


VOGUI- ОПИТ  & РЕЗУЛТАТИ 

Гид на изпълнението и резултатите от VOGUI - кариерно ориентиране въз основа 

на неформалното образование, Стратегическо партньорство в областта на младежта, 

реализирано чрез ERASMUS + Младежта в действие. VOGUI обедини български и 

португалски младежки работници и образователни организации в реализирането 

на различни дейности в областта на кариерното ореинтиране. 

Този документ е организиран в 5 раздел: 

I. Представяне на Еразъм + Младежта в действие; 

II. VOGUI: преглед на проекта; 

III. VOGUI: дейности и резултати; 

IV. Конкретни резултати; 

V. VOGUI: Крайни продукти

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и  

Комисията не може да носи отговорност за публикуваната  информация,  

Код на проекта: 2014-2-PT02-KA205-002004 



ERASMUS +  

 

 

 

 

Промяна на живота. Свобода на мисълта. 

 

Свързаната с младежта, програма Еразъм+,  предоставя различни възможности за млади хора и 

младежки работници да си сътрудничат, да развиват компетенции и да бъдат активни в 

изграждането на устойчиво и демократично европейско общество. 

Специфични цели:  

а) подобряване  нивото на ключови компетентности и умения на младите хора, насърчаване на 

участието в демократичния живот на Европа и на пазара на труда, активното гражданство, 

междукултурния диалог, социалното приобщаване и солидарност; 

б) подобряване  качеството в работата с младите хора; 

в) развиване на политиките за младежта на местно, регионално и национално ниво и признаването 

на неформално и неофициално обучение; 

г) засилване на международното измерение на младежките дейности и ролята на младежките 

работници и организации като структури за подпомагане на младите хора в  Европейския съюз; 



KA1 - мобилността с учебна 

цел 

Фокусира се върху 

мобилността с учебна цел на 

физически лица, които в 

дългосрочен план се очаква 

да имат системно влияние 

върху структурите и 

политиките, свързани с 

образованието, младежта и 

спорта в Европа. 

Видове мобилност: 

о Обмен; 

о Европейска доброволческа 

служба; 

о Мобилност на младежки 

работници; 

 

 
3 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KA2 - стратегическо 

партньорство 

Предназначено е за 

стратегическо и дългосрочно 

сътрудничество на партньори 

от различни страни, насочени 

към иновации и цялостното 

развитие на областите на 

образованието, младежта и 

спорта в Европа. 

 

Видове партньорства: 

о добри практики; 

о Подкрепа за иновации; 

 

3 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KA3 - Подкрепа за 

реформи в политиката 

Подкрепя реформата на 

политиката в областта на 

образованието, младежта 

и спорта в Европа, по-

специално за постигането 

на целите на стратегията 

Европа 2020, на 

Стратегическата рамка за 

европейско 

сътрудничество в 

областта на 

образованието и 

обучението (ЕСЕТ 2020) и 

на Европейския 

младежки стратегия. 

 

3 ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 

 

За по-подробна информация, посетете официалния сайт на Еразъм +: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ За контакт и подкрепа на 

родния си език, посетете уеб сайта на вашата Национална агенция за 

Еразъм +. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кратка    информация 

Start date: 02-02-2015 

Крайна дата: 31-08-2016 

Държави: Португалия| България 

Градове: Агда| Стара Загора 

Основна дейност:  

Стратегическо партньорство за младежта 

(Сътрудничество за иновации) 

Крайни продукти: 

1. Методология на професионалното ориентиране 

на базата на неформалното образование;  

2. Платформа VOGUI Online; 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Партньори: 

Агда, Португалия 

 

Стара Загора, България 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 Създаване и тестване на методика на 
професионалното ориентиране, с активното 
участие на младите хора, която се основава на  
неформалното образование и опознаването на 
пазара на труда;  

 Споделяне на  резултатите и опита, което би 
позволило прилагането на този метод за 
професионално ориентиране във всяка друга 
европейска страна, от всяка организация в 
областта на образованието и работа с 
младежи;  

 Осигуряване на професионално ориентиране 
въз основа на неформално обучение на 80 
млади хора от двете общности на Агда и Стара 
Загора;  

 Създаване на онлайн платформа, която може 
да помогне на младите хора в търсенето на 
информация относно висшето образование в 
Европа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOGUI : План на дейността 

 



 

  

 

 

VOGUI : Основни дейности 

 



Обучителен семинар VOGUI Agents – Септември, 2015  

 

5-дневно обучение  на тези, които приложиха методиката и в двете страни. 8 португалски и български  

представители се събраха, за да се опознаят, да обсъдят ролята на всеки един в проекта и бяха обучени по:  

проектния цикъл; методиката на неформалното образование; методиката на VOGUI; 



 22 седмични сесии; 

 времетраене: 2ч 

30мин; 

 2 фасилитатори; 

 Групова и 

индивидуална 

работа; 

 Неформално 

образование и 8 

ключови 

компетентности за 

учене през целия 

живот 

 Участници: 40 

португалски 

ученици и повече от  

100 български 

ученици 

ОКТОМВРИ, 2015 –  
ЮНИ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOGUI Методика & Сесии  

 

VOGUI методиката е базирана на 

неформалното образование и 

има за цел да насърчи 

размисъла, самопознанието и 

осъзнаването на контекста на 

ситуациите . Тя цели да даде 

възможност на младите хора  

съзнателно да избират своя 

професионален път. 



 

Среща с професионалисти  - февруари 2016   

СРЕЩИ ОТБЛИЗО С 

ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СВЯТ, 

СЪЗДАВАНЕ НА 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 

НЕФОРМАЛЕН РАЗГОВОР 

СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ 

РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ, 

ИНТЕРЕСНИ ЗА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

 ДЕЙНОСТ: 

  ПОКАНА НА 

СПЕЦИАЛИСТИ СПОРЕД 

ИЗЯВЕНИ ИНТЕРЕСИ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ;  

 ПОДГОТОВКА НА 

ВЪПРОСИТЕ, КОИТО 

УЧАСТНИЦИТЕ  БИХА 

ИСКАЛИ ДА ЗАДАДАТ; 

  ДИАЛОГ С 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ 

(СТРАТЕГИЯ НА „СВЕТОВНО 

КАФЕ“);  

 ИНТЕГРАЦИЯ НА ОПИТА; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на работния процес – март - юни 2016 

 

КОГА? След кариерно ориентиране във 

VOGUI сесии. 

ЗАЩО? Осигуряване на по-

близък поглед към 

професионалния свят и 

придобиване на представа 

за конкретни професии. 

КАК? В рамките на един ден или част от деня, 

участниците имаха възможност да наблюдават  

професионалист от област, към която  

проявяват интерес. Участниците получиха  

правила, регламенти и график на възможните 

наблюдения на работния процес. 

 

14 ОСЪЩЕСТВЕНИ НАБЛЮДЕНИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В СТАРА ЗАГОРА: 

 

Медии | Дизайн | Съдебни дейности  

Адвокатура  | Учителско дело | Изкуство 



 

 

 

 

 

 

VOGUI Панаир на висшето 

образование 
 

 

Отворено събитие, в което младежи от 

централния регион на Португалия  имаха 

възможност да се свържат директно с висшите 

учебни заведени,  да се запознаят с  

многообразието от възможности, които са 

отворени за тях. 

  

КАК? Институциите бяха поканени и имаха 2 

възможности за участие: 

 

  вариант А, участваха на панаира чрез 

представител и информационни материали;  14 

институции избраха този вариант; 

  вариант Б, изпращат само информационен 

материал; 1 институция избра тази опция. 



 

 

 

 
Панаирът в цифри:  

 

 15 институции бяха 
представени; 

 

 презентации в една зала;  

 

  над 1400 млади хора на 
възраст между 15 и 19 
години са се възползвали 
от Панаира; 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкретни резултати от неформалното образование чрез VOGUI 

 
За фасилитаторите| Ръководителите на проекти | Участици 

Отличаващи значки за учене 

След приключване на  обучението, като се отчитат 

8 ключови компетенции на ученето през целия 

живот, участниците бяха наградени с онлайн 

значки за учене. 

YOUTHPASS 

Сертификати  по 

проекта 



 

  

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

4%  Digital competence 

19%  Sense of initiative and entrepreneurship 

3%  Cultural awareness and expression 

21%  Learning to learn 

Някой конкретни резултати: Ученето в числа 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СТАРА ЗАГОРА 

 

Като се вземат предвид 8 ключови компетенции на ученето през целия живот, участници, 

организатори и ръководители на проекти бяха помолени да идентифицират 4 от компетенциите, 

които са надградили в най-голяма степен. 

 

13%  Communication in mother tongue 

8%  Communication in foreign language 

5%  Mathematical competence and basic competences in science and technology 

27%  Social and Civic Competence 



 

Крайни продукти 

 VOGUI МЕТОДИКА 

Тази методика е разработена в рамките на проекта и 

има за цел да насърчи кариерното ориентиране на 

базата на неформалното образование. 

Тази методика ще бъде предоставена заедно с 

плановете на  сесиите и всички ресурси, необходими 

за нейното изпълнение. 

 

VOGUI ПЛАТФОРМА 

Онлайн платформа, която функционира  като 

център за ресурси за млади хора, които търсят 

информация за висше образование, както и 

платформа в подкрепа за изпълнението на 

VOGUI от други институции, в следващите 

години. 



  

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

> Project's code: 2014-2-PT02-KA205-002004 

За повече информация: 

 

www.vogui.org 

www.facebook.com/VOGUI1 

Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ 


