
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП –

ПЪТ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ПАЗАРА НА ТРУДА

проф.  д.п.н.  Дора Левтерова
ПУ „Паисий Хилендарски“



професионално образование  - професионални гимназии 

професионално обучение - ЦПО и професионални колежи

придобиване на степените на професионална квалификация 



придобити компетентности за изпълнение на рутинни дейности

ниво 2 по НКР/ЕКР

придобити компетентности за изпълнение на дейности от 
комплексен характер при изменящи се условия 

ниво 3 по НКР/ЕКР

придобити компетентности за изпълнение на дейности от 
комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане на 
отговорности за работата на други лица 

ниво 4 по НКР/ЕКР

придобити компетентности за изпълнение на широк кръг дейности
с комплексен характер при изменящи се условия, както и поемане
на управленски отговорности за работата на други лица и за 
разпределяне на ресурси

ниво 5 по НКР/ЕКР



Средно образование, втори
гимназиален етап (11-12 клас) 
(ЕКР/НКР Ниво 4) 

Средно образование, първи гимназиален
етап (8-10 клас)

(не се определя ниво по ЕКР/ НКР); 

Висше
образование/

пазар на труда/

социално
подпомагане

социално
подпомагане



ПАЗАР НА ТРУДА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

▪ нови професии; 

▪ нови професионални компетентности;

▪ приобщаващи професионални политики;

▪ приобщаващи професионални практики;

▪ приобщаваща професионална култура;

▪ по-висок стандарт и по-високо качество на 

живот.



ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП 

SWOT АНАЛИЗ



СИЛНИ СТРАНИ 

▪ професионално образование за ученици със СОП;

▪ валидиране на професионални компетентности на ученици със 

СОП;

▪ подготовка на учениците със СОП за пазара на труда;

▪ професионална квалификация и/или професионална степен на 

ученици със СОП;

▪ самостоятелен и независим начин на  живот на хора със специални 

потребности.



СЛАБИ СТРАНИ

✓ промоциране на професионалното образование за ученици със соп;

✓ промоциране на дуалното образование за ученици със СОП;

✓ липса на нови концепти за професионално образование за ученици със 

СОП;

✓ свръх-протекции или липса на подкрепа от страна на фамилния и 

училищния контекст за професионално образование на ученици със СОП;

✓ ориентация към професионално образование и подготовка за работа 

на ученици със СОП;

✓ системи за професионално оценяване на ученици със СОП.



➢ индиферентни или негативни нагласи към професионалното

образование на учениците със СОП;

➢ недостатъчна гъвкавост за професионално образование за

ученици със СОП;

➢ нисък интерес от страна на работодателите към практически

обучения на ученици със СОП;

➢ професионална и социална сегрегация на ученици със СОП.

ЗАПЛАХИ



❑ модернизация на възможностите и съдържанието на професионалното обучение за

ученици със СОП;

❑ гъвкавост при структуриране на професионалното обучение за ученици със СОП;

❑ успех за повече рутина при овладяване на професионална квалификация за ученици

със СОП;

❑ включване на работодатели в професионалното образование за ученици със СОП;

❑ ориентация към практически умения и компетентности при ученици със СОП;

❑ развитие на професионалното и кариерното консултиране за ученици със СОП;

❑ развитие на социалното предприемачество;

❑ участие в проекти и програми за професионални развитие и овладяване на

професионални компетентности на ученици със СОП и учители.

ВЪЗМОЖНОСТИ





https://www.facebook.com/Psych0motoricstraining/

https://psychomotorics-training.eu/elearning/









РАМКА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ 

В УЧИЛИЩЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СОП

- професионално и кариерно ориентиране в началния етап;

- професионално и кариерно ориентиране в прогимназиалния етап;

- професионално и кариерно ориентиране в гимназиалния етап;

Консултиране за професионално образование и кариерно развитие, 

за общо образование, включително и за висше образование.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!



https://www.world-education.eu/exhibitor/professionsofthefuture

https://www.expert.bg/macroview/marketplace/koi-sa-naj-tyrsenite-profesii-vyv-vsjaka-bylgarska-oblast-

1667084.html

https://clinica.bg/14876-Za-decata-s-uvrejdaniq-i-onlain-obuchenieto

https://www.az-deteto.bg/10-saveta,-koito-shte-pomognat-na-utchitelite-da-zaobitchat-profesiyata-si-i-na-

utchenitsite-da-haresvat-utcheneto/18697/view.html

ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ:

https://www.world-education.eu/exhibitor/professionsofthefuture
https://www.expert.bg/macroview/marketplace/koi-sa-naj-tyrsenite-profesii-vyv-vsjaka-bylgarska-oblast-1667084.html
https://clinica.bg/14876-Za-decata-s-uvrejdaniq-i-onlain-obuchenieto
https://www.az-deteto.bg/10-saveta,-koito-shte-pomognat-na-utchitelite-da-zaobitchat-profesiyata-si-i-na-utchenitsite-da-haresvat-utcheneto/18697/view.html



