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Националният ресурсен център за професионално ориентиране (НРЦПО) е част от Центъра за развитие на човешките ресурси. Създаден 
е през 1998 г. по инициатива на Европейската Комисия, като проект по програма „Леонардо да Винчи”. Съществуващите днес над 65 
Центрове във всички страни-членки и асоциирани членки на Европейския съюз, Европейската икономическа общност и повечето страни 
от Централна и Източна Европа, образуват мрежа Еврогайдънс (www.euroguidance.net) за обмяна на информация и професионално 
ориентиране  относно възможностите за образование, обучение и работа на европейско и национално ниво.

Центровете отговорят на въпросите на съветниците по професионално ориентиране и по този начин индиректно на въпросите на 
младите хора. Партньорите имат достъп до национални бази данни и са в състояние да подкрепят иновативни начинания в областта 
на образованието, професионалното обучение и квалификация. Мрежата Еврогайдънс съществува, за да насърчава мобилността и да 
развива европейското измерение в кариерното консултиране.

От 2007 г. новото наименование на НРЦПО е Еврогайдънс център и ролята му, като част от Еврогайдънс мрежата, е да допринася за 
развитието на консултативните практики в България и да подобрява качеството на информацията за възможностите за професионално 
обучение и ориентиране в европейските страни.

Настоящата брошура „Професионално ориентиране и образование на Балканите” предоставя информация за нивото на предлаганите 
услуги по професионално ориентиране и консултиране, образователните системи, възможностите за обучение и условията на живот в 
страните от Балканския полуостров. За всяка страна (Румъния, Гърция, Турция и Кипър) са посочени и полезни връзки по темите.

Приятно ориентиране!
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ГЪРЦИЯ
систеМа за ориентиране и 

консуЛтиране
Услугите, свързани с ориен-

тирането и консултирането в 
Гърция, се предлагат в секто-
рите на образованието, профе-
сионалното обучение и заетостта. 
По-конкретно:

на ниво образование 
Центрове за професионално 

ориентиране и консултиране  - KE.SY.P 
Центровете KE.SY.P съществуват във всички префектури в страната. 

В Гърция съществуват общо 81 такива центрове. Тяхната задача е да 
предоставят образователни консултации и насоки в професионалната 
ориентация и информация на млади хора до 25 години и на техните 
родители. В допълнение, тези центрове поддържат Училищни кариерни 
консултанти по професионална ориентация в училищата, които предоставят 
индивидуални или групови консултации. Разполагат и с библиотеки с 
информационни материали, свързани с професионалното ориентиране. 

училищни офиси за кариерно консултиране (GRA.SE.P) 
Тези офиси са създадени от Министерството на образованието и се 

намират в 570 училища. Тяхната функция е да подпомагат професионалното 
ориентиране в училищата, както и да предоставят насоки и информация 
на учениците и техните родители. Служителите на училищните офиси за 
кариерно консултиране са обучени в тази област специалисти. В офисите 

се поддържат библиотеки с информационни материали. 
Центрове за кариерни услуги в университетите и техническите 

образователни институти
Тези офиси предлагат основни услуги за консултиране и професионално 

насочване на дипломантите от университетите и Техническите образова-
телни институти (ТОИ). Тяхното подпомагане се състои в дейности, 
целящи да улеснят плавния преход на дипломантите на пазара на 
труда. Същевременно, предоставят и консултации за професионално 
ориентиране, кариерни консултации и информация за следдипломно 
обучение, обучителни курсове, стипендии и познания за правата на 
служителите и работниците. Тези офиси посредничат при осигуряването 
и провеждането на стажове (практическото обучение) на студентите, 
където това е необходимо, и организират Дни на кариерата.

на ниво заетост
Центрове за насърчаване на заетостта - K.P.A.
Центровете за насърчаване на заетостта като цяло представляват 

двигателната сила за дейността, която извършва Гръцката организация за 
заетост на работната сила – OAED в областта на Професионалното ориентиране 
и заетост. KPA предоставят информация за възможности за заетост, 
професионално ориентиране или кариерни консултации. За да постигнат тази 
цел, центровете използват индивидуален и/или групов подход и прилагат 
методи и процедури, които са насочени предимно към безработните. 
Задачата е да ги подпомогнат в намирането на работа, която отговаря на 
техните способности и квалификации. KPA улесняват и трудовата мобилност. 

служби по заетостта за специални социални групи
Тези служби на Гръцката организация за заетост на работната сила (OAED) 

са подчинени на Дирекцията за специални социални групи на същата 

организация. Целта им е да подпомагат хора с трудности в приспособяването 
към променящите се икономически условия и тяхната реализация на пазара 
на труда. 

информационни офиси за безработните и бизнеса 
Тези офиси са създадени от местни правителствени организации, 

индустриални и занаятчийски камари, както и професионални организации 
на работниците и работодателите. Създаването на тези офиси е финансирано 
с помощта на Структурните фондове на Европейския съюз и от Гръцката 
организация за заетост на работната сила (OAED). Служителите в тези офиси 
помагат на безработните и фирмите, като ги информират за образователни/
обучителни възможности, както и за програми за консултиране и 
професионално ориентиране. 

оБразоватеЛна систеМа
За образованието в Гърция отговаря Министерството на националното 

образование и религиите. Образованието в Гърция е задължително за всички 
деца на възраст от 6 до 15 години. То включва основно (Dimotiko) и средно 
(Gymnasio) образование. Въпреки това обаче, училищният живот на децата 
може да започне на 2.5 годишна възраст (предучилищно обучение) в частни 
или държавни институции, които се наричат “Vrefonipiakoi Paidikoi Stathmi” 
(детски ясли). Някои Vrefonipiakoi Stathmoi предлагат също и ясли (Nipiaka Tmi-
mata), които функционират заедно с детските градини (Nipiagogeia). 

Продължителността на основното образование (Dimotiko) е шест години, 
а децата се приемат на 6 годишна възраст. Заедно с обикновените детски 
градини (Nipiagogeia) и основни училища, функционират и целодневни 
основни училища с удължени часове и обогатена учебна програма. 

Средното образование след задължителното се състои от два типа училища: 

Eniaia Lykeia (Унифицирани средни училища) и Технически професионални 
училища (ТПУ). Продължителността на обучението в Eniaia Lykeia е две години 
и две или три години в Технически професионални училища (ТПУ). Възможно 
е и прехвърлянето на ученици от един вид училище към друг. 

Наред с обикновените основни и средни училища, съществуват също и 
специални Nipagogeia (детски градини), Dimotika (основни училища), Gym-
nasia (гимназии), Lykeia (лицеи), и средни училища, които приемат ученици 
със специални образователни потребности. Съществуват също и музикални, 
духовни и спортни гимназии и лицеи.

Средното образование след задължителното включва и Институти 
за професионално обучение (ИПО), които предоставят формално, но 
некласифицирано ниво на образование. Тези институти не са класифицирани 
като отделно ниво на образование, тъй като приемат както Gymnasio, така 
и Lykeio ученици, в зависимост от съответните специалности, които се 
предлагат. 

Държавното висше образование се дели на Университети и Технологически 
образователни институти (ТОИ). Те приемат студентите според тяхното 
представяне на изпити на национално ниво, които се провеждат във втори и 
трети клас на Lykeio. Елинският свободен университет приема студенти след 
навършване на 22 годишна възраст според жребий. 

усЛовиЯ на Живот
информация за студентите
Учениците, които са завършили средно образование в чужбина, могат 

да бъдат приети във висше учебно заведение на базата на успеха от 
чуждестранната им диплома за средно образование. Разбира се, това зависи от 
броя на местата, запазени за чуждестранни студенти в гръцките университети 
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и от степента на владеене на гръцки език, която се установява от специални 
изпити, организирани от Атинския и Солунски Университети. 

Граждани на Европейския съюз могат да се обучават в ТОИ безплатно, но 
трябва да отговарят на определени финансови изисквания, ако искат да 
получат образование в гръцки университет. 

ПоЛезни връзки
Министерство на националното образование и религиите
www.ypepth.gr 
Министерство по заетостта и социалната закрила
www.ypakp.gr 
национален център за професионално ориентиране
www.ekep.gr  
Гръцката организация за заетост на работната сила (OAED)
www.oaed.gr 
организация за професионално образование и обучение
www.oeek.gr 
Гръцка конфедерация на работниците
www.gsee.gr 
Федерация на гръцката индустрия
www.fgi.org.gr 
Генерален секретариат за младежта
http://www.neagenia.gr/ 
Гръцка национална туристическа организация
http://www.gnto.gr 

КИПЪР
систеМа за ориентиране 

и консуЛтиране
Основните институции, учас-

тващи в системата за професио-
нално ориентиране и консултира-
не в Кипър, са Министерството 
на образованието и културата, Ми-
нистерството на труда и социално-
то осигуряване и Института за раз-
витие на човешките ресурси. 

Министерство на образова-
нието и културата (Мок) 

Услугите по консултиране и кариерно ориентиране, предлагани от МОК, 
помагат на учениците в държавните средни и професионални училища при 
определяне на техните лични интереси, нужди и умения, както и при взема-
нето на решения относно тяхното образование и професионално развитие. 
Съвети относно академичното и кариерно развитие се осигуряват както по 
време на редовните часове, така и индивидуално, при молба от страна на 
учениците. Тези услуги се предлагат от страна на квалифицирани консул-
танти, каквито има във всяко училище на прогимназиално и гимназиално 
ниво в Кипър, които са преминали специализирани следдипломни курсове. 
Консултанти има и в Центъра за кариерно развитие към Министерството, 
което има за цел по-доброто обслужване на учениците и техните родители.  

Професионално ориентиране и консултиране се предлага на деветоклас-
ниците преди да завършат прогимназия и да продължат образованието си в 
гимназия или професионално училище. Консултантите и други специалисти 

(напр. психолози) информират учениците за образователните възможности 
в гимназиите, курсовете, които се предлагат, и възможностите за избор, ко-
ито съществуват. Учениците могат също да получат информация и за бъде-
щите им възможности за реализация и кариерно развитие. Провеждането 
на психологически тест и тест на натрупаните знания могат да бъдат част от 
процеса на професионално ориентиране и консултиране. Консултиране се 
предлага и по време на ученето им в гимназията, както чрез организиране-
то на специализирани часове, така и чрез провеждането на индивидуални 
консултации. Консултиране и ориентиране относно възможностите за след-
ване във висши училища в Европа и участие в мобилности се осигурява от 
Националния ресурсен център по професионално ориентиране (НРЦПО) в 
Кипър. Тези услуги се предлагат в електронен вид (уебстраници, електронна-
та поща и чрез портала PLOTEUS), по телефон и чрез лични срещи.

Министерство на труда и социалното осигуряване (Мтсо)
Услуги по консултиране и ориентиране се предлагат от МТСО предимно 

чрез Държавните бюра по труда (БТ) към Министерството. Те осигуряват 
информация относно възможностите за намиране на работа и участие в 
квалификационни курсове. Социалните партньори също участват в рабо-
тата на БТ чрез трипартидни консултативни комитети към всяко едно ре-
гионално бюро по труда.

През 2006 г. БТ въведоха нова Консултантска услуга, ориентирана към 
осигуряването на индивидуални услуги за отделните целеви групи.  

НРЦПО в Кипър организира ежегодно обучителни семинари за всички, 
работещи в системата за професионално ориентиране, като се акцентира 
върху кариерното ориентиране на най-уязвимите групи, описани по-горе. 
Той също така разпространява информация и подпомага работата на кон-
султантите от БТ. 

институт за развитие на човешките ресурси (ирчр) 
Програмата за консултиране на ИРЧР има за цел да повиши производи-

телността и да подобри конкурентноспособността на предприятията чрез 
развитие и по-ефективно използване на техните човешки ресурси. Програ-
мата помага на предприятията да определят какви са нуждите от обучение 
и развитие на техните служители и им съдейства да изготвят и реализират 
планове за обучение. ИРЧР предоставя и финансова подкрепа за осъществя-
не на програмите за обучение. 

оБразоватеЛна систеМа
Образователните политики се изготвят от Министерството на образовани-

ето и културата и се одобряват от страна на Министерския съвет. 
Образование се предлага от страна на предучилищни и основни, средни 

общообразователни и средни професионални училища, както и от специали-
зирани училища, висши училища и неформални организации и центрове.

• задължително образование (продължителност 10 години)
- предучилищно образование
- основно образование (от първи до шести клас)
- общо средно образование – гимназии – (от седми до девети клас)
• средно специално образование (последните три години,  от десети до 

дванадесети клас )
- обединен лицей (Eniaio Lykeio)
- техникум (Technikes Scholes)
Двата типа средно специално образование приключват с получаване на 

сертификат завършено образование, който се нарича ”Apolytirion”. Достъпът 
до висше образование в Кипърския университет или други висши училища 
зависи от резултатите на общия зрелостен изпит.  
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Формално образование под формата на начално професионално образо-
вание и обучение е възможно и чрез Системата за чиракуване (Systima Ma-
thiteias),  обхващата  ученици, които прекратяват образованието си между 
осми и десети клас (преждевременно отпаднали от училище). Програмата е 
с продължителност от 2 години и представлява комбинация между общо об-
разование и професионално обучение в училище (2 дни седмично), и прак-
тическо обучение в предприятие (3 дни седмично). 

Висше образование се предлага от множество държавни учебни заведе-
ния и частни колежи. Тези институции предлагат следните степени:

1. Сертификат: едногодишната програма
2. Диплома: двугодишна програма
3. Диплома за висше образование: тригодишна програма
4. Степен бакалавър: четиригодишна програма
5. Степен магистър: едногодишна или двугодишна програма след придо-

биване на степен бакалавър.

усЛовиЯ на Живот 
Европейското членство гарантира свобода на движението и всеки евро-

пейски гражданин може да влезе на територията на Република Кипър с 
лична карта или валиден паспорт.

разходи за пребиваване
Трудно е да се определят точно разходите за пребиваване, тъй като те 

зависят от начина на живот на студентите. Месечните разходи за храна, 
транспорт, развлечения и други, варират между 300 и 500 Евро. 

настаняване
Наемането на апартамент е обичайна практика в Кипър, особено сред 

студентите. За обща ориентация, месечният наем на средно голям необ-
заведен апартамент (около 100 кв.м. с две спални) варира от 200 до 700 
Евро и обикновено се заплаща авансово в началото на месеца. Разходите 
за вода, електроенергия и отопление не са включени в наема. Повечето 
университети и други висши образователни институции в Кипър предла-
гат на своите студенти настаняване в общежития.  

транспорт 
Кратките разстояния в Кипър и фактът, че почти всяко семейство има 

най-малко една кола, са ограничили развитието на публичния транспорт. 
В действителност публичния транспорт се състои основно от градски ав-
тобусни превози. Цената на градския автобусен билет е 1.50 Евро. Между-
градски автобусни линии не съществуват. Между различните градове пъ-
туват маршрутни таксита, чиято цена е между 10 и 15 Евро. Важно е да се 
знае, че превозните средства в Кипър са с дясно управление на волана. 

ПоЛезни аДреси
Министерство на образованието и културата
www.moec.gov.cy 
Euroguidance център - Департамент по труда
 www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy 
Департамент за гражданска регистрация и миграция
Email: migration@crmd.moi.gov.cy
информация за кипър: информационен и пресцентър 
www.aspectsofcyprus.com

РУМЪНИЯ
систеМа за ориентиране 

и консуЛтиране
Системата за професионално 

ориентиране  в Румъния обединя-
ва дейностите на три органа: 

Министерство на образова-
нието и науката

• Ресурсните центрове за пси-
хологическа и педагогическа 
подкрепа (CRAE), Центровете за 
психологическа и педагогическа 

подкрепа и Училищните психологически и педагогически кабинети осигуря-
ват професионално ориентиране и консултиране в средните училища 

•  Центровете за информация и професионално ориентиране осигуряват 
този род услуги за студентите във висшите училища.

Министерство на труда, социалната солидарност и семейството
Като част от Националната агенция по заетостта, Центровете за информа-

ция и консултации осигуряват различни видове услуги, като: съвети, клубна 
дейност, консултации за самонаети лица, информация относно програми за 
квалификация и преквалификация на безработни.

национална агенция за подпомагане на младежки инициативи
Центровете INFOTIN (Младежки центрове за информация и консултации) 

работят с хората на възраст от 16 до 26 години.
EUROGUIDANCE Румъния - Националният ресурсен център за професио-

нално ориентиране подпомага ресурсно възпитатели, преподаватели, уче-
ници и търсещи работа.

оБразоватеЛна систеМа 
Структурата на образователната система включва Министерството на обра-

зованието и науката като национален орган, училищните инспекторати на ре-
гионално ниво и училищните отдели на местно ниво. Задължителното образо-
вание е десет години (общо образование и първите две години от ниво средно 
специално образование) и продължава максимум до 18-годишна възраст.

Структурата на румънската образователна система може най-общо да се 
опише по следния начин:

Предучилищно образование  - от 3 до 6/7 годишна възраст: малка лига, 
средна лига, голяма лига (предучилищно образование)

Общо образование (от 6/7 до 14/15 годишна възраст)
 • основно образование (4 години) 
 • прогимназиално образование (4 години)
Средно специално образование
 • гимназия (4-5 години) 
 • професионално училище (2 години)
След средно и не-висше образование
Висше образование 
 • Следване за получаване на лиценз (цикъл I): 3-4 години
 • Магистратура (цикъл II): 1-2 години
 • Докторантура (цикъл III): 3 години.
Други форми: учене през целия живот, дистанционно обучение, частно 

образование, обучение на малцинствата, специално образование.

усЛовиЯ на Живот 
В Румъния висше образование могат да следват тези от завършилите 

средно образование, които притежават диплома за бакалауреат (Bacca-
laureate). Чуждестранни граждани се допускат след като докажат, че имат 
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необходимото образование, за да следват и възможност да заплатят такса за 
обучението си, която се определя всяка година от правителството. 

Румънските университети предлагат изгодни условия за настаняване, както 
и студенстки столове за хранене с ниски цени. Чуждестранните студенти могат 
да се възползват от предлаганите специализирани услуги за консултиране и 
ориентиране от университетите при избора на най-подходящи условия. 

Общата стойност на таксата за обучение, здравна осигуровка, настаняване, 
храна, учебници и други варира от 6500 Евро за технически науки, икономи-
чески науки, хуманитарни науки, агрономство и спорт, и до 11000 Евро за ак-
тьорско майсторство и режисура. Най-големите университетски центрове се 
намират в Букурещ, Клуж, Яши и Тимишоара. 

ПоЛезни контакти
Министерство на образованието и науката
www.edu.ro 
Министерство на труда, социалната солидарност и семейството
http://www.mmssf.ro 
Министерство на транспорта, строителството и туризма
http://www.romaniatravel.com 
Министерство на външните работи
www.mae.ro 
EUROGUIDANCE румъния
http://euroguidance.ise.ro 
следване в румъния (MEdC)
www.old.edu.ro/download/study_in_romania.pdf  
UNESCO – европейски център за висше образование в румъния
http://www.cepes.ro 

ТУРЦИЯ
систеМа за ориентиране 

и консуЛтиране
системата за ориентиране 

в турция може да се опише в 
три направления:

Главната дирекция за спе-
циализирано образователно 
ориентиране и консултиране - 
подчинена е на Министерството 
на националното образование. 
Тя предоставя образователно ориентиране на учениците от основните и 
средни училища, с помощта на учители - специалисти по ориентиране и 
консултиране.

Главната дирекция на турската трудова общност - подчинена на 
Министерството на труда и социалното осигуряване. Предоставя консулта-
ции на кандидатстващите за работа чрез 42 офиса в цялата страна. 

Частните консултанти (особено в метрополисите като Анкара, Истан-
бул, Измир) и неправителствените организации предоставят индивиду-
ално ориентиране и консултиране на лица чрез лични срещи и/или уеб 
страници.   

оБразоватеЛна систеМа
Министерството на националното образование е основната държавна 

институция, която отговаря за образованието като цяло, с изключение на 
висшето образование, което се управлява от Съвета за висше образование.  

Структурата на образователната система в Турция може да се обобщи 
по следния начин: 

• Предучилищно образование (3 до 6 годишна възраст)
• Основно  образование (8 години без прекъсване, задължително) 
• Средно образование (4 години без прекъсване)
 - Общо образование
 - Професионално и техническо образование
• Висше
 - Полувисше (2 години)
 - Бакалавър (4-6 години)
 - Магистратура и докторантура
• Неформално

усЛовиЯ на Живот
Турция предоставя здравословна и приветлива среда за студентите. Много 

университети предлагат услуги и съвети, които подпомагат международните 
студенти при адаптацията им към живота в Турция. Някои университети пред-
лагат и програма  за ориентация преди началото на академичното обучение.   

Университетите като цяло предлагат различни възможности за настаня-
ване. Студентите, които желаят да живеят извън територията на университе-
та могат също да наемат апартамент с приятел или самостоятелно. 

Приблизителните разходи за издръжка на международните студенти са 
не по-малко от 350-500 евро на месец. Студентите трябва да предвидят и 
около 100-150 евро на семестър за книги и материали. Трябва да се има 
предвид, че стойността на издръжката може да варира според града. Раз-
носките в метрополиси като Анкара, Истанбул, Измир са сравнително по-ви-
соки от тези в други градове. 

ПоЛезни контакти 
Министерството на националното образование 
www.meb.gov.tr
съвета за висше образование
www.yok.gov.tr
Министерство на труда и социалното осигуряване
www.calisma.gov.tr
агенция по заетост
www.iskur.gov.tr 
Министерство на културата
www.kultur.gov.tr
Министерство на външните работи 
www.mfa.gov.tr
Център за образователни и младежки програми на европей-

ския съюз
www.ua.gov.tr
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