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Предварителни бележки: 
 
Преходът от училището към професионалния живот играе основна роля за бъдещите 

перспективи на младите хора. Ето защо важна и основна задача на Немското училище 

София е да стимулира индивидуалния избор на професия или висше образование. 

На бързо променящия се трудов пазар се появяват нови професионални сфери, нови 

студентски специалности и форми на дипломиране, които поставят нови изисквания 

към учениците. Абитуриентите от немските училища в чужбина разполагат с особено 

разнообразни възможности и перспективи, тъй като имат опит в междукултурното 

общуване и отчасти са израснали в многоезична среда. Ето защо е важно да помогнем 

на учениците в тяхната ориентация на многообразния пазар на труда и образованието в 

Германия и България, да за можем да ги подготвим възможно най-добре за тяхното 

професионално обучение или следване. 

 

 
Отговорности и организация на студентското и професионалното ориентиране в 
Немското училище София: 
 
Професионалното ориентиране в Немското училище Софиясе провежда по различни 

начини. В концепцията са заложени пет направления. На първо място, 

професионалното ориентиране не се разбира като нещо допълнително към същинската 

учебна работа. Именно учебният час, основното занимание на учениците, е правилното 

място за стимулиране на професионалната ориентация. В този смисъл отговорност 

носят всички преподаватели.  

В Немското училище Софияима двама учители, един студентски и професионален 

консултант и един отговорник практики, които играят специална роля за 

координирането, изпълнението и оценяването на професионалното ориентиране. 

Те изпълняват най-вече следните задачи: 

• Консултиране на учениците, най-вече от гимназиалния курс, евентуално и на 

родителите с оглед на перспективите за следване и работа в Германия;  

• Консултиране на учениците относно използването на Интернет по въпроси във 

връзка със студентското и професионалното ориентиране; подкрепа на отговорника 

за уеб страницата на училището; 

• Организиране на информационни и консултационни срещи заедно с представители 

на висшите учебни заведения и предприятията и с външни институции (напр. 
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Агенция по заетостта,DAAD, университети, външнотърговски камари, 

представители на германски фирми в чужбина);  

• Предаване на информация от бюрата по труда и други органи за професионално 

ориентиране във Федерална република Германия наред с интензивни контакти с 

организации за студентско и професионално ориентиране в Германия (напр. 

Агенция по заетостта,DAAD) и България; 

• Предаване на информация от висши училища и институти във Федерална република 

Германия;  

• Помощ при намиране на места за професионална практика в Германия;  

• Консултиране на учениците относно процедурите за кандидатстване, 

възможностите за финансиране и подпомагане за професионално обучение и 

следване;  

• Поръчка, преглед и организация на информационни материали относно студентско 

и професионално ориентиране, както и съответната подходяща подготовка и 

предоставяне;  

• Подпомагане на учениците при комуникацията им с германските органи;  

• Заявяване и при нужда администриране на финансовите средства за изпълнението 

на задачите. 
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Направления на студентското и професионалното 
ориентиране 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В рамките на тази концепция съществуват пет направления в подкрепа на 

професионалното ориентиране в Немското училище София.Разбира се, отделните 

направления се припокриват и предложенията/дейностите/мерките могат да бъдат част 

от няколко различни направления. Тук е особено важно 

предложенията/дейностите/мерките от различните направления да бъдат обвързани. 

Така например теми, които се изучават теоретично в час, могат да бъдат допълнени и 

задълбочени в една бъдеща практика. По този начин учениците се сблъскват с различни 

Първо 
направление: 
Дейности в час 
 

 Второ 
направление: 
Извънучебни 

дейности 
 

Трето 
направление: 

Сътрудни-
чество 

училище-
бизнес 

 

Четвърто 
направление: 

Сътрудни-
чество 

училище-
университет 

 

Пето 
направление: 

Сътрудни-
чество 

училище-други 
партньори 

 

НУ - 
София 
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теми на различни нива и имат възможност да разберат по-добре връзките между тях 

(напр. между теория и практика). Подобно обвързване се засилва още повече, когато се 

разработват училищни проекти по теми от различните направления. 

Следващият преглед има за цел да представи настоящото фактическо състояние по 

отношение на предложенията, дейностите и мерките в рамките на отделните 

направления за студентско и професионално ориентиране в Немското училище София: 

 
Направление 1: „Дейности в час“ 
 
Принцип на сътрудничество извън изучаваните предмети  

Професионалното ориентиране не трябва да бъде допълнителна мярка от работата в 

училище, а част от ежедневието на Немското училище София. От една страна, по време 

на занятията учениците придобиват ключови компетенции относно професионалното 

ориентиране, напр. как да правят проучвания, да презентират, да работят 

самостоятелно и да поемат отговорност. От друга, в час целенасочено могат да се 

обсъждат теми във връзка с професионалното ориентиране и да се представят 

конкретни професионални сфери. В този смисъл всеки учебен предмет допринася за 

професионалното ориентиране и за професионалната пригодност на учениците от 

Немското училище София. 

По-надолу е даден пример с учебно съдържание по три предмета (немски, английски, 

социални науки), които в особена степен прилагат този подход. 

 
Немски 
Съдържание Степен 
Писане на автобиография, кандидатура и стандартно писмо  9-12 клас 
Използване на форми за обработка на информация като резюме, 
бележка, структурна диаграма, протокол и др.  

9-12 клас 

Подходящо изразяване в по-комплексни комуникационни ситуации – 
разлики и стил  

9-12 клас 

Прилагане на различни форми за изнасяне на доклад и презентация и 
следене на жестове, мимики и език на тялото  

9-12 клас 

 
Английски 
Съдържание Степен 
Обсъждане/рефлексия на бъдещите/професионалните планове  9 клас 
Съставяне на документи за кандидатстване и провеждане на интервю 
за кандидатстване на английски език (в час и в международна фирма 
със седалище в София) 

9 клас 

Планове за бъдещето, следването и професията – следване във 10 клас 
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Великобритания/САЩ, обществен ангажимент  
Работа и икономика в англоговорящия свят 11-12 клас 
 
Социални науки 
Съдържание Степени 
Какъв трябва/искам да стана? Подготовка и последващо обсъждане на 
практиката в София  

9 клас 

Какъв трябва/искам да стана? Подготовка на практиката в Германия 10 клас 
(социална) пазарна икономика: процес на конюнктурата и политиката, 
безработица, промени в трудовия свят  

10 клас 

 

 

Направление 2: „Извънучебни дейности“ 

Предложение/дейност/мярка Целева 

група 

Период 

Едноседмична екскурзия на класа (първо по-
дълго пътуване – „подготовка“ за 
екскурзиите в 9 и 10 клас с фокус върху 
професионалното консултиране) в 
рамкитенаБългария 

7 клас зелена седмица 

Консултация за избор на професия за 
ученици и родители  

9-12 клас седмично 

Поръчка на необходими информационни 
материали за ученици и родители (напр. 
Joblexikon Bundesministerium Arbeit und 
Soziales, DAAD Studieren im Ausland, planet-
beruf.de, Zeit-Chancen Magazin „Abitur – was 
dann?“ и др.) 

9-12 клас през цялата година 

Предаване на необходимата информация на 
ученици и родители 

9-12 клас през цялата година 

Поддържане на тематичната страница на уеб 
страницата на училището  

9-12 клас през цялата година 

Бивши ученици (завършили) представят 
своето следване/обучение/професия и 
мястото на своето следване/обучение/работа  

9-12 клас според 
възможностите 

Родителите представят професии 9-12 клас според 
възможностите 

Информационна среща за ученици и 
родители относно структурата на 
обучителната система/следването в Германия 
и стипендии 

10-12 клас в средата на 
учебната година 
(януари) 

Съдействие при подаването на молби за 
стипендии (напр. стипендия на DAAD, 
студентски фондации, стипендияBayBIDS-); 
подпомагане на колегите при изготвяне на 

12 клас около ноември до 
март 
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препоръки  
 

 

Направление 3: „Сътрудничество училище - бизнес“ 

Предложение/дейност/мярка Целева 

група 

Период 

Професионална практика в София 
- Работа в партньорски фирми; 
- Подготовка и последващо обсъждане от 

отговорника за практиката и в часа по 
социални науки 

9 клас една седмица, 
февруари (по време 
на писмената 
матура) 

Пътуване на класа до Германия с едноседмична 
професионална практика  

10 клас 2 седмици през 
лятото 
(от средата на 
седмицата преди 
зелената седмица до 
понеделник/вторник 
на проектната 
седмица) 

Работа в сянка„дуално следване“ в партньорски 
фирми в София 

11/12 клас през цялата година 

 

Направление 4: „Сътрудничество училище - университет“ 

Предложение/дейност/мярка Целева 

група 

Период 

Посещение на Софийския университет, вкл. 
студентско консултиране  

11 клас зимен семестър 

Посещения в университети/“студент за един 
ден“ в Германия (напр. Берлин: Humboldt, 
TU&FreieUniversität, Хале: Martin-Luther-
UniversitätHalle-Wittenberg), вкл. 
консултиране/студентско ориентиране  

11 клас юни (зелена 
седмица)/студентско 
пътуване 

Сътрудничество с Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg 

11/12 клас през цялата година 

Летни академии на германската ученическа 
академия(Deutsche Schülerakademie) за 
особено талантливи ученици 

10 клас 
11 клас 

лятна ваканция 

 

Направление 5: Сътрудничество училище – други партньори 

Предложение/дейност/мярка Целева Период 
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група 

Екскурзия на класа, напр. в Германия, с 
посещение на часовете в германско 
партньорско училище (втора по-дълга 
екскурзия – по-задълбочено 
„подготвително обучение“ за екскурзиите в 
9 и 10 клас с фокус върху 
професионалното) 

8клас зелена седмица 

Екскурзия на класа в Германия с посещение 
на професионален консултант/Агенцията 
по заетостта 

9 клас зелена седмица 

Посещение на информационни 
срещи/образователни изложения в София: 
- „Следване в Германия“ (презентация от 
представител на DAAD, вкл. представяне 
на германски университети; място: София) 
- „International College Fair“ (организатор: 
www.srt-fairs.com/en/page/about-us) към 
Англо-американското училище, София. По 
време на информационната среща на 
потенциалните студенти се представят 
университети от Великобритания, 
Швейцария, Канада. 

10-12 клас  
 
 
септември/октомври 
 
 
ноември 

Индивидуални консултации от 
Федералната служба по заетост и Службата 
за образователно подпомагане 
(Bundesagentur für Arbeit & Amt für 
Ausbildungsförderung) (последната по 
темата за финансиране на образованието)в 
Берлин 

11 клас юни (зелена 
седмица)/студентско 
пътуване 

Индивидуално професионално 
консултиране (семинари и персонални 
консултации) от международния отдел на 
Службата по посредничество в чужбина 
(ZAV) (Bundesagentur für Arbeit) в гимназия 
„Гълъбов“ (немски отдел); 
Постоянен контакт в Германия: 
професионален консултант / консултант за 
EURES, ZAV- Int. Personalservice  

11/12 клас 
 
 
 
 
 
9-12 клас 

март 
 
 
 
 
 
през цялата година 

 

Хронологичен преглед на предложенията/дейностите/мерките  
В рамките на концепцията за петте направление на професионалното и студентското 

ориентиране в Немското училище София основната идея е то да се предлага 

прогресивно – от професионално консултиране (9 и 10 клас)до студентско 

консултиране(11 и 12 клас) и от училището в София в посока Германия (виж напр. 9 и 

10 клас, както и 11 клас). 
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Следващият подреден по класове хронологичен преглед на описаните по-горе 

предложения/дейности/мерки има за цел да онагледи тази основна идея. 

Тук изброените по-горе целогодишни, съотв. вариращи предложения/дейности/мерки 

(дейности в час, консултация за избор на професия, информационни материали, уеб 

страница на училището, представяне на завършили ученици/родители, професионално 

консултиране от ZAV) за 9-12 клас не са изброени повторно. Те също трябва да се 

организират и използват по смисъла на упоменатата прогресия, съотв. според класа и 

интересите на учениците. 

 

Клас Период Предложение/дейност/мярка 
7 клас зелена седмица Едноседмична екскурзия на класа (България) 
8 клас зелена седмица Екскурзия на класа, напр. пътуване в Германия 

с посещение на часовете в германско 
партньорско училище 

9 клас февруари Професионална практика в София 
зелена седмица Пътуване до Германия с посещение на 

професионален консултант/Агенцията по 
заетостта 

10 клас януари Информационна среща за ученици/родители 
относно структурата на образователната 
система/следването в Германия и стипендии 

 
септември/октомври 
ноември 

Информационни срещи/образователни 
изложения: 
- „Следване в Германия“ 
- „International College Fair“  

юни Пътуване на класа до Германия с 
едноседмична професионална практика  

лятна ваканция Летни академии на германската ученическа 
академия(DeutscheSchülerakademie) за особено 
талантливи ученициот 10 и 11 клас 

11 клас януари Информационна среща за ученици/родители 
относно структурата на образователната 
система/следването в Германия и стипендии 

 
септември/октомври 
ноември 

Информационни срещи/образователни 
изложения: 
- „Следване в Германия“ 
- „International College Fair“ 

януари Peek & Cloppenburg София, работа в сянка 
зимен семестър Посещение на Софийския университет, вкл. 

студентско консултиране 
март Индивидуално професионално консултиранеот 

международния отдел на Службата по 
посредничество в чужбина (ZAV) към 
гимназия „Гълъбов“ 

зелена седмица - Посещения в университети/“студент за 
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Клас Период Предложение/дейност/мярка 
един ден“ в Германия, вкл. консултация 

- Индивидуални консултации от 
Федералната служба по заетост и Службата 
за образователно подпомагане, Германия 

лятна ваканция Летни академии на германската ученическа 
академия(DeutscheSchülerakademie) за особено 
талантливи ученициот 10 и 11 клас 

12 клас януари Информационна среща за ученици/родители 
относно структурата на образователната 
система/следването в Германия и стипендии 

 
септември/октомври 
ноември 

Информационни срещи/образователни 
изложения: 
- „Следване в Германия“ 
- „International College Fair“ 

ноември-март Помощ при кандидатстването за стипендии; 
помощ на колегите при изготвянето на 
препоръки 

януари Peek & Cloppenburg, София, работа в сянка 
март Индивидуално професионално консултиране 

от международния отдел на Службата по 
посредничество в чужбина (ZAV) към 
гимназия „Гълъбов“ 

 
 
Оценка 
 
Предвидени са следните средства за оценка и обратна връзка за студентското и 
професионалното ориентиране към Немското училище София: 
- Доклади от учениците относно практиките след практиките в 9 и 10 клас 
- Въпросници за оценка от учениците в края на учебната година в 10 и 12 клас 
- Оценка от родителите като част от SEIS 
- Самооценка на отговорните колеги 
 
Общото събрание ще направи оценка на концепцията за студентското и 
професионалното ориентиране две години след въвеждането му. 
 

 


