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Близо 70% от хората са недоволни от избраната професия, показва световната
статистика. У нас обаче никой не е направил дори подобно изследване, оплака се
вчера Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика. От 819
лицензирани центъра за професионално обучение само 3 предлагат професионално
ориентиране и насочват деца и младежи каква професия да изберат. Тази деформация
се отразява и на високия  процент безработни младежи, които не могат да намерят
своето място на трудовия пазар, смята той. Според бившия социален министър и
настоящ общински съветник  в столицата у нас този тип социални услуги са най-
оскъдните в целия Европейски съюз. В момента все още действа методът "от уста на
уста", който насочва родителите и самите деца какво бъдеще да си избират, коментира
той.

Нито едно българско училище

няма  работещ кабинет за професионално ориентиране

 към бюрата по труда също няма наети подобни експерти. Когато човек сбърка при
избора си на професия, той се чувства неудовлетворен, не е мотивиран в работата си,
а често и работодателят му не е доволен от неговия труд, коментира Ив. Нейков.
Заради това разходите, вложени в професионално и кариерно ориентиране, се

Деветгодишните най-подходящи за избор на занаят

70% от хората недоволни от професията
си
Няма експерти за кариерно ориентиране в школата

България: други материали

Христо Танев
Към 9 г. децата вече могат да се ориентират към професията, която би отговаряла на способностите им.

ГЛАВНА БЪЛГАРИЯ СВЯТ МНЕНИЯ БИЗНЕС И ФИНАНСИ СПОРТ ЖИВОТ OБРАЗОВАНИЕ АРХИВ

70% от хората недоволни от
професията си
София и Стара Загора - градовете
на бъдещето
Галактион остана без свещеници
Дупка погълна кола, под нея
изникнаха терми
СЪБАРЯТ КЪЩА НА ВЕК И
ПОЛОВИНА В СТАРИЯ ПЛОВДИВ
Издирват изтрита снимка на
убитата Радостина
Разстреляха рекетьор в София
Вадят 12 зъба на Релето в ареста
Маргина пак поиска свобода
Срив на пазара на проектиране
Ангела Меркел доктор хонорис
кауза в Русе
Плашили Митрова с решетки
Още 15 свидетели срещу
Октоподите
БСП тръгва на лов за членове
Синя коалиция и на президентския
вот
Без разходки на кучета в центъра
на Бургас
Бедните деца у нас повече от
връстниците им в ЕС
Онкоболна съди държавата в
Страсбург
Изгоря покривът на фабрика за
дрехи
Роми тормозят съседи с чалга и
отровен дим
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70% от хората недоволни от професията си

изплащат многократно.

То има три измерения - първата е в училище, където децата разбират в какво са силни.
Втората е в края на училищния период или по време на студентските години и третата
част е професионалното насочване.

В България няма система, която от ранна възраст да оценява обективно способностите
на децата и да ги насочва към най-подходящата за тях професия. Нито един ВУЗ у нас

не подготвя експерти по професионално ориентиране

Затова Балканският институт предлага да се промени законодателството за средното
образование, което да осигури създаването на екипи за професионално ориентиране
към всяко училище.

Според изследване, направено в Англия, най-подходящата възраст за ранно
ориентиране е на 9 г., затова и в кралството е разработена пилотна програма, която
организира на децата от 7 до 9 г. посещения в различни фирми и производства. Във
всички страни на съюза учениците имат разнообразни стажове и практики, които им
позволяват да се запознаят отрано с професиите и техните предимства.

От Балканския институт предлагат също в бюрата по труда  да бъдат назначени
експерти по професионално ориентиране. В момента служителите там са притиснати от
потока хора и успяват да отделят на всеки човек не повече от десетина минути.
Младежите без работа и хората в предпенсионна възраст трябва да станат целеви групи
за насочване към професия, смята Нейков.

За да подпомогне избора на хората, Балканският институт е качил на своя сайт всички
достъпни материали за професионално ориентиране, но настоява час по-скоро то да се
превърне в държавна политика.

9500 младежи учат език и компютър

Почти 9500 младежи имат реална възможност да повишат квалификацията си и
да започнат работа. Това отчете вчера Агенцията по заетостта след първия етап
на проекта „Ш@нс за реализация на младежите в България". Той се финансира
от ОП „Развитие на човешките ресурси" и предвижда за 2 г. с 15 млн. лв. да
бъдат подпомогнати безработни младежи до 29-годишна възраст. 6184 човека
вече са преминали успешно мотивация за включване в обучението по проекта, а
с 2000 са сключени и договори.

Анкета
Одобрявате ли номинирането от
премиера Борисов на вътрешния
министър Цветанов за кандидат-
президент?
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Гласуване Виж резултатите

Жилят българи с импулсен телефон
от Зимбабве
БАН следи под лупа Змейово
Ученици връщат карти за рейса,
чакат скок на билета
Пада такса паркинг за
електромобилите
Махнаха доктор, плащал наем от 15
ст. на квадрат в забавачка
Издирваният Кирил свил 20 лв. от
съученик
Гонят деца на емигранти от
училище във Варна
Всеки втори младеж се напива 1
път месечно
Брак по сметка с поляк спасява
наши в Англия
Детекторът показа: Бащата на
изнасиления Сашко лъже
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