................................................

г)  Примерни техники, които могат да се използват във фазата на планиране

Едно от упражненията подходящо за прилагане в тази фаза е упражнението известно като „А – Б = 
В“. В това упражнение буквите означават следното:

А = знанията и уменията необходими за изпълняване на професията
Б = знанията и уменията, които притежавам
В = знанията и уменията, които са ми необходими

В това упражнение във всяка от трите колони на таблицата клиентът трябва да изброи съответ-
ните умения и компетентности:
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А 
знанията и уме-
нията необходи-
ми за изпълнява-
не на професия-
та

Б
знанията и уме-
нията, които 
притежавам

В
знанията и уме-
нията, които са 
ми необходими

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Въз основа на информацията посочена в колона «В» се изготвя конкретен план и стъпки за постига-
нето на целта.

4. Професионалното консултиране и застрашените от отпадане 
ученици

Важното място, което заема консултирането при работата с отпадащите от училище, е призна-
то на европейско ниво. В рамките на «ePortfolio 4YF» инициативата бяха определени следните групи 
от застрашени от отпадане ученици:

- Ученици с проблеми в обществото или семейството или такива от проблемни географски райони: 
това са младежи изхвърлени от системата поради различни причини, които не са пряко свързани с 
образованието (деца на семейства с ниски доходи или такива със семейни проблеми, както и деца от 
проблемни географски райони);

- Отчуждени ученици: ученици с по-специални нужди, които биха били по-трудно включени в процеса 
на обучение (например, това може да са емигранти или деца с малцинствен произход);

- Обезкуражени ученици: това са ученици, които не са имали успех в училище, а нивото на предста-
вянето им и интереса им към училище е ниско;

- Ученици посветили се на занимания, които не са свързани с училище: това са ученици, които са пос-
ветили времето си изцяло на дейности, които нямат връзка с училището (напр. спорт, изкуство и 
др.).
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4.1. Индикатори за идентифициране на застрашените от отпадане ученици

Застрашените от отпадане ученици, в повечето случаи, притежават сходни белези, по които мо-
гат да бъдат разпознати:

Слабо присъствие в училище•	

Ниски оценки•	

Определен брой повтаряне на класове•	

Наказания заради лоша дисциплина•	

Висока степен на необразованост на родителите•	

Включване в специални програми•	

Определен брой сменени училища•	

Ниски оценки по четене и математика•	

Етнически/полови различия•	

Език говорен в дома на ученика, различен от този в училище•	

Определен брой временни отстранявания от училище•	

Ниво на интереса към училище•	

Ниво на ангажираност в извънкласни дейности•	

Бременност/млад родител•	

Определен брой посещения при консултант•	

Семейно положение (семейство с един родител, голямо семейство)•	

Източник: Wells, S.; Bechard, S.; and Hamby, J.V. (1989) - “How to Identify At-Risk Students”. Clemson, SC - 
“National Dropout Prevention Center”

Според Solberg, Gusavac et al. 1998  психологическите индикатори за идентифициране на застраше-
ните от отпадане ученици са:

неувереност в собствените възможности за учене•	

ниско ниво на мотивация•	

лоши взаимоотношения със съучениците и учителите•	

липса на цели•	

неспособност за преодоляване на стреса и гнева•	
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4.2. Основни рискови фактори водещи до отпадане от училище

Партньорите по проекта “Електронно портфолио за Вашето бъдеще” идентифицираха няколко 
групи от основни рискови фактори, които биха могли да доведат до преждевременното отпадане 
от училище. Отделните групи фактори са: социално положение на ученика, взаимоотношения със 
семейство и приятели, лични проблеми и проблеми в училище.

а) Рискови фактори, които не са свързани с училище

Фактори свързани с обществото:•	

- икономически статус на обществото;
- земеделски/географски проблемни райони;
- ниво на безработицата в района;
- престъпност в района;
- определени обществени особености (принадлежност към малцинствена група, емигранти);

Фактори свързани със семейството и обществото:•	

- стрес в семейството;
- взаимоотношения в семейството;
- отношение към семейството;
- задължения в семейството и отношението на ученика към тях;
- конфликти с приятели;

Фактори свързани с личността:•	

- рисково говорене (незачитане на правилата определени от родителите или незачитане на за-
кона);
- социална изолираност;
- проблеми с личността;

б) Фактори свързани с училището

Фактори зависещи от обстановката в училище:•	

- негативни отношения между учител и ученик;
- липса на подкрепа, контакт;
- комуникация в класа;

Персонални фактори свързани с училище:•	
      
      - ниско ниво на ангажираност към предметите в училище;
      - недисциплинираност;
      - ангажираност най-вече в дейности, които не са свързани с училището;
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4.3. Програми за превенция на отпадането от училище и ролята на консултирането 

Кариерното консултиране би могло да е основния начин за справяне с проблема на преждевременно-
то отпадане от училище. За тази цел са създадени програми за превенция (свързани с процедурите 
по кариерно консултиране), които могат да са доста полезни и успешни и, които включват следно-
то:

анализ на търсенето и предлагането на пазара на труда по отношение на професиите и •	
специалностите 

съвместна работа на психолози, социални работници и педагози за работа със застраше-•	
ни от отпадане ученици и рискови ученици; индивидуален подход към децата

навременен анализ на причините, поради които детето изостава в процеса на обучение, •	
установяване на причините за неговото отсъствие

разработване на индивидуални програми за работа с ученика •	

разработване на индивидуална програма за работа със семейството•	

разработване на индивидуални планове за постепенно приспособяване на учениците към •	
училищната среда при продължително отсъствие или прекъсване; компенсаторни моде-
ли за преодоляване на пропуските в учебното съдържание

ползване на съвременни технически средства и по-интересни методи за преподаване и •	
избягване използването на стандартните форми

консултации и насочване на ученика към професионално обучение съобразно възрастта и •	
интересите на ученика

Според Lehr et al. (2003) ключови компоненти на програмите са:

лични (свързани с повишаване на самооценката, регулярни дискусии в класовете, индиви-•	
дуално консултиране)

академични (участие в специални образователни курсове, индивидуализирани методи на •	
обучение, наставничество)

връзка със семейството (стратегии, които включват възможност за непрекъсната об-•	
ратна връзка от семейството или посещение по домовете)

структура на училището (възможност за включване в индивидуални програми)•	

свързани с работата (професионално обучение, доброволно участие в програми)•	

Кариерното консултиране може да е много полезно при идентифицирането и предотвратяването 
на явлението «преждевременно отпадащи от училище». То подпомага процеса на самопознание по-
средством:

оценка на интересите, ценностите и уменията•	
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подпомагане изграждането на положителна самооценка, установяване на цели и развива-•	
не умения за взимане на решения

подпомагане процеса на изследване на различни възможности за развитие, предлагане на •	
позитивен модел на ролята на възрастния

намирането на връзка между уменията на учащия се и изискванията на работодатели-•	
те

подкрепа на процеса на търсене и подготовка за работа•	

подпомагане процеса на изготвяне на планове за индивидуално кариерно или образовател-•	
но развитие (индивидуално или групово)

ръководене процеса на планиране и изработване на е-портфолиото. Така учениците мо-•	
гат да опишат своите умения, да изготвят свой план за образователно и професионално 
развитие и да изпробват планираното в практиката

Кариерното консултиране предлага информация за:

същността на професиите•	
необходимите академични и професионални умения за различните професии •	
професионалните и образователни възможности•	

Подкрепя процеса на взимане на решение чрез:

изследване и избор на различни алтернативи за професионално и образователно разви-•	
тие

5. Заключение

Когато си избираме определен път за развитие в дадена кариера, ние правим един от най-важните 
избори в живота си, защото едно неправилно решение в този момент може да доведе до фатални 
последствия. Обикновено това решение се взема в един такъв етап от живота на човек, в който 
му влияят много фактори – семейство, приятели, учители, социална среда, мода, икономическо 
състояние.

Професионалното ориентиране и консултиране, когато се базира на науката и се извършва от 
професионалисти, помага на ученика/младежа и на неговите родители да направят правилния про-
фесионален избор, който да отговаря едновременно на способностите и желанията на детето, на 
наличните ресурси, на изискванията на пазара и перспективите за намиране на работа. И не на по-
следно място кариерното консултиране е важен фактор при работата със застрашени от отпада-
не ученици. Разработени са набор от рискови фактори за идентифициране на застрашените от от-
падане ученици, които фактори да служат в помощ на консултанта. Методът на е-портфолиото 
може да е много полезен и в този процес.
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6. Упражнение

Това упражнение има за цел да подпомогне младежа при избора на професия или път в кариерата. 
То се използва за предвиждане на краткосрочните и дългосрочните предимства и недостатъци на 
всяка професия.
Времетраене

Това упражнение отнема между 60 и 90 минути.

Задание

1. Подберете 3 професии, които считате за най-подходящи за младежа според неговоте интереси 
и умения;

2. Помолете младежа да попълни в таблица дългосрочните и краткосрочните предимства и недо-
статъци за всяка от трите професии; подкрепете го при изясняването на посочените твърдения 
като му дадете примери;

3. Обсъдете твърденията посочени за всяка от професиите и доколко те са важни за конкретния 
индивид. Задавайте помощни въпроси, за да помогнете изясняването им.

4. Помолете младежа да реши кое преобладава за всяка професия – предимствата или недостатъ-
ците. Обсъдете защо?

5. Погогворете за професията с най-много предимства и най-малко недостатъци. Дайте на младе-
жа някакви насоки за тази професия, както и информация за допълнителната литература за избра-
ната професия. Направете изводи.
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Глава 4

електронното портфолио и 
игрите В процеса на 

кариерното консултиране

Ключови понятия

e-портфолио, игри, прилагане, процес по кариерно консултиране, неразвлекателни игри, сериозни 
игри, развлекателно-образователни игри

Цели на главата

Целта на главата е да предостави информация за прилагането на е-портфолиото и игрите в про-
цеса по кариерно консултиране и развитие, както и да даде някои добри практики за използването 
им в различни условия.

Съдържание на главата

В тази глава може да намерите информация за добрите практики и успешните стратегии за прила-
гане на е-портфолио и игри за целите на кариерното консултиране и развитие. Може да намерите 
също така и примери с кратко описание за това как да се използват е-портфолиото, игрите и ин-
терактивните инструменти.

Тази глава има за цел да обясни ролята на е-портфолиото и игрите в процеса на кариерното консул-
тиране. Ясно определени са ползите на един полезен е-портфолио уебсайт, използван от обучава-
щите се като инструмент. Ето защо особено внимание е обрнато на ролята, която сайтът има 
в процеса по кариерно консултиране както и значението му за тези, които работят в сферата на 
кариерното консултиране и ориентиране на младежи. Връзката между процеса по консултирането 
и ролята на обучителя е основна за успешното прилагане на е-портфолио уебсайта и успеха на про-
екта “Е-портфолио за Вашето бъдеще”.

Тази глава има за цел да извлече полезната информация от работата по е-портфолио системата и 
по проекта като цяло с цел по-доброто разбиране на процесите и процедурите свързани с темата. 
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Това ще даде на читателите възможността да извлекат полза от предишната работа в областта 
и да добият цялостен поглед върху проекта и е-портфолиото като ресурс.

В настоящата глава са засегнати ролята и значението на игрите и интерактивните инструменти 
в процеса по консултирането. В главата са представени и анализирани различни видове инструмен-
ти. Обсъдени са и т.нар. неразвлекателни игри и употребата им в процеса по консултирането.

1. Ползите за консултанта от е-портфолио метода и игрите

Основната цел на проекта “Електронно портфолио за Вашето бъдеще” е да разработи и въведе ме-
тода на е-портфолиото, както и да подпомогне консултантите при насърчаването на учениците 
да са по-уверени в уменията и компетентностите си. Използваните от консултантите способи 
за консултиране биват допълнително подпомогнати и направени достъпни за учениците като на 
съответния консултант се предостави инструмента е-портфолио. По този начин цялата идея на 
проекта “Електронно портфолио за Вашето бъдеще” е в унисон със Стратегията за ученето през 
целия живот. Проучването 5 разработено в рамките на проекта в 4 европейски държави разкрива 
нуждите на кариерните консултанти от е-портфолио и игрови методи за подпомагане на кариер-
ното ориентиране на учениците.

1.1. ИКТ в подкрепа на услугите по професионално консултиране

Интернет, както и другите ИКТ и мултимедийни инструменти играят важна роля в живота на 
много европейци, предоставяйки им платформа, на която да комуникират. Тези ИКТ ресурси и ин-
струменти могат да се използват от образователния сектор с цел предоставянето на най-добри-
те ресурси и услуги за всички в сектора и с цел гарантиране, че секторът достига до възможно най-

широка публика и съответно изцяло ангажира всички включени 
в него. Изчисленията на Евростат (2006) показват, че около 85% 
от европейските ученици използват интернет. Този изумител-
но висок процент ни показва в какъв ключов инструмент са се 
превърнали компютрите и интернет и колко важна е ролята им 
в сферата на консултирането. Както в много други сфери от 
образованието, така и в сферата на кариерното консултиране 
и ориентиране, нивото на познаване и използване на интернет 
като помощно средство в училищата е нараснало неимоверно.

1.2. Активна ангажираност на ученика

Изследванията показват, че за да може методът на е-портфоли-
ото да е ефективен, консултантите трябва да гарантират, че 
използването му е “част от един подход към ученето, притежа-
ван от ученика и в чиито център е поставен ученикът, което от 
своя страна дава възможността на учениците да са активно ан-
гажирани в процеса на обучението си, а не да поглъщат информа-
ция” 6. За да може е-портфолиото да бъде успешно и ефективно 
приложено като метод, консултантите трябва да гарантират 
високото ниво на ангажираност на учениците. Следователно, ако 
учениците не са включени в процеса от самото му начало, няма 
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как те да бъдат мотивирани да са актуални. Гарантирането на ангажираност от самото начало 
дава на учениците усещането, че те са собствениците на е-портфолиото си, което усещане може 
да бъде подпомогнато посредством позволяването на учениците да използват е-портфолиото 
като инструмент, който допълва интересите и способностите им 7. В унисон с тези твърдения 
Ринг, Уийвър и Джоунс твърдят, че “ученето се подобрява като се обменят идеи с учениците по 
начини, които подпомагат постигането на яснота и разбиране, като в същото време насърчават 
разсъждаването в различни посоки, разрешаването на проблеми и критичното мислене. В центъра 
на дейностите трябва да е самият ученик и по този начин дейностите биват практически насоче-
ни, значими за ученика и ефективно подпомагат ученето.” 8. За да се помогне на учениците активно 
да участват в е-портфолио процеса, много важно е консултантите да са добре обучени в използ-
ването на е-портфолио и съответно да могат да предадат тези свои познания на учениците. Ако 
учениците срещат затруднения при работата си със сайта, то те могат да сметнат процеса за 
прекалено труден и бързо да се откажат от него 9. Нивото на взаимодействие между учениците 
може да се подобри посредством гарантирането, че всички учители, обучители и консултанти, 
които помагат на младежите при управлението на е-портфолиото, са добре обучени и запознати 
с ползите от е-портфолиото и могат да разрешат който и да е индивидуален или технически про-
блем.

1.3. Характеристики предразполагащи към разсъждаване (рефлексия)

Както бе вече отбелязано в тази глава съдържанието и ресурсите по проекта “Електронно порт-
фолио за Вашето бъдеще” имат за цел да дадат възможност на консултантите да подготвят 
адекватно учениците в това да са по-наясно с уменията и компетентностите си. Помагайки на уче-
ниците да разберат какво са постигнали посредством социалните, персоналните и образовател-
ните си цели, проектът ги подпомага в това да се изявяват в своята работа, на пазара на труда, 
както и във всяка друга сфера. Това е от полза на учениците и в момента, в който им се наложи да 
вземат решение за бъдещото си образование или професионално развитие и то посредством раз-
работването и пилотирането на една среда, базирана на игровите методи и съчетаваща две игри 
за самооценка с е-портфолиото.

1.4. Идентифициране на застрашените от отпадане ученици

Проектът “Електронно портфолио за Вашето бъдеще” предоставя на консултантите иновативен 
уеб-базиран инструмент в подкрепа на навременното идентифициране на застрашените от от-
падане ученици. Като допълнение към това, че по този начин на консултантите им е предоставена 
информация за училищния живот на ученика, те също така биха могли да накарат ученика да изиграе 
играта “For Your Future” и мотивационния тест. Тези игри/инструменти дават един поглед върху 
желанията и уменията на ученика в няколко различни сфери, сред които умение за работа с числа, 
логическо мислене, технически умения, организационни умения, комуникативни умения, умения за ра-
бота в екип, приспособимост, отзивчивост, физическа форма, желание за работа, новаторство, 
сръчност и чувство за естетика. Цялата тази информация дава на консултантите възможността 
да разберат кои са силните и слабите страни на всеки ученик, какво му харесва и какво не, и по този 
начин да наблегнат на предпочитаните от ученика области.

Мотивационният тест оценява учениците в набор от различни области и дава най-обща обратна 
информация, базирана на дадените отговори. Подобно на играта “4YF”, резултатите от теста мо-
гат да се използват от консултантите за набавяне на допълнителна информация относно сте-
пента на мотивация на ученика, както и да проверят вероятността ученикът да е застрашен от 
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отпадане от училище. Тестът също така ще помогне на консултантите още по-добре да разберат 
какво кара учениците да напускат преждевременно училище, както и факторите, които им оказват 
влияние, като например семейство, приятели, общество, квартал, училище, съученици, лични про-
блеми, спорт или участие в извънкласни дейности. Това ще даде възможност на консултантите да 
обърнат внимание на проблемите преди те да са се разпространили и сред други ученици, и най-вече, 
ако става дума за сериозни и важни проблеми, за които е много вероятно да доведат до напускане на 
училище преди придобиване на сертификат или преди завършване курса на обучение.

2. Употреба на електронното портфолио

FuturEd (2004) описва е-портфолио системата като система, която се разработва от конкретни 
лица или организации за да се използва от своя създател или от други лица или организации, систе-
мата е ефиктивна, ефикасна и електронна благодарение употребата на информационни и комуника-
ционни технологии. Това определение на е-портфолио ще помогне на всички, които са ангажирани в 
процеса и най-вече на консултантите да се запознаят напълно с целите и задачите на е-портфолио 
системата.

2.1. Електронното портфолио и образователната система

През последните години се наблюдава особено нарастване на вниманието, което се отделя на уче-
ническите портфолиа и е-портфолиото в сферите на висшето образование и кариерното кон-
султиране 10. Всички аспекти на бизнеса, обществото и образованието стават все по-зависими и 
все по-свързани с информационните и комуникационните технологии. Компютрите и интернет 
стават все по-важна част от ежедневието, поради което в наши дни все повече и повече професи-
оналисти използват максимално потенциала на този ресурс.

Имайки предвид основната роля, която заема интернет при набирането на персонал и в обучение-
то, е-портфолио методът представен от проекта “Електронно портфолио за Вашето бъдеще” е 
обучителен инструмент, предназначен за учениците, които биха могли да помислят за бъдещото 
развитие на кариерата като същевременно подобряват уменията си свързани с ИКТ. Едно неотдав-
нашно проучване сочи, че инструментите предоставящи образователни услуги постепенно се от-
дръпват от ползването на традиционни методи и се насочват към по-разнообразни начини за пре-
доставяне на услугите по кариерно консултиране 11. Според много европейски проучвания кариерно-
то консултиране бива преструктурирано, така че да набляга повече на нуждите на обществото от 
учащи се. Предвижда се също така, че е-портфолиото ще има съществена роля при изграждането 
на цялостна стратегия за развиване на навици за учене през целия живот, както и за развиването 
на умения за канализиране в правилна посока на напредъка им както в ученето, така и в работата. 
Според едно скорошно проучване на ОИСР способността на хората да осъзнават и управляват уме-
нията си, да планират кариерата си и да търсят работа, играе основна роля при осигуряването на 
успешни работни места 12. Имайки предвид постепенното преминаване към онлайн ресурси (онлайн 
автобиографии, психометрични тестове, различни тестове оценяващи нагласите на човек, онлайн 
профили и приложения) учащите се, учителите и консултантите трябва да са изцяло информирани, 
за да могат да се възползват максимално от ресурсите. И не на последно място помагайки на уче-
ниците да се научат да използват е-портфолиото може да им се помогне да се развият като едни 
млади професионалисти 13. 

Консултантите в сферата на образованието могат да използват е-портфолиото като метод за 
подпомагане на учениците при представянето на тяхната работа и постижения. Учениците също 
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така биха могли да попълват и публикуват онлайн автобиографии, профили, подробно описание на 
постиженията, както и да представят профила си на приятели, работодатели и консултанти. В 
заключение, основните ползи от употребата на е-портфолио включват: това, че то служи като 
помощно средство в процеса по кариерно консултиране, като начин за оценяване на процеса на уче-
нето и на учебната програма, както и като начин за подпомагане на учебните дейности 14.
Доказано е, че благодарение не е-портфолио метода учениците са по-запознати с процеса на уче-
нето и с това как, ако се ангажират повече с е-портфолиото си и неговото съдържание могат да 
израснат в личен план и в професията15.

2.2. Е-портфолио насочено към ученика

Една от основните характеристики на е-портфолио метода е подходът насочен към ученика. Както 
бе споменато по-рано в тази глава, за да могат учениците да извлекат максимума от е-портфоли-
ото, трябва консултантите, ръководителите и обучителите да гарантират, че е-портфолиото 
е колкото се може по насочено към ученика. Ако учениците трябва изцяло да се ангажират с идеята 
за създаване на свое собствено е-портфолио, то те трябва да са наясно, че те “притежават” своя 
профил. Консултантът трябва да гарантира, че ролята му е по-скоро да наставлява и да помага, а 
не да контролира. 

Когато е-портфолиото е насочено към ученика, тогава той може спокойно да разсъждава върху 
уменията си, целите, постиженията, както и върху резултатите от играта 4YF и мотивационния 
тест. Вземайки по този начин нещата в свои ръце, учениците се ангажират активно в планиране-
то на своето бъдеще и напредък, вместо само да поглъщат подадената им информация без да се 
замислят16.

Активната ангажираност на учениците в тези процеси им дава също така възможността да се 
похвалят с работата и постиженията си. Ако учениците се гордеят с работата си, то те ще са и 
по-ангажирани в процеса и в разработването на подходящите профили, които да служат адекватно 
както на тях, така и на тези, които биха искали да ги разгледат, например консултанти, приятели, 
бъдещи работодатели. Ринг Уийвър и Джоунс доразвиват тази идея твърдейки, че е-портфолиото 
е “дигитална обучителна среда, която подпомага и насърчава взаимодействието между притежа-
теля на портфолиото и външните за него страни, като учители, връстници и консултанти.”

И най-накрая, методът е-портфолио, когато е насочен към ученика и гарантира неговата ангажи-
раност, подпомага консултантите при повдигането на определени въпроси пред учениците и при 
инициирането на дискусии. Когато учениците са активно ангажирани в е-портфолио процеса и раз-
съждават върху своите планове, обучение, постижения и напредък, те са и по-склонни да участват 
в дискусии на определени теми. Учениците не само ще добият увереност при обсъждането на тези 
теми, включително и на евентуални проблеми, с връстниците си в е-портфолио мрежата, но и ще 
им е по-лесно да се допитат до консултантите за възникналите въпроси и проблеми.

2.3. Проблеми свързани с използването на е-портфолиото

Макар и е-портфолиото да е един ценен инструмент както за учениците, така и за консултанти-
те, някои учени изразяват съмненията си свързани с използването на този инструмент. Първият 
такъв проблем, определен от консултантите се отнася до въпросите касаещи сигурността и кон-
фиденциалността. Като се има предвид, че е-портфолиото е предназначено за хората, част от 
училищната среда и следователно съдържа подробности за тестове/игри на учениците, техните 
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персонални цели и постижения, то учениците и консултантите трябва да са запознати с тази 
информация. Това означава, че тази информация трябва да е включена в е-портфолиото. Потреби-
телите на сайта могат да създават набор от изгледи, за да са сигурни, че евентуален бъдещ рабо-
тодател ще вижда различна страница на профила им от друга такава, предназначена за приятели, 
например.

Оттук идва и вторият проблем при употребата на е-портфолио: необходимостта учениците да 
правят разлика между това да събират информация на сайта за техни собствени нужди и инфор-
мацията публикувана така, че всички да я виждат. Много от учениците, разбира се, ще са запознати 
с всички тези особености, тъй като често ползват други подобни сайтове като facebook, bebo, 
myspace и др. и съответно много от младежите са добре запознати с характеристиките им. По-
вечето ученици ще знаят също така как и кога да публикуват точните документи и информация за 
профилите си с различно предназначение. Тези техни знания плюс консултирането, професионални-
те умения и знания на консултантите би трябвало да гарантират, че учениците публикуват само 
подходящата информация в своето е-портфолио.

2.4. Примери за използване на е-портфолио в процеса на консултирането

Един от хубавите примери за това как може да се използва методът е-портфолио в кариерно-
то консултиране е е-портфолио проекта на Консорциума за дистанционно обучение в Кънектикът 
(www.ePortfolio.org), чиято цел е да създаде гъвкава, уеб-базирана платформа, която да е в подкрепа 
на ученето, рефлексията (разсъждението), консултирането, кариерните услуги и оценяването. Тази 
е-портфолио платформа позволява на учениците да проследяват и наблюдават целите си и опита 
натрупан в процеса на ученето. Те могат да събират работата, която са свършили на едно място 
и да я организират по различни начини в зависимост от специфичните цели. Например, специален из-
глед за консултанта позволява на учениците да се ползват от услугите на кариерни консултанти.

Един друг пример е проектът “PassPortfolio” (www.passportfolio.com), който помага на младежите в 
Нотингам и Нотингамшир да планират бъдещето си и да подпомагат кариерното си развитие. 
Благодарение на това портфолио учениците могат да научат повече за училищата и университе-
тите.

3. Игрови и интерактивни инструменти в процеса по консулти-
рането

Даян Акерман казва следното: “Мозъкът ни учи най-добре докато играе.” С развитието на търго-
вията с компютърни игри през последните години нарасна и интересът към игровите и инете-
рактивни инструменти. Това от своя страна води до появата на нови механизми за консултиране. 
Фактът, че са широко разпространени сред младите хора прави игрите и уеб-базираните интерак-
тивни тестове и инструменти предпочитани средства за кариерно консултиране.

Различни видове интерактивни инструменти се използват в подкрепа на процеса по кариерно кон-
султиране. Най-общо казано, тестовете се използват за различни видове оценяване, докато игрите 
подпомагат разсъждаването, мотивацията, развиването на умения. В зависимост от целта си, 
интерактивните инструменти могат да се разделят на следните категории:
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3.1. Инструменти за оценяване

3.1.1. Инструменти за формална оценка

Това са стандартизираните инструменти, разработени с цел събиране на обективна информация 
за клиента като например формалните интервюта и тестове. С навлизането на интернет в до-
мовете на хората все повече се прилагат и компютъризирани тестове, както за самостоятелна 
работа, така и като част от процеса по консултирането.

3.1.2. Инструменти за оценяване на интересите

За оценка на интересите се използуват различни тестове. Те имат за цел както да повишат само-
оценката така и да разширят списъка от възможностите на клиента.
Много популярни са следните тестове:

The Strong Campbell Interest Inventory (SCII) (Campbell, 1977) (Тест на интересите - Кембъл). Тестът съ-
държа 325 пункта свързани с различни предмети в училище, дейности, забавления, типове личности 
и личностни характеристики. Базира се на теорията на Холанд за типовете личности и изследва 
23 скали на основните интереси, 162 скали с професии, административен индекс (за изследване на 
специфични проблеми) и 2 специални скали за изследване на академична ориентация и интроверсия-
екстроверсия.

The Jackson Vocational Interest Survey (JVIS) (Jackson, 1977) (Тест на професионалните интереси - Джаксън). 
Тестът се състои от 289 двойки твърдения и 34 скали, съдържащи 26 “професионални роли” и 8 “сти-
ла на работа”. Тестът може да се използва като инструмент за кариерно планиране и развитие.

The Kuder Occupational Interest Survey ( Kuder, 1966,1979) (Тест на професионалните интереси - Кудър). 
Тестът съдържа 77 скали на професии, 29 скали за студенти-мъже и 57 скали на професии подходя-
щи за жени. Тестът представлява инструмент за изследване на професионалните интереси и се 
използва за целите на кариерното ориентиране и консултиране.

The Self Directed Search (SDS) (Holland 1970,1977) (Тест на личността - Холанд). Този тест се използва за 
оценка на професионалните интереси и се основава на теорията, че хората са разделени на шест 
категории в зависимост от шест различни типа личностна ориентация, която е свързана с профе-
сионалните предпочитания и квалификация: Реалистичен, Изследователски, Артистичен, Социален, 
Предприемчив, Конвенционален.

3.1.3. Инструменти за неформално оценяване

Неформалната оценка включва различни начини за оценяване, които не са стандартизирани както 
формалните тестове. Информацията, събрана чрез неформална оценка, помага за формиране на 
стратегия за работа с клиента, както и за намиране на индивидуален подход за разрешаване про-
блемите му.

За неформална оценка могат да се използват:

Анализ на крайния продукт от дейностите на клиента (рисунки, предмети с полезно прило-•	
жение или декоративни такива, стихотворения, есета, софтуер и т.н.).
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Резултати от неформални тестове, разработени от консултанта и др.•	

Наблюдение (вербалните и невербални детайли в поведението по време на консултиране-•	
то).

Структурирано интервю. Интервюто е най-широко използвания инструмент за набиране на •	
информация в консултирането.

Анализ на опита•	  (образованието и допълнителните обучения на клиента, трудовия стаж 
(предишни работодатели, заемани длъжности, отговорности, заплата, причини за смяна на 
работата), сертификати, любими занимания през свободното време, здравословно състоя-
ние, семейно положение, друга информация за семейството и т.н.).

Анализ на биографични данни (настоящите и минали постижения на клиента са ценна инфор-•	
мация за оценката на професионалните му качества и потенциал).

Игрови методи - •	 (ролеви игри, симулационни игри, ситуационни игри, игри-драматизации). 
Игровите методи подпомагат процеса на консултиране и по един приятен и забавен начин 
улесняват клиента по време на процеса на търсене отговор на интересуващите го въпро-
си.

3.2. Инструменти за измерване

Съществува широк набор от инструменти за измерване, предназначени за кариерно развитие, опре-
деляне на личностните характеристики, както и на други въпроси свързани с работата на човек.

3.2.1. Инструменти за измерване на предимствата на работното място

Един от примерите за тест, чиято функция е да измерва предимствата, а именно нещата, които 
един човек намира за най-съществени на работното място е Minnesota Importance Questionnaire 
(Въпросник изследващ значимите за клиента параметри на професията). Този тест измерва профе-
сионалните нужди на даденото лице, както и това какво човек намира за най-ценно в работата си. 
Шестте най-ценни неща на работното място според този тест са: постижения, удобства, ста-
тус, алтруизъм, сигурност и самостоятелност.

Друг пример за един такъв тест е Adult Career Concerns Inventory (ACCI) (Изследване професионални-
те проблемите при възрастните). Това е инструмент, който може да се използва от консултанти-
те за подпомагане на вече зрели хора при планиране и изследване на тяхната кариера.

3.2.2. Инструменти за измерване на професионалната зрялост/кариерното развитие

Съществуват различни инструменти, чиято основна цел е да измерват кариерното развитие и 
професионалната зрялост на човек. Ето и някои от тях:

Career Decision Scale (CDS) или “Скала на решителността по отношение на кариерата” представлява 
скала състояща се от 19 пункта, с която може да се измерва степента на нерешителност, и да се 
разбере каква е причината за тази нерешителност.
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Assessment of Career Decision-Making (ACDM) или “Оценка на взимането на решения по отношение 
на професията” е инструмент разработен, за да “оцени стила на вземане на решение на ученика и 
напредъка му при решаването на 3 задачи свързани с вземането на решение за кариерата”. Този ин-
струмент е разработен от Жаклин Бък и Хари Даниелс.

QuintCareers Assessment е инструмент разработен, за да е в помощ на ученици и студенти при пла-
нирането на образованието и кариерата. Този инструмент помага на студентите да разберат кои 
основни предмети да изучават както и кои професии ги удовлетворяват и пасват на интересите 
им. С помощта на този инструментът могат да се извлекат изводи за професиите и да се предло-
жи набор от професии, които да паснат на характера на ученика. Този тест може да намерите на: 
http://www.jvis.com/quintcareers/.

CareerMaze или “Лабиринта на кариерата”, представлява онлайн инструмент за оценка, разработен, 
за да подпомага себепознанието и намирането на възможности за бъдещо развитие. Инструмен-
тът предоставя също така подробни изводи за професиите и предлага набор от професии, които 
да паснат на характера на ученика. Този тест може да намерите на: www.careermaze.com.

JobDiagnosis или “Тест за определяне на подходящата професия” представлява инструмент за оценя-
ване на професионалните желания на ученици, хора, които сменят професията или такива търсещи 
си работа. Потребителят прави кратък тест, който оценява интересите, уменията и компе-
тентностите му с цел намирането на подходящата професия. Този тест може да намерите на: 
www.jobdiagnosis.com

3.2.3. Инструменти за измерване на личностните характеристики

Един примерен инструмент, който служи за измерване на личностните характеристики е Myers-
Brigs Type Indicator или “Тест изследващ типа личност – разработен от Майерс и Бригс”. Този ин-
струмент се базира на типологията на Карл Юнг и изследва основните предпочитания на хората 
свързани с кариерата им.

Personal Skills Map (PSM) или “Карта на персоналните умения” е един друг инструмент за оценка, раз-
работен, за да определя социални/емоционални познания на потребителя и да му помага да успее в 
работата, училището и др.

3.3. Тестове за изследване на многостранните способности и постижения

3.3.1. Набор от тестове за изследване на многостранни способности

Един от тестовете предназначен за изследване на многостранните способности е т.нар. Aptitude-
based Career Decision Test (ABCD) или “Тест изследващ решенията свързани с кариерата и базиран на 
способностите”. Този тест е предназначен за вземането на решения свързани с кариерата, които 
решения се базират на конкретни способности. Differential Aptitude Test (DAT) или “Тест за разграни-
чаване на отделните способности” измерва способността да се учи или успява в точно определени 
области.
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3.3.2. Набор от тестове за изследване на постиженията

Един примерен инструмент, който се използва за изследване на постиженията е Test of Adult Basic 
Education (TABE) или “Тест изследващ базисното образование на възрастните”. Този тест е разра-
ботен, за да помогне на вече зрелите хора да реализират целите си както в обучението, така и в 
кариерата.
И не на последно място, съществуват и някои смесени инструменти за измерване. Пример за един 
такъв смесен инструмент е World of Work Inventory (WWI) или “Светът на работата”.

3.4. Видове неразвлекателни игри

Неразвлекателните или също сериозни игри могат да се прилагат в различни сфери и се разделят 
на различни категории. Според някои сериозните игри се делят на: педагогически, идеалистични, 
политически или социални. Друг пример за разделянето на тези игри е на категории: образование, 
здравеопазване, национална сигурност, корпоративен мениджмънт или образование, здраве, държав-
на политика, наука, управление и фирмено обучение. Според едно друго, но в същото време подоб-
но разделение технологията на сериозните игри може да се използва в едни толкова разнообразни 
сфери като здравеопазване, държавна политика, стратегическа комуникация, отбрана, обучение и 
образование. Ето и списък с най-често срещаните класификации:

Според целта:

Образователни игри – образователните игри печелят повече популярност едва през 90-те •	
години на 20 в., макар и такива да са били създавани и използвани много преди това. Този 
вид неразвлекателни игри спомага за развиването на много различни умения: стратегическо 
мислене, планиране, комуникация, сътрудничество, вземане на групови решения и умения за 
водене на преговори;

Игри за държавната политика – тези игри са създадени, за да образоват обществото в даде-•	
на област на политиката, да помагат на хората да изпълнят и разберат по-добре ролята си 
на граждани на едно демократично общество;

Политически и социални игри – тези игри може да включват различни видове задачи и ситуа-•	
ции, като например различни видове справяне с кризисни ситуации, терористични атаки, епи-
демии, заплахи от природни катаклизми, въпроси свързани с политиката на здравеопазване-
то, градоустройство, контрол на трафика, погасяване на пожари, балансиране на бюджети, 
обучение по етика и безопасно шофиране;

Игри свързани със здравето – това са игри разработени за ползване като приложения в здра-•	
веопазването. Те могат да са различни видове и да изпълняват различни функции, например 
физическо здраве (за насърчаване на здравословни навици); здравна култура/самопредпазване; 
терапия чрез забавление (могат да се използват като терапевтични инструменти); възста-
новяване и рехабилитация; обучение и симулация; диагностициране и лечение на умствени 
заболявания и др.

Военни игри – игри засягащи различни аспекти от воденето на военни действия. Като се •	
започне от игри със сравнително прости правила, които позволяват на войниците да пла-
нират по-добре битките и се стигне до много сложните симулации на обучения с танкове, 
хеликоптери, както и за групови обучения;
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Комерсиални игри – в последните години технологиите и медиите станаха широко достъп-•	
ни, което позволява и адаптирането им за целите на фирменото обучение. В момента на-
раства и интереса към сериозните игри и симулациите поради няколко причини: нараства 
броят на служителите запознати с видео игрите, а вниманието им бива бързо и ефективно 
привлечено от интерактивните сериозни игри.

Сред другите по-рядко използвани игри са бизнес игрите, рекламните игри и онлайн общества-
та.

Според броя на потребителите:

За един играч;•	

За двама играчи;•	

Мултиплейър игри или игри включващи няколко отбора;•	

Според игровата среда:

Онлайн игри с един играч;•	

Онлайн мултиплейър игри или игри вклчващи няколко отбора;•	

Офлайн игри;•	

Игри за мобилни телефони;•	

Що се отнася до сферата на младежката работа, различаваме измежду четири основни категории 
необразователни игри 17:

Човешки права – игрите в тази сфера се базират на основни човешки права, международни •	
документи и механизми за защита на човешките права от закона;

Междукултурно обучение – основен момент в тези игри е как да се справяме с различията •	
между хората. Как да разпознаваме и обосноваваме културните различия и в същото време 
да насърчаваме реалното културно интегриране и цялостното развитие на учениците, пър-
во в училище, а след това и в обществото?;

Младежка информация – целта на тези игри е да помогнат на младежите да осъзнаят кои са •	
собствените им ресурси, да действат и да вземат сами решения;

Менажиране на младежки проекти – игри обучаващи хората да планират, изготвят, импле-•	
ментират и отчитат сами проектите си;

3.5. Примери за игри за кариерно консултиране

Един от добрите примери за използване на игрите в процеса на кариерно консултиране е играта Get 
Access’s “Career Game”. Може да я намерите на следния интернет адрес: www.getaccess.com.au/izone/
career-game/. Играта разяснява процеса на кариерно консултиране, показва стъпките на кариерното 
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развитие и тества познанията на потребителя по темата.

Друг добър пример за игра използвана в процеса на кариерно консултиране е уеб страницата www.
careergames.com. Този сайт включва много малки игри свързани с процеса на кариерно развитие. От-
говорите и обясненията са представени по един добре структуриран и разбираем начин.

4. Заключение

В заключение можем да кажем, че уеб-базираните интерактивни инструменти и ресурси никога не 
са заемали по-важно място в процеса по кариерно консултиране на младежи. Е-портфолиото дава 
на учениците, техните приятели, учители, консултанти и бъдещи работодатели средство, което 
да използват за комуникация, за обменяне и обсъждане на идеи, за придобиване на знания относно 
целите и постиженията на другите. На индивидуално ниво, е-портфолиото дава възможност на 
учащите се да разсъждават върху постиженията и уменията си. Учащите се сами отговарят за 
своите профили, което им дава възможност да се гордеят със създадените от самите тях различ-
ни профили и разработването на сайт, който да отговаря по най-добрия начин на нуждите им и да 
подпомага напредъка им на пазара на труда. От гледна точка на консултантите/ ръководителите 
и обучителите, е-портфолиото дава възможност на участниците в процеса по консултирането да 
използват мултимедия и интерактивни инструменти в работата си с учениците. Консултантите 
могат също така да помагат на учениците при осъществяването, наименуването и разсъждаване-
то върху целите и постиженията им, както и да ги запознаят с важни за тях теми чрез играта 4YF 
и мотивационния тест (и двата инструмента – част от ePortfolio 4YF системата).

Като цяло е-портфолиото, игровите и интерактивните инструменти могат да са безценни при 
подпомагане на младежите при усвояването на знанията и уменията необходими за изясняването на 
основните ценности и цели свързани с конкретните професионални сфери. Тези инструменти може 
да са много полезни и в развиването на ефективни практики за постигането на професионалните 
цели.

5. Упражнение

Както бе обяснено и по-рано в настоящата глава много важно за успешното използване на е-порт-
фолио метода е учениците да са ангажирани в използването на ресурса е-портфолио както и да е 
сигурно, че са наясно със значението на понятието, характеристиките, настройките, профилите 
и игрите. Ако учениците не се чувстват като част от е-портфолио процеса или, ако смятат сис-
темата за прекалено сложна или неангажираща, то те не ще съумеят да се възползват напълно от 
ресурса и бързо ще се разочароват от системата.

Насоки

За да могат да помагат на учениците да се възползват изцяло от предимствата на е-портфо-
лио метода, ръководителите и консултантите трябва да са добре запознати с всички аспекти на 
ePortfolio 4YF средата – профилите, играта 4YF, мотивационния тест, начина на описване на целите, 
уменията, постиженията, както и с цялостното предназначение на сайта. Ето защо всички консул-
танти биха могли да се заемат със създаването на примерен ученически профил, което ще им даде 
възможността да вникнат във всички особености на сайта.
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Задание

1. Консултантите си правят профил.

2. Консултантите попълват всички части на уебсайта, включително профилите, 4YF играта, мо-
тивационния тест, описват също така целите, уменията и постиженията.

3. Веднъж щом напълно се запознаят с всички аспекти на сайта консултантите трябва да:

а) Дадат обратна информация за уебсайта, която включва изброяването на областите, които:

- Учениците им ще намерят за полезни;

- Учениците им ще намерят за трудни;

- Всякакви други коментари/ обратна информация, която са извлекли след попълването на профила 
и проиграването на игрите и, която смятат за полезна;

б) Гарантират, че е-портфолиото е включено в учебната програма

Заемайки се с това консултантите ще могат покажат на учениците как се използва е-портфолио 
метода, да изтъкнат неговите предимства, както и да работят с учениците по такъв начин, кой-
то да гарантира максималната им ангажираност със системата. Тази дейност ще е от полза и за 
факултета за целите на разработването на учебните планове и заданията, които биха могли да 
включват е-портфолиото. Изследванията показват, че колкото по-интегрирано е е-портфолиото 
в учебния план, толкова по-ефективно става то.
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Глава 5

как да използВаме 
ePortfolio 4Yf системата

Ключови понятия

е-портфолио, мотивационен тест, игра 4YF, изглед, празно поле, лична информация, консултант, 
работодател, потребител

Цели на главата

Целта на тази глава е да напътства и покаже на потребителя как да създаде 
собствено е-портфолио, как да попълни правилно информацията в изгледите и 
как да общува с другите потребители.

Съдържание на главата

Тази глава представя ePortfolio 4YF средата (www.my-eportfolio.org) и разяснява 
целия процес по разработването на едно е-портфолио. Тук може да намерите 
описание на интерфейса, разяснение на резултатите от мотивационния тест 
и играта 4YF, както и препоръки за консултанти що се отнася до това как да 
използват метода е-портфолио за целите на кариерното консултиране.

В следващите няколко страници може да се научите как да създадете свое соб-
ствено е-портфолио. Процесът по направата на е-портфолиото се състои от 
няколко стъпки. Първата от тези стъпки е попълването на информацията в 
профила, изиграването на играта 4YF и получаване на резултати от мотиваци-
онния тест. Следващата стъпка е персонализирането на е-портфолио профи-
ла – това включва съдаване на различни изгледи предназначени за различни групи 
от потребители (консултанти или работодатели). Освен за гореспоменатите 
цели може да използвате системата и за целите на кариерното развитие и 
консултиране. Ако е-портфолиото е попълнено правилно, човек може да го из-
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ползва, за да кандидатства за подходящата за него работа. Е-портфолио системата позволява раз-
глеждането на профилите на приятелите, обсъждането на техни проекти и обменянето на идеи. 
Това прави е-портфолиото идеалния инструмент, който подпомага една нова методология на учене 
и се използва за разсъждаване (рефлексия) върху постиженията.

Е-портфолио уебсайтът, играта 4YF и мотивационният тест са източник на широк набор от ин-
струменти, ресурси и образователни материали, които могат да са в помощ на учениците, учи-
телите, ръководителите и консултантите при насърчаване осъзнаването на собствените компе-
тентности. Е-портфолио уебсайтът, играта 4YF и мотивационният тест предоставят на евро-
пейците възможността да запишат и представят собствените си компетентности и кариерно-
то си развитие в последните си години от гимназията. Тези умения са изключително важни, за да 
могат учениците да следват и постигнат професионалните и образователните си цели докато са 
все още част от образователната система. Този всеобхватен тест за самооценка и инструмент 
за рефлексия (разсъждаване) дава възможност на учениците да изследват и сравняват личните си 
наклонности.

1. Цялостен преглед на средата ePortfolio 4YF

еPortfolio 4YF представлява иновативна среда съдържаща е-портфолио и игри. Тази среда съчетава 
е-портфолиото с онлайн игра за самооценка и интерактивен мотивационен тест. Цялата система 
с всички нейни компоненти изброени по-горе е на разположение на уебсайт: www.my-eportfolio.org. 
След регистриране в е-портфолио системата, потребителят може да създаде, менажира, обновява 
и доразвива стъпка по стъпка своето е-портфолио. В е-портфолиото могат да се опишат индиви-
дуални интереси и хобита, образование и професионален опит, и не на последно място, могат да се 
публикуват снимки, филмчета и др.

Мотивационният тест предоставя на младежките консултанти информация свързана с отноше-
нието на младежите към образованието. Този инструмент може да се използва за идентифициране 
на застрашените от отпадане ученици. Потребителят трябва да премине три различни сцени и да 
отговаря на въпроси свързани със социалното и семейното си положение, със своето минало и на-
стояще. Резултатите от теста могат да бъдат автоматично трансферирани в е-портфолиото 
на потребителя.

Последният компонент на системата представлява игра за самооценка наречена For Your Future (или 
“За Вашето бъдеще”). Тя се състои от 10 съня, в които играещият преминава през различни ситуа-
ции, които ситуации от своя страна са разработени така, че да тестват различни способности. 
Накрая на играта се генерира персонален профил, който директно трансферира резултатите от 
играта в е-портфолио профила на потребителя.

Средата ePortfolio 4YF дава достъп на младежките консултанти и на педагогическите консултанти 
до е-портфолиото на потребителя. Посредством т.нар. “Consulting View” (или “Изглед за консул-
танта”) те могат да анализират резултатите от играта и мотивационния тест, както и инфор-
мацията в е-портфолиото, за да подпомагат младежите при професионалното им ориентиране и 
кариерно развитие.
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2. Създаване и менажиране на персонално е-портфолио

2.1. Профил

2.1.1. Създаване на профил

Първото, което потребителят трябва да 
направи е да създаде свой собствен профил 
и да го използва за преминаване на всички-
те три модула – е-портфолио, 4YF игра и 
мотивационен тест. За тази цел потре-
бителят трябва да се регистрира в сис-
темата като кликне на бутона Регистра-
ция в полето за Вход на заглавната стра-
ница на системата (www.my-eportfolio.org). 

След това потребителят трябва да въведе регистрационната инфромация, включително и своя 
и-мейл. Най-накрая потребителят ще получи уведомителен и-мейл, в който ще е посочен линк за 
потвърждаване на регистрацията.

След успешно регистриране потребите-
лят може да влезе в системата. Влизайки 
в системата, в горния десен ъгъл на ек-
рана се вижда потребителски прозорец. 

Кликайки на бутон Настройки в този прозорец, потребителят може да смени някои от настройки-
те на профила си, като например паролата, опцията контрол на приятелите или опцията за съоб-
щенията от други потребители в системата.

След приключване на настройките създаването на е-портфолиото може да започне. В случай на 
трудности може да се използва бутона Помощ.



64

Как да използваме ePortfolio 4YF системата

2.1.2. Редактиране на профил

В менюто Профил – Профил, може да се въвежда обща информация, включително информация като 
адрес, мобилен телефон, скайп (или АйСиКю).

Профилът може да се персонализира като се качи аватар. Потребителят може да го направи от 
менюто Профил – Аватар, където могат да се качат максимум пет снимки, които да се сменят в 
зависимост от настроението.

В менюто Профил – Моето Резюме потре-
бителят може да си направи онлайн Резюме, 
което да включва автобиография, персонал-
ни интереси като например хобита, спорт 
и др. В тази секция от е-портфолиото по-
требителят може също така да въвежда 
информация относно: трудов стаж, образо-
вание, сертификати, акредитации и награ-
ди, книги и публикации и професионално 
членство. Например, човек може да опише 
сертификатите, акредитациите или награ-
дите, които притежава, като например 
Сертификат за първа помощ. Другата въз-
можност е да се изброят определени публи-
кации, които даденият потребител е напи-
сал или, в които е участвал по някакъв начин 
(напр. бил е редактор или дизайнер). Полето 
“професионално членство” дава възмож-
ност за създаване на хронология на член-
ството в определени професионални струк-
тури, като например “Регистриран член на 
асоциацията на масажните терапевти”. Ця-
лата тази информация трябва да е помес-
тена в хронологическа последователност.

Менюто Профил – Цели е разделено на три 
части: Персонални цели, Академични цели, 

Цели в кариерата. Персоналните цели или целите в кариерата често се включват в резюметата, за 
да могат работодателите да разберат дали дадената длъжност подхожда на амбициите на канди-
датстващия за нея. В частта Академични цели трябва да се опишат целите, които потребителят 
желае да постигне в обучението си.

Менюто Профил – Умения е предназначено за публикуване на информация отнасяща се до уменията 
на дадената личност. Попълвайки полетата в това меню, потребителят може да допълни инфор-
мацията от играта 4YF.

В менютата Профил – 4YF и Профил – Мотивационен Тест потребителите могат да оценяват 
собствените си компетентности в областите работа с числа, логическо мислене, технически уме-
ния и чувство за естетика, както и да предоставят допълнителна информация, с която да опра-
вдаят дадената оценка.
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Информацията и резултатите по изброените по-горе въпроси се визуализират заедно с резулта-
тите от играта 4YF. По този начин потребителят може да сравнява и анализира двата вида резул-
тати. Следователно може също така да разсъждава върху различни компетентности и да планира 
по-лесно кариерното си развитие.

Частта Профил – Мотивационен тест дава възможност на потребителя да оцени как различните 
фактори (общество, семейство, общност, училище и др.) оказват влияние на решенията му по от-
ношение на професионалното и кариерното му развитие.

Потребителят може да сравни дадените от него отговори с резултатите от Мотивационния 
тест и да разсъждава върху тях: върху това дали си приличат или се различават.

2.1.3. Създаване на профил изглед

От менюто Профил – Редактирай 
Профила потребителят може да 
смени оформлението (подредбата 
на елементите) на своя профил. 
Посредством влаченето на еле-
менти с мишката от полето с 
блоковете отгоре на страницата, 
потребителят може да добавя раз-
лична информация, която да се виж-
да след това в профила. Бутонът 
Промени подреждането на изгледа 
дава възможност за смяна бройка-
та и размера на колоните.

След приключване на тези опера-
ции, потребителят трябва да на-
тисне бутона Запази и да отиде в 
секцията Профил – Виж Профила, 
за да види сам какъв е резултата 
от направените до момента ре-
дакции.

2.2. Моето портфолио

2.2.1. Създаване на изглед

След като попълни информацията в профила си потребителят трябва да създаде различни изгледи 
на профила. Целта на тези изгледи е информацията от е-портфолиото да се групира и класифицира 
по подходящия начин. Потребителите могат да създават различни видове изгледи в зависимост от 
целите – намиране на приятели, обмен на проекти, дискутиране на проблеми с консултант, дости-
гане до работодателите и др. След като се влезе в менюто Моето Портфолио – Моите Изгледи 
– Създай изглед се визуализира следната информация:
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За да се премине към процеса по създаване на изглед, трябва да се кликне на бутона “Създай изглед”. 
Първата стъпка при създаването на изглед трябва да е вече добре позната – желаната информация 
от профила трябва да се премести. Втората стъпка се състои в това изгледът да се озаглави и 
опише. Най-накрая потребителят може да прецени нивото на достъп, което да определи за съот-
ветния изглед – изгледът може да е достъпен за връстници, консултанти, работодатели. След 
завършване на процеса трябва да се натисне бутона Запази.

2.2.2. Копиране на изглед

Ако потребителят не желае да създаде сам свой 
изглед, може да копира готов такъв изглед, струк-
туриран според стандартите на консултантите и 
работодателите. Копирането на изглед става като 
се натисне бутона Копирай изглед. Макар и да не е 
желателно, тези изгледи могат и да се променят. 

Когато се копира Изглед за консултанта или Изглед за работодателя, системата автоматично 
копира някои файлове като “Европейски стандарт за автобиография”, “Образец на препоръка” и др. 
Тези файлове трябва да се изтеглят от секция Моите Документи, а структурата и оформлението 
им да се прегледа.

След това трябва да се отиде на меню Моето Портфолио – Моите Документи, където може да 
се качват лични документи, които могат да се обменят между приятелите в системата. За всеки 
потребител има заделен определен обем информация, който може да използва за съхраняване на 
документи в е-портфолиото си. Ако потребителят забележи, че е близо до достигане лимита на 
този обем, то той трябва да се обърне към своя учител или администратора на системата, за да 
може да увеличат надвишения лимит.

2.3. Потребители

В е-портфолио системата има три вида потребители – член, консултант и работодател. Ето и 
кратки описания на всеки един от тези три вида:

2.3.1. Член

Членът е стандартния вид потребител, който използва е-портфолио системата, за да разработи 
свое собствено е-портфолио и да обсъжда с останалите потребители – връстници, консултант и 
работодател – теми като кариерно развитие или намиране на работа.

2.3.2 Консултант

На потребителя-консултант е отделено специално място в системата. От него се очаква да раз-
глежда профилите на членовете и да разсъждава върху тяхната цел. По този начин може да използ-
ва публикуваната от потребителите информация, за да им помогне да разрешат проблемите си.

Разработен е и специалният Изглед за консултанта, с който педагогически консултанти, младежки 
кариерни консултанти и други предоставящи консултантски услуги на младежи, могат да общуват 
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с младежите, да анализират техните способности, умения и интереси и да ги консултират за кари-
ерното им развитие и професионална реализация.

Повече информация за ролята на консултантите както и препоръки за осъществяване на консулти-
рането са поместени в секция 5 на настоящата глава.

2.3.3. Работодател

Притежателите на е-портфолио могат да създават не само Изглед за консултанта, но и т.нар. 
Изглед за работодателя. Изгледът за работодателя съдържа информация, артефакти, проекти, 
които могат в даден момент да се представят пред потенциалния работодател. В общи линии 
това означава, че потребителят-работодател може да разглежда Изгледите за работодател на 
членовете и да дискутира с тях въпроси свързани с възможностите за работа или придобиването 
на опит в професията.

2.4. Групи

Средата ePortfolio 4YF 
дава възможност на по-
требителите да съз-
дават или да се присъ-
единяват към различни 
потребителски групи. 
Когато потребителят 
е член на дадена група, 
то той може, например, 
да обменя информация 
свързана с училище или с 
всекидневието със свои 
приятели от групата “приятели”. На същия принцип потребителят може да се присъедини и към 
“група за консултиране”, за да потърси съвет относно своята кариера. Група може да се създаде 
като се кликне на бутона Създай група. Когато даден потребител създава група той се превръща в 
неин администратор, което означава, че този човек има правото да приема или отхвърля новите 
членове на групата, както и да сменя настройките. Тези операции се извършват като се кликне на 
съответните бутони – Добави и Отхвърли. Потребителят, който създава групата има правото 
да прецени по какъв начин другите потребители в системата могат да се присъединяват. Три са 
видовете групи, между които може да се избира: Отворено членство (всеки може да се присъединя-
ва към групата), Кандидатстване с молба (този, който иска да се присъедини към групата изпраща 
молба до администратора, която молба администраторът трябва да одобри), Само с покани (Само 
администраторът може да кани други потребители, които да се присъединят към групата).

Накрая на процеса по създаване на група може също така да се добави и описание на групата.
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3. Мотивационен тест

3.1. Цели на мотивационния 
тест

Мотивационният тест е разрабо-
тен, за да помага при определянето 
на това дали един ученик има рисково 
поведение и е застрашен от отпада-
не от училище или не. Тестът също 
така изследва някои рискови фактори, 
които специалистите обикновено да-
ват като основни за консултирането 
на дадената личност.

3.2. Стартиране на теста

Мотивационният тест може да бъде стартиран по два начина. Ако потребителят е влязъл в е-
портфолио системата, то той може да отиде на меню Профил – Мотивационен Тест, след което 
да натисне бутона Натиснете, за да отворите Мотивационния тест. Вторият начин за старти-
ране на теста е през уебсайта (www.my-eportfolio.org), меню Инструменти, бутон Мотивационен 
тест.

За да се стартира тестът трябва потребителят да 
въведе потребителското си име и парола от е-порт-
фолио системата, след което да натисне бутона Вход. 
След успешното стартиране на теста, трябва да се 
избере герой, с който да се изиграят сцените от те-
ста. Героите, измежду които може да се избира, са общо 
осем. Избирането на герой става като се кликне върху 
неговия образ. Различните герои олицетворяват често 
срещани сред младежите характеристики, начини на об-
личане и интереси. По време на теста потребителят 
преминава през 4 сцени. Първата от тези четири сцени 
въвежда основни моменти от ежедневието – в дома, в училище, на улицата. Другите три сцени 
разглеждат по-подробно всяко едно от тези ежедневни занимания.

3.3. Сцените от теста

 По време на първата сцена от теста потребителят 
ще има възможността да отговори и на първата група 
въпроси. Това са най-общи въпроси, чиято цел е да опре-
делят отношението на играещия към местата, където 
прекарва по-голямата част от времето си – вкъщи, на 
улицата, в училище. Всеки въпрос се визуализира в балон-
че, а като отговор играещият трябва да избере една от 
дадените по-горе картинки.
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След успешното преминаване на първата сцена потреби-
телят ще се озове в домашна обстановка – по-конкретно 
в детската стая, в която са изобразени различни хобита 
характерни за един младеж. Въпросите в тази сцена са 
свързани с атмосферата в дома. Въпросите както и въз-
можните отговори на тези въпроси отново се визуализи-
рат в балончета – потребителят трябва да избере само 
един от дадените отговори, който според него най-точно 
отговаря на зададената ситуация.

След приключване на тази сцена играещият трябва да из-
върви пътя до училище. По време на това пътуване игра-
ещият ще се сблъска с различни ситуации – част от еже-

дневието на младежите. Това, което се изисква от потребителя е да изрази мнението и реакциите 
си на тези ситуации. Ако продължителното вървене по улицата му се стори скучно, потребителят 
може да премине към следващия въпрос като натисне бутона в долния десен ъгъл на екрана.

След като сцената с вървенето по улицата приключи, потребителят може да премине към следва-
щата сцена, където ще се озове в класната стая. Там потребителят ще се сблъска с различни пове-
денчески модели и ситуации, част от ежедневието на учениците. Отново потребителят ще бъде 
изправен пред определени въпроси и ситуации, в които ще трябва да реши кой поведенчески модел 
свързан със занятията в училище приляга най-много на неговата личност. Това става като се избере 
един от дадените типажи ученици и се кликне с мишката на изображението му.

3.4. Резултати

Веднага след завършване на теста, потребителят може да види и крайните резултати. Резул-
татите са представени във вид на скала в проценти. Тези резултати се отнасят до основните 
фактори водещи до преждевременно отпадане от училище, както и до влиянието им върху потре-
бителя. По-ниските проценти означават по-малко проблеми, а процент над 70% сочи за наличие на 
проблеми в училище и реална възможност за преждевременно отпадане. Натискайки бутона Прати 
в e-portfolio, резултатите от теста се трансферират директно в е-портфолиото на потребите-

ля – и могат да се видят в долната част на 
секция Профил - Мотивационен Тест. Буто-
нът Начало отвежда потребителя обратно 
в началото на теста.
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4. Играта “За Вашето бъдеще” (4YF)

4.1. Цели на играта

Играта “За Вашето бъдеще” (4YF) дава възможност на младежа да оцени сам своите интереси и 
компетентности. След завършване на играта за всеки потребител се генерира т.нар. профил на 
личността, както и предложения за различните професии, които биха били подходящи за него.

4.2. Стартиране на играта

Играта може да се стартира или през е-портфолио 
системата (Профил – 4YF – Натиснете, за да играе-
те 4YF) или през уебсайта на ePortfolio 4YF (меню Ин-
струменти, след което бутон For Your Future). За да 
стартира играта, потребителят трябва да попълни 
потребителското си име и парола от е-портфолио 
системата, след което да натисне Вход.

След успешно влизане в системата потребителят 
трябва да си избере герой, с който да изиграе играта. 
Предоставен е избор измежду осем героя. Герой се из-
бира като се кликне върху неговото изображение.

4.3. Сцените от играта

Играта се състои от 10 части (т.нар. сънища), в ко-
ито потребителят преминава през различни ситуа-
ции. Потребителят ще обсъди отношението си към 
екипните проекти с малко момиченце, ще организи-
ра парти с футболист, ще лети с космическа совал-
ка и ще преживее още много други забавни и странни 
ситуации. Отговарянето на въпросите по време на 
играта става като се клинкне на съответното ба-
лонче. Има и няколко отворени въпроса, при които се изисква въвеждането само на едно число или 
дума. Цялата игра отнема около час. Важно е потребителят отговорно да изиграе цялата игра, за 
да може резултатите след това да са адекватни и полезни.

4.4. Резултати

Накрая на играта, след преминаване през всички сънища се генерира профил на личността. Резул-
татите в този профил са базирани на отговорите дадени на заданията и въпросите по време на 
играта. Профилът до голяма степен помага на потребителя да познае сам себе си – своите компе-
тентности в различни области.

Осланяйки се на този профил потребителят може да си направи изводи дали дадена професия или 
път в кариерата са подходящи за него или не. Профилът съдържа твърдения относно идентифи-
цираните по време на играта способности и умения, силни и слаби страни по отношение на: subject 
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competence, method competence, social competence и personal competence. Тези показатели трябва да 
помагат на потребителя при обмисляне на въпроса “Коя е подходящата за мен професия?”. При нуж-
да тези резултати могат да се отпечатат, за да може да се обсъдят с някой на когото играещият 
има доверие – с учител, с кариерен консултант, с партньори или с приятели.

Другият вариант е резултатите да се трансферират в е-портфолио системата като се кликне на 
бутона Save Analysis result into ePortfolio.

5. Препоръки за консултанта

Консултантите могат да използват информацията публикувана от потребителите, както и ре-
зултатите им от играта и теста, за да им дават съвети и да ги консултират. Това, което консул-
тантите трябва да направят е да сравнят информацията въведена от потребителите в горните 
полета с резултатите в долните полета. В рамките на проекта са разработени и няколко индика-
тора, които могат да се използват за предоставяне на валидна информация относно отношението 
на потребителя към неговата кариера, например. Самите индикатори, както и описанието им, са 
поместени в точка 5.2 от ръководството.

Специален “Изглед за консултанта” (“Consulting view”) служи на консултанта за комуникация с младе-
жите, за анализиране на техните способности, умения, интереси и за предоставяне на консултант-
ски услуги що се отнася до кариерното им развитие и професионална реализация. Ето и как изглежда 
този специално разработен изглед:

5.1. Информация за консултанта

За да съумее да предостави най-доброто консултиране на младежите/учениците, консултантът 
трябва да е запознат с информацията и резултатите от елементите на ePortfolio 4YF системата 
– играта 4YF, мотивационния тест и е-портфолиото.

5.1.1. Резултати от играта “За Вашето бъдеще”

Играта 4YF измерва уменията и способностите на потребителя в няколко области. Потребителят 
може или да сложи отметка на умението, което смята, че притежава или да опише възможности-
те си в празното поле отдолу. Под всички текстови полета се виждат и резултатите от играта 
4YF.

За всяко умение има и обяснение, за да може както потребителят, така и консултантът лесно да 
идентифицира умението, което притежава конкретния индивид. Тези способности и умения са:

Умения за работа с числа - умението за работа с числа се изразява в способност за възпри-•	
емане и представяне на информация включваща числа. Това е и умението да се свързват и 
подреждат обекти. Във всекидневието ни, повечето действия са свързани с възприемане на 
числа или са повлияни от тях (от това да разберем стойността на парите, до това да знаем 
колко гола е вкарал любимият ни отбор).

Логическо мислене - Логическото мислене е способността на човек да мисли по структури-•	
ран начин. Мислене, което отговаря на външни фактори и вътрешна преценка. Логичното 
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мислене се развива на основата на личния опит и може да бъде развито през годините. При 
по-емоционалните хора, мислите може да прескачат в различни посоки.

Технически умения - Знанията и уменията, необходими да се изпълнят специфични техниче-•	
ски задачи. Тези умения се свързват с инженерството и науката и включват изпълнение на 
точни инструкции в допълнение към техническите умения. Техническите способности може 
да бъдат свързани и с всички области, които се свързват с някаква степен на квалификация 
за определен тип работа.

Организираност - Тези умения, се свързват със способността на хората да използват вре-•	
мето си ефективно и да поставят точни приоритети в живота си. Умението за доброто 
използване на времето означава човек да бъде точен за срещи/мероприятия, да организира 
добре работата си и да бъде сигурен, че е свършена на време.

Общуване - Това е способността на човек да комуникира с другите. Съществуват различни •	
форми на комуникация, като директна, индиректна (разговори по телефон, еmail кореспон-
денция). Тази способност се влияе от много неща, включително от това каква среда за кому-
никация се използва и дали се избира подходящия момент.

Умения за работа в екип - Способността на човек да работи като част от група или екип. •	
Уменията за работа в екип включват разпределяне на задълженията в екипа, изпълнение на 
предвидената работа, умението да се правят компромиси в името на екипа и работата 
общи за всички ресурси за постигането на дадена цел. Някои хора, обаче, обичат да работят 
сами и постигат по-добри резултати в области в които не се изисква работа в екип.

Приспособимост - Адаптивността се свързва с възможността човек да реагира според си-•	
туацията и външните фактори. Тя варира за различните хора и ситуациите, в които те се 
намират. Някои хора могат да бъдат много адаптивни, а други да нямат желание да проме-
нят навиците си на живот и работа.

Отзивчивост –Желанието на човек да помага на другите и да ги подкрепя, когато е нужно. •	
Помощта може да има различни 
форми, от това да помогнеш на 
приятел да завърши проект, до 
това да окажеш финансова, фи-
зическа и емоционална подкрепа.

Физическо състояние - Физи-•	
ческото състояние на човек се 
свързва със здравето му, време-
то което прекарва спортувайки 
и общата му физическа конди-
ция.

Желание за работа - Степента •	
на желанието да се положи уси-
лие се различава при отделните 
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хора. Като цяло, хората и полагат 
повече усилия в работата, обикнове-
но решават проблемите, завършват 
успешно задачите и дават възможно 
най-доброто от себе си.

Новаторство - Това е способнос-•	
тта на човек да вижда ситуациите 
от много различни аспекти и гледни 
точки. Някои хора се опитват да ог-
леждат нещата от всички страни от 
уважение към чуждото мнение, други 
действат по установените методи и 
правила и не обичат да обсъждат дру-
ги варианти.

Сръчност - Сръчността е умение-•	
то за работа с ръце и справянето с 
много задачи свързани с физически 
труд. Това умение се свързва главно с 
изграждането и поправянето на раз-
лични неща.

Чувство за естетика – Чувство-•	
то за естетика позволява на човек да 

вижда красотата в добре подредените форми и цветове. Естетиката включва емоционал-
ната преценка на вкуса, критичен поглед към изкуството, културата и природата.

В е-портфолиото на ученика, в секцията, в която се трансферират резултатите от играта 
4YF има полета с отворени въпроси. Те съответстват на секцията с резултатите от играта
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5.1.2. Резултати от мотивационния тест

Мотивационният тест измерва влиянието на различни фактори като предпоставка за преж-
девременно отпадане от училище. В теста са обособени пет вида рискови фактори за иденти-
фициране на застрашени от отпадане ученици. В е-портфолиото, в секцията, където се транс-
ферират резултатите от мотивационния тест, има празни полета, които потребителят 
трябва да попълни за съответния фактор (текстът, който се попълва трябва да отговаря на 
собственото мнение на потребителя). Резултатите от мотивационния тест се визуализират 
под тези полета.

Рисковите фактори са:

Обществени - Опишете влиянието, което обществото оказва върху вашите решения. Вли-•	
янието на обществото може да се усети в различни аспекти на живота ни като норми, прес-
тъпност, традиции, морал и обществена солидарност.

Семейни - Опишете влиянието на семейството ви върху живота ви. Това влияние може да •	
включва: уюта у дома; отношенията с родителите и съседите ви; нивото на подкрепа, кое-
то ви оказват вкъщи; финансови проблеми; служебни проблеми и т.н.

Индивидуални - Опишете как вашата индивидуалност се отразява на вашия живот и на ре-•	
шенията взимани от вас, до каква степен контролирате себе си и случващото ви се.

Училищни – Опишете как смятате, че ви влияе учи-•	
лищната среда, насърчават ли ви да учите в училище, 
доволен ли сте от случващото се там. Тези фактори 
биха могли да включват отношенията ви с учители-
те, със съучениците, предметите, които изучавате, 
това, което харесвате/не харесвате и това какъв уче-
ник сте.

Личностни (в училище) - Опишете как ви се отразява •	
обстановката в училище и как тя се отразява на из-
вънкласните ви занимания. Опишете проблемите, ко-
ито възникват с извънкласните ви занимания (спорт, 
художествени или музикални изяви) и какво е влияние-
то им върху вас.
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5.1.3. Информацията в е-портфолиото

Консултантът може да анализира информацията от е-портфолиото на ученика. Секциите от е-
портфолиото, които подлежат на такъв анализ от консултант са:

Тест на компетентностите – това е частта, в която ученикът е дал отговори на отво-•	
рените въпроси, които трябва да бъдат сравнени със съответните елементи от профила 
генериран след изиграване 4YF играта;

Мотивационен тест – това са отговорите на ученика включени в е-портфолиото му. Те са •	
под формата на отворени въпроси и трябва да бъдат сравнени с елементите от профила 
(скалата с процентите) генериран след проиграване на мотивационния тест;

Професионални интереси – списък с изброени интереси в различни икономически области, •	
избрани от ученика при попълване на неговото е-портфолио;

Образование – информацията от резюмето на ученика: завършено училище/университет, •	
други допълнителни образователни курсове и т.н.

Трудов стаж – информация от резюмето на ученика: опит в някаква професия.•	

5.2. Индикатори за консултанта

Консултантът трябва да сравни и анализира информацията в е-портфолиото на ученика (описана в 
секция 5.1), за да предостави адекватни консултантски услуги. В рамките на проекта са определени 
4 индикатора, които да се използват при сравняване на две от секциите поместени в “Изглед за 
консултанта” (“Consulting view”). Тези секции включват резултатите от играта 4YF и от мотиваци-
онния тест, както и информацията предоставена от ученика в неговото е-портфолио.

Индикатор: Сравнение между анализа на резултатите от играта 4YF и теста на компетентности-
те

Резултатите от 4YF мултимедийната игра (след проиграване на 10-те модула) трябва да се срав-
нят с отговорите дадени от ученика под формата на отворени въпроси. Анализирайте отговори-
те в теста на компетентностите и вижте до каква степен си приличат с резултатите от игра-
та (сравнявайте еднакви компетентности). Не правете крайни изводи; използвайте резултатите 
само като отправна точка.

Индикатор: Сравнение между резултатите от мотивационния тест и мотивационния тест по-
пълнен от ученика

Резултатите от мотивационния тест (получени след проиграването на интерактивния тест) 
трябва да се сравнят с отговорите дадени от самия ученик в неговото е-портфолио под формата 
на отворени въпроси. Прочетете внимателно отговорите в е-портфолиото и проверете до как-
ва степен си приличат с резултатите от теста. Ако между тях има голямо разминаване, трябва 
внимателно да анализирате и другите индикатори.
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Индикатор: Сравнение между образование и професионални интереси

Този индикатор предполага, че образованието на ученика (информацията от резюмето на ученика: 
посещавано училище/университет, както и другите допълнителни курсове) трябва да се сравни с 
полетата за професионалните интереси, избрани от самия ученик и представляващи интерес за 
него. В случай на голямо разминаване между тези две секции в резюмето, трябва да се опитате да 
изясните този въпрос лично с ученика.

Индикатор: Сравнение между трудов стаж и професионални интереси

Тук от консултантът се очаква да сравни две основни секции от е-портфолиото: трудов стаж на 
ученика до момента (ако ученикът има някакъв натрупан опит) с полетата за професионалните 
интереси, избрани лично от ученика в неговото е-портфолио. Избягвайте да си вадите прибързани 
заключения от видяното; първо анализирайте и другите индикатори и по-специално сравнението 
между образованието и професионалните интереси с цел изясняване на направените изводи.

5.3. Препоръки за поетапно въвеждане на е-портфолиото в употреба

С цел успешното провеждане на консултантски услуги посредством ePortfolio 4YF системата, кон-
султантът трябва да вземе предвид някои важни моменти.

5.3.1. Запознайте се и работете с ePortfolio 4YF системата

На първо място, консултантът трябва да има ясната представа какво представлява е-портфоли-
ото, какви са целите му, как е структурирано. След това консултантът трябва да си направи соб-
ствено е-портфолио: да се регистрира в системата, да попълни нужната информация, да създаде, 
редактира и копира изгледи, да качи документи, снимки, клипчета, музика. Целта на всичко това е 
консултантът да е добре запознат с всеки елемент от системата.

Важно е също така да знае как функционират играта 4YF и мотивационния тест, колко време от-
нема проиграването им, какво представляват резултатите и къде се трансферират в е-портфо-
лиото.

5.3.2. Запознайте учениците с ePortfolio 4YF системата

Преди да започнат да изполват системата, младежите и учениците трябва да са запознати с поня-
тието е-портфолио, какви ще са ползите от използването му, как биха могли да го използват, какъв 
е потенциалът му и не на последно място каква е целта на всичко това. Тази стъпка е от особена 
важност при мотивирането и ангажирането на младежите в процеса. Силен мотивиращ фактор 
представлява атрактивността на игровите и интерактивни инструменти (играта 4YF и мотива-
ционния тест), базирани на модерните технологии.

Много важно също така е да се обясни ползата от това да се предоставя достъп на консултанта 
до персоналното е-портфолио на младежите (посредством “Изглед за консултанта” – “Consulting 
view”), както и от това да се анализира информацията вътре и да се предоставя ефективно кон-
султиране на младежите.
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5.3.3. Помогнете на учениците да си направят собствено е-портфолио

Консултантите трябва да са готови да помагат за започването на е-портфолио процеса и за раз-
работването на самото е-портфолио. Трябва също така да подпомагат младежите и да ги насър-
чават да са активни и да се възползват максимално от системата.

5.3.4. Установете правила за комуникация

Определянето на ясни и точни правила за комуникация е предпоставка за провеждането на ефек-
тивен процес по консултирането. Ето защо строго препоръчително е да се определи процедура 
на взаимодействие – колко често да се комуникира, какви занимания да се провеждат. Учениците 
трябва да информират консултанта всеки път, когато дадена задача или секция в е-портфолиото 
е завършена, за да може от своя страна консултантът да я провери и да даде обратна информация, 
коментари и препоръки.

5.3.5. Поддържайте условия на комуникация и взаимодействие

Консултантът трябва да поддържа постоянен контакт с ученика – чрез оставяне на комента-
ри в е-портфолиото, чрез и-мейли и т..н. Той трябва също така редовно да проверява профила 
на ученика, да дава обратна информация, да оставя коментари и да дава задачи, които ученикът 
да изпълнява. Напредъкът на ученика трябва редовно да се оценява, да му се дават напътствия 
и съвети. И не на последно място препоръчително е консултантът да прочете Ръководството 
“Електронно портфолио за Вашето бъдеще”, както и да разгледа онлайн ресурсите на уебсайта                                      
www.my-eportfolio.org. 

6. Заключение

Всички насоки, дадени стъпка по стъпка в тази глава, могат да са източник на практически познания 
относно използването на средата “ePortfolio 4YF”. Създаването и менажирането на нечие е-портфо-
лио е описано по лесен и достъпен начин и е съпроводено с визуални материали в помощ на процеса. 
Играта 4YF и мотивционния тест са представени и обяснени както и възможността за трансфе-
риране на резултатите в е-портфолиото на ученика. Отделено е специално внимание на използва-
нето на ePortfolio 4YF системата за целите на консултирането. Описан е също така е-портфолио 
метода, както и неговите предимства и характеристики. Дадените стъпка по стъпка препоръки 
разясняват как трябва да се организира процеса по консултирането, който си служи с е-портфоли-
ото, така че е да е ефективен, ефикасен и целесъобразен. Разработеният “Изглед за консултанта” 
(Consulting view) осигурява достъпа на консултанта до резултатите от теста и играта, както и 
до информацията публикувана в е-портфолиото. Тези резултати могат да бъдат сравнявани и ана-
лизирани с цел подпомагане на процеса по консултирането. Разработен е и набор от индикатори в 
подкрепа на тълкуването на резултатите.



78

Речник, линкове и библиография

7. Упражнение

Група: 15-20 консултанта

Времетраене

Препоръчително е упражнението да продължи около 45-60 минути.

Задание

1. Подгответе се за консултиране.

В началото всички участници трябва да се разделят на групи (3-4 души в група). По един човек от 
всяка група трябва да изпълнява ролята на консултант, а останалите членове на групата трябва 
да играят ролята на консултирани. Те трябва да проиграят мотивационния тест и да запазят ре-
зултатите в е-портфолио системата. За да се премине успешно тази стъпка, препоръчително е 
полетата в секцията Мотивационнен Тест да се попълнят. Това ще помогне на консултантите да 
разберат какво представляват посочените рискови фактори. Следващата стъпка в процеса на кон-
султирането трябва да е създаването на “Изглед за консултанта” (Consulting view) и предоставяне-
то на този изглед на консултанта в групата. Когато всички участници в групата направят теста, 
запазят резултатите и създадат изглед, то те могат да преминат към следващата стъпка.

2. Консултиране

На този етап консултантът във всяка група трябва да събере изгледите, които другите са създали. 
Консултантът трябва да използва тези изгледи, за да сравни резултатите от теста с разясне-
нията поместени в е-портфолиото. Консултантът трябва да наблегне на резултатите, които 
надвишават 70%. Резултат по-висок от 70% означава, че този рисков фактор е част от живота 
на консултирания. Накрая, консултантът трябва да сподели наблюденията си с консултираните в 
групата (другите консултанти) и да обсъди с тях потенциалните рискове.

3. Дискусия

Всички консултанти трябва заедно да обсъдят процеса по консултирането.
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Глава 6

речник, линкоВе и 
библиография

Речник

Артефакт – Факт или събитие част от биографията на индивида и включен в е-портфолиото. В 
по-общ смисъл артефактът представлява изкуствено направен предмет. 

Оценяване – Оценяване на нещо. Оценяването в образованието е процес на документиране, обикно-
вено в измервателни единици, на знания, умения, отношения и вярвания.

Консултант (Младежки консултант) – Човек, който работи с ученици и младежи и им предоставя 
съвети в дадена област. Конкретната сфера на професионален опит на консултанта обикновено 
е кариерното консултиране.

Delicious – Онлайн социална система за отметки. Вместо отметките да се съхраняват локално, 
уеб отметките могат да се съхраняват онлайн. Основното предимство на този метод е, че във 
всяка отметка могат да се маркират (тагнат) ключови думи. Тези ключови думи могат да се ге-
нерират от различните потребители, които добавят дадената отметка към своя профил в сис-
темата. Така всички тагове биват събрани на едно място, като всеки дава различен поглед върху 
множеството от отметки.

Застрашени от отпадане ученици – Ученици, които поради някаква причина напускат училище (от-
падат) преди да успеят да завършат. Причините обикновено са икономически, социални, семейни и 
др. Повечето от преждевременно напускащите училище са младежи под 16 годишна възраст.

Е-портфолио – Метод и инструмент служещ за развитие на компетентностите. В е-портфолио-
то процесът на развитие на компетентностите бива документиран и така самото е-портфолио 
разкрива индивидуалността и разсъжденията в процеса на ученето и развитието. Е-портфолиото 
обикновено е онлайн-базирано портфолио, което си служи с всички предимства на мултимедията и 
интернет. Електронното портфолио, познато също като е-портфолио и дигитално портфолио е 
сбор от доказателства в електронен вид, които са организирани и менажирани от даден потреби-
отел в интернет пространството.

Евростат – Евростат е статистическа служба към Европейската комисия, която събира информа-
ция за страните в Европейския съюз и хармонизира статистическите методи за събиране на данни 
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в различните страни членки. Седалището на Евростат се намира в Люксембург.

Външна-вътрешна мотивация – Външната мотивация означава, че действията на човек са по-
родени от дадени външни фактори (напр. пари, оценки, кандидатстване за работа). Вътрешната 
мотивация е точно обратното – отнася се до вътрешните за индивида фактори, които го моти-
вират да действа (напр. нещо, което предизвиква задоволство у човека) (http://bg.wikipedia.org/wiki/
%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F).

Flickr – Онлайн портал за обмен на снимки. (http://flickr.com/)

ИКТ умения – Умения свързани с Информационни и Комуникационни Технологии. Най-общо тези уме-
ния се отнасят до използването на компютри, мултимедийни устройства, интернет и уеб-бази-
рани ресурси.

Масови ролеви онлайн игри в реално време – MMORPG (Massive Multi User Online Role-Play Games): 
Това са игри, при които връзката на играещите се осъществява по интернет, а потребителите им 
играят заедно (стратегически) мисии и походи.

Мотивационен тест – Тест, който оценява нивото на мотивацията на даден човек. Мотивацията 
е свързана с вътрешни и външни фактори, които стимулират желанието и енергията у хората да 
се интересуват постоянно от работата си, или от дадена тема и да полагат постоянни усилия за 
постигането на целите си. Мотивацията стимулира поведението и е майка на действието.

MOSEP (More Self-Esteem with my E-portfolio – Повече увереност с моето електронно портфолио) 
– Проект финансиран от Европейския съюз. Целта на проекта е да разработи набор от критерии 
за използването на електронното портфолио в различни контексти, за да подсили увереността на 
младите обучаващи се.

MUD игри (съкратено от Multi User Dungeons) – вид мултиплейър онлайн ролеви игри в реално 
време. Ранните онлайн ролеви игри често са се играели с въвеждането на текст от клавиатурата 
(с текстови терминал).

ОИСР – Организация за икономическо сътрудничество и развитие. ОИСР е международна организа-
ция на държави от цял свят приемащи принципите на представителната демокрация и на свобод-
ната пазарна икономика с цел подпомагането на устойчиво икономическо развитие, понижаване на 
безработицата, подобряване стандарта на живот, поддържане на финансова стабилност, подпома-
гане икономическото развитие на други държави, принос към подобряване на световната търговия 
(www.oecd.com).

ORPG (Online role-play game: Онлайн ролева игра) – Игра, в която участниците приемат ролите на 
измислени герои. Участниците са тези, които определят действията на своите герои позовавайки 
се на техния характер и игрови профил.

Персонална обучителна среда – Технологично понятие, което описва набор от Web2.0 приложения, 
слабо свързани помежду си. Целта е да се подкрепят учащите се при документирането на техните 
работа и напредък в интернет и на различни платформи (напр. Flickr, Wordpress, YouTube, Delicious).
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Портфолио – Сбор от артефакти и информация за постиженията на даден човек. Портфолиото 
може да се използва с различни цели, като например за кариерно развитие, за оценяване, за общуване 
или представяне. Традиционното портфолио обикновено е на хартиен носител, но в наши дни по-
често се използва електронното портфолио. Кариерните портфолиа се използват за планиране, 
организиране и документиране на умения и моменти от нечие образование или професия. Кариерни-
те портфолиа обикновено се използват за кандидатстване на работа, в колеж или за дадени обучи-
телни програми, за получаване на по-висока заплата, за демонстриране на умения и за проследяване 
на персоналното развитие.

Профил – страницата в портфолиото, която включва основна информация за притежателя му 
като име, дата на раждане, адрес и др. Понякога профилът дава основна представителна информа-
ция за потребителя. Профилите могат да бъдат по-дълги или по-къси в зависимост от целта им.

Себепознание – Себепознание е буквално съзнаването на собствената същност на дадения индивид. 
То е свързано но не е идентично със самосъзнанието. В контекста на кариерното развитие себепоз-
нанието е свързано с познаването на собствените силни и слаби страни, както и на собствените 
умения.

Авторски права върху профила – За целите на това ръководство “авторски права върху профила” 
се отнася до това учениците да имат завидно количество контрол върху собствения си е-порт-
фолио профил. Това подобрява нивото на ангажираност на учениците и ги насърчава да се гордеят с 
фактите, които публикуват в него.

Социален софтуер – Социалният софтуер поставя в центъра на уеб платформата именно соци-
алното взаимодействие. Функцията на информационните портали, например, е точно обратната 
– те предоставят информация като идеята им е да разпространяват тази информация.

Подход насочен към ученика – Подход насочен към ученика означава, че нуждите и ролята на уче-
ника са най-важни за разработването на е-портфолиото и за процеса по консултирането. Това само 
по себе си е свързано и с идеята, че учениците имат право на собственост на своите профили. 
Този подход гарантира, че ролята на консултанта е само и единствено да напътства и консултира 
учениците.

Изглед – Специфично оформление на артефактите в е-портфолиото. Изгледите представляват 
механизми за организиране на информацията според целта, например за кандидатстване на работа, 
за комуникация, за консултиране и др. Всички съвременни е-портфолио системи позволяват прегру-
пирането на информацията и представянето и в различни изгледи.

VoIP (Voice over IP) – Биват често наричани на български войс оувър-и. Този технически термин озна-
чава осъществяване на безплатна телефонна връзка по интернет. (напр. Skype)

Web 2.0 – Web 2.0 представя групата от нови интернет технологии, които дават възможност на 
всички лесно да публикуват информация в интернет. Най-популярните такива приложения са уики-
тата, уеб блоговете и платформите за обмен на видео.

Уеб блог – Онлайн уеб-базиран дневник, притежаван от даден човек. Уеб блоговете могат да се 
използват като пространство за съхраняване на персонални разсъждения и за документиране на 
продължително развитие. (напр. www.wordpress.com)

WebQuest – Уебсайт за създаване на игри, в който човек може сам да разработи игра, следвайки ме-
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тода на WebQuest. (http://webquest.org/index.php)

Youtube – Безплатен онлайн портал за обмен на видео клипове, в който всеки може да качи кратки 
видео клипове, за да ги сподели с приятели или с дадена група хора. (www.youtube.com)
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Линкове

• Becta проучване: Влиянието на е-портфолиото върху ученето:
http://partners.becta.org.uk/upload-dir/downloads/page_documents/research/impact_study_eportfolios.pdf

• Ceoni, Karina & Marques, Jane (2008): Ролевите игри като обучителни инструменти, кой и как ще се 
възполва от тях.
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:1741/bdef:Content/get/Ceoni_K_Marques_J_Role-Playing_
Games_as_learning_tools.pdf

• Преобразуване на обучителните системи в името на бъдещето www.futured.com

• Обученине базирано на игровите методи: Общ преглед:
www.jisc.ac.uk/publications/publications/pub_gamebasedlearningBP.aspx

• Блог на тема е-портфолио - Хелън Барет: http://electronicportfolios.org/blog/

• Е-портфолио системата Махара: http://mahara.org/

• MOSEP: Повече увереност с моето електронно портфолио: www.mosep.org

• Преосмисляне на човешкия капитал. В: ОИСР. Анализ на образователната политика 2002, Глава 5, 
стр. 117-130. Париж, 2003
www.minocw.nl/brief2k/2002/doc/54624b.PDF

• Schaffert, Sandra & Hilzensauer, Wolf (2008): По пътя към персоналните обучителни среди: Седем из-
ключително важни аспекта. В: Elearningeuropa.
www.elearningpapers.eu/index.php?page=doc&doc_id=11938&doclng=6&vol=9

• Ръководство за потребителя относно е-портфолио инструментите и услугите… Как да се на-
прави правилният избор
http://itq.e-skills.com/public/File/New%20ITQ/The%20Consumer%20Guide%20to% 20ePortfolio.pdf

• MOSEP онлайн ръководство: Как да внедрим е-портфолиото: wwwwiki.mosep.org
• Видео ръководство: ‘Разработване и внедряване на е-портфолиото’: www.mosep.blip.tv/#1409765

• Видео ръководство: ‘Как да използваме е-портфолио системата Махара’: www.mosep.blip.tv

• Вземете бъдещето в свои ръце с електронното портфолио: Придобийте нови квалификации и 
умения нужни на е-портфолио обучителите и кариерните консултанти. www.mosep.org/study

• 4YF. Възможност да проверите сами себе си.
http://my-eportfolio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=61&lang=en

• Е-портфолио проучване; Полезни ресурси свързани с използването на е-портфолио и мултимедий-
ни инструменти за самооценка
http://my-eportfolio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=37&lang=en
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• Електронно портфолио за Вашето бъдеще. Полезенне само за ученици и младежи, но и за консул-
танти и обучители.
www.my-eportfolio.org

• Мотивационният тест е разработен за тези, които работят с определена група хора, по-специ-
ално проблемните ученици. Идеята, която стои зад този модул е, че човек може да го използва, за 
да идентифицира застрашените от отпадане ученици.
http://my-eportfolio.org/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=64&lang=en

• Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи - www.vqac.org
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Приложение

кратко указание за 
употреба на ePortfolio 4Yf

Това кратко ръководство има за цел да демонстрира процеса по създаване на е-портфолио в няколко 
прости стъпки. Стъпките са лесни за изпълнение и в същото време разкриват подробности относ-
но всяка част на е-портфолио системата (www.my-eportfolio.org).

Регистрация

Първото, което трябва да направите е да си създадете потребителски 
профил в системата. След като отворите е-портфолио системата, 
кликнете на Регистрация, в полето Вход и въведете нужната информа-
ция. Ако регистрацията ви е била успешна, ще получите и-мейл с линк за 
активиране на профила. Поздравления, току що си създадохте потреби-
телски профил, който може да използвате, за да влизате в е-портфолио 
системата, в играта 4YF и в мотивационния тест.
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Попълнете информацията

За да е завършите процеса по създаване на е-портфолиото след като си направите профил трябва 
да попълните персоналната информация,. Отидете в секция Профил. Цялата информация, която 
въведете в тази част ще стане част от е-портфолиото ви. Може да въведете информация за 
образование, за получени сертификати и дипломи от различни курсове и др. Може също така да 
качвате статиите, които сте издали, може да опишете трудовия си стаж до момента, както и да 
разкажете за професионалните си цели и умения.

Играта 4YF и мотивационния тест

След като попълните информацията в е-портфолиото 
трябва да се уверите, че можете да предоставите на кон-

султанта, в случай на нуж-
да, и информация от неза-
висим източник – в случая 
това са играта 4YF и мо-
тивационния тест. След 
като сте стартирали иг-
рата или теста трябва да 
си изберете герой, който да ви съпровожда по време на инте-
ресните сцени и да ви задава въпроси. Накрая, в зависимост от 
дадените от вас отговори, ще се генерира профил, в който ще 

може да видите резултатите си за различните компетентности включени в играта и теста. За да 
запазите резултатите в е-портфолиото си, кликнете на Save Analysis result into ePortfolio.

Създаване на изглед

В е-портфолио системата вие сте тези, които решават 
каква информация да се визуализира и кой да има достъп до 
нея. Информацията, която вече сте въвели в профила си е 
разделена на правоъгълници, които се наричат артефакти. 
Сборът от артефактите в е-портфолиото се нарича из-
глед. Може да добавяте много изгледи с различно оформле-
ние и съдържание. Изгледи може да създавате в секция Моето 
Портфолио. Там можете или да създавате нови изгледи или 
да копирате структурата на други вече готови изгледи.

Групи и приятели

Е-портфолио системата дава и възможност за създаване на нови соци-
ални контакти. Може да си добавяте приятели, с които да споделяте 
изгледите си. Може да създавате групи или да се присъедините към 

други вече съществуващи групи. Всяка група може да има свои изгледи или в нея може да се съчета-
ват части от изгледите на нейните членове.
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Как консултантите и обучителите биха могли да използват системата и е-портфолио ме-
тода

Консултантите трябва да се регистрират и да влязат в системата като обикновени потребите-
ли. След това администраторът трябва да одобри статуса им на консултанти. Чак след това те 
могат да разглеждат и разучават изгледите на другите потребители (т.нар. Изгледи за консултан-
ти - Consulting views), могат да разглеждат резултатите от играта и теста и да ги сравняват с 
коментарите и мнеието на самия потребител. По този начин консултантите биха могли да напра-
вят изводи и да дадат препоръки относно професионалното ориентиране на учениците, относно 
техните умения и желания. Наборът от индикатори специално разработени за целта, могат да са 
от помощ на консултантите при идентифицирането на застрашените от отпадане ученици.

Повече подробности относно ePortfolio 4YF системата и работата с нея може да намерите в Глава 
5 на настоящото ръководство.
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