
 

 

ИНОВАТИВНА  

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ  

„Н. Й. ВАПЦАРОВ“ - ВРАЦА 



ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ 
Развитие на вътрешна мотивация у учениците за 

професионална реализация 



Цел  

Обхват 

Резултати 

• Повишаване 
вътрешната мотивация  
за учене и 
професионална 
реализация 

• Ученици от 
специалност “Приложно 
програмиране”, дуална 
форма на обучение 

• Учениците да имат 
поставени високи цели за 
професионално развитие, 
които отговарят на техните 
индивидуални интереси и 
заложби, както и план за 
постигането на тези цели 



Включване на родители, общественост и фирми към училищния живот 

Провеждане на проучвания за удовлетвореност и участия в изяви и открити 
уроци 

Успешно внедряване в учебния процес на менторска програма 

Подобряване на капацитета на педагогическия и административния 
състав за работа по проекти, както и за оповестяване на резултатите 

Разработване на училищна система за самооценка на иновативната 
дейност 

Оборудване на кабинет с подходяща материална база, с цел създаване на 
позитивна емоционална среда и повишена мотивация 

Индикатори за реализация 



ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Изграждане на умения за разпознаване на 

емоциите и тяхното управление 

 



ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 
И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Провеждане на 
тестове и 

упражнения за 
личностно 

самоопознаване 

Ролеви игри и 
казуси с цел 
развитие на 
вътрешна 
мотивация 

Занимания за 
опознаване на 

корените и 
културата н 

Менторска 
програма, в 

която учениците 
работят в малки 
групи с ментор 



Заниманията се провеждат в обстановка различна 

от учебната, чрез игрови активности и задачи за 

групова работа, стимулиращи ученето чрез 

правене и преживяване на личен опит. 



Неформалното обучение се оказа 

непознато за учениците и трябваше 

да свикнат с новото преживяване, но 

определено им харесва и откриват 

ползи от него. 



Осъзнаването и разбирането на 

емоциите е трудно за младите хора. 

Сега тепърва започват да мислят и 

говорят за тази част от вътрешния 

им свят. 



ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 

Какви професии се търсят днес? 

Какви са моите силни и слаби страни?  

Коя работа ще ми носи удовлетворение? 

 



Професионално ориентиране 

Запознаване с 
различните 

възможности в 
ИТ сфератане 

Посещения в ИТ 
фирми, музеи, 

участия в 
събития за 

професионална 
ориентация 

Упражнения за 
ефективност 

Развитие на 
комуникативни 

умения 



Какво сме направили до момента? 

❖ Изработка на автобиография (CV) и 

мотивационно писмо 

❖ Запознаване с основните направления на 

професии 



Какво сме направили до момента? 

❖ Проведено обучение за кариерно 

ориентиране от Знам.бе 

https://znam.be/
https://znam.be/
https://znam.be/


Проведено обучение за кариерно 

ориентиране от Знам.бе 

 

 

 

Професии 10 клас 9 клас 

артист 2 

домакин 3 13 

инженер 1 

изследовател 9 9 

състезател 2 

учител 2 

https://znam.be/
https://znam.be/
https://znam.be/


Какво сме направили до момента? 

❖ Среща с ментори 



Предизвикателства 

Трудности при 
провеждане на 
дискусии 

Даването на 
свобода при 
поставяне на 
задачи е 
проблем  

Не са свикнали 
да ги питат за 
лично мнение, 
желания и 
интереси 



"Вложете сърцето, ума, интелекта и 

душата си дори в най-дребните си 

постъпки. Това е тайната на 

успеха!"  

Суами Сивананда  


