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Резултати от анкетно проучване в професионалните паралелки на  

училищата в община Габрово- 

учебна 2018 - 2019 г. 
 

В периода февруари - март 2019 г. в професионалните паралелки на училищата на територията 

на община Габрово се проведе анкетно проучване в 12 клас, чиято цел бе да провери готовността на 

учениците за реализация на пазара на труда и/или продължаване на образованието във висшите учебни 

заведения, както и да определи насоките на работа по кариерно ориентиране с учениците от средните 

професионални училища (паралелки) през следващата учебна година. Анкетата бе анонимна. В нея 

участваха 133 ученици, от които 80 момчета и 53 момичета. 

Анкетата бе съставена от 10 полузатворени въпроса. Анкетираните можеха да отбелязват по един 

или повече от предложените отговори, както и да допълнят такива в ред „друго“. Един от въпросите бе 

отворен, с цел ранжиране на избор от предходен въпрос, а друг имаше за цел да събере информация за 

пола на респондентите. Бе поставен и един отворен въпрос, целящ да събере мнения и съображения, 

касаещи засегнатата в анкетата информация. Тъй като отговорите на този въпрос бяха изключителна 

рядкост и в ред на мисли, различен от тематиката, резултатите от него няма да бъдат разгледани в 

настоящия доклад. 

 

 

 

 

1. Какво ще  правите в професионален план след завършване на 12 клас? 

 

 

 
 

 

При първия въпрос ясно се вижда, че най-голям брой, а именно 45,9%, от респондентите ще 

работят и учат след завършване на средното си образование. Тъй като не всички дали този отговори са 

отбелазали дали обучението ще бъде по специалността или не, тълкуването на резулататите не може да 

бъде еднозначно. При провеждане на подобно изследване вбъдеще, ще се наложи прецизиране на 

отговорите или извеждането им в отделен въпрос, за да стане ясно колко от  учениците искат да сменят 

професионалното направление или да останат в него.  

Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са давали по повече от един 

отговор! 
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завършване на 12 клас? 
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2. Ако смятате да продължите образованието си във ВУЗ, от каква информация бихте 

имали нужда, за да направите по-добър и информиран избор за себе си?  
* 24 или 18%  не са отговорили на въпроса, което означава, че на този етап няма да 

продължат образованието си във ВУЗ. Представените данни са на база отговорите на 109 ученици. 

 

 
 

 

За да направят информиран избор на висше образование, абитуриентите споделят, че имат нужда 

най-вече от информация в следните направления: 

1) Къде ще могат да се реализират след дипломирането си - 67,9%; 

2) Какво ще могат да работят след завършването на избраната специалност -  66,1%; 

3) Какво ще изучават в избраната специалност, се интересуват 63,3% от анкетираните.  

Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са давали по повече от един 

отговор! 

 

 

3. Ако искате да работите или да работите и учите, искате ли да знаете повече за това: 
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Ако смятате да продължите образованието си във 
ВУЗ, от каква информация бихте имали нужда? 
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Тези, които ще търсят реализация на пазара на труда или ще работят и учат едновременно, 

споделят, че имат нужда от допълнителна информация и обучение в следните направления: 

1) Задълженията им на работното място - 45,9%; 

2) Подготовка на документи за кандидатстване - 42,1%. Въпреки че това се изучава по 

някои дисциплини в гимназиален етап, по-голямата част от учениците не са се занимавали практически 

с това и се чувстват неуверени, когато им се наложи да го направят; 

3) Как да отстояват професионалните си интереси пред работодателя - 39,1%. 

Наблюденията на екипа на ЦПЛР показват, че резултатите по тази точка се дължат на факта, че 

голям процент от абитуриентите от професионалните паралелки са работили или работят и, за 

съжаление, вече са се сблъскали с нелоялни практики при някои работодатели. 

Сборът на процентите надхвърля 100, тъй като респондентите са давали по повече от един 

отговор! 

4. Смятате ли, че имате нужда от помощ и подкрепа при професионалната си 

реализация?  
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На въпроса „Смятате ли, че имате нужда от помощ и подкрепа в професионалната си 

реализация?“ 33,8% отговарят, че нямат нужда от такава, а 63,2% отговарят, че се нуждаят от помощ и 

подкрепа, което показва нуждата от работа както с учениците, така и с родителите. Това се вижда по-

надолу във въпроси 5. и 6. 

 

 

5. Кой според Вас, би Ви помогнал  в професионалната Ви резлизация?  

 

 

 
 

 

Въпреки че в предишния въпрос близо 34% от учениците са посочили, че сами ще направят 

избора си, от този въпрос се вижда, че едва 9% няма да разчитат на чужда помощ.  

С доверието на учениците се ползват най-вече техните родители - 70,7%, следвани от 

професионалистите, като източник на достоверна информация за упражняваната професия - 54,9%. 

Приятелите са на трето място с 37,6%, но тук става въпрос може би за подкрепа, тъй като е много 

вероятно приятелите да разполагат с подобна информация и умения за справяне, с каквито и самият 

респондент. 

Фактът, че родителите са посочени на първо масто, поставя към тях големи изисквания и 

очаквания от техните деца. Ето защо е необходимо да се работи допълнително с родителите на 

учениците, за да могат да оказват адекватна помощ и подкрепа на учениците. 

6. С кого сте склонни да обсъдите своето  бъдеще (ВУЗ, работа, кариера)?  
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Отново най-голям брой анкетирани - 88 %, са склонни да обсъдят своите планове със своите 

родители. Следват приятелите с 58,6% и учителите с 25,6%.  

Прави впечатление, че това са хората от най-близкия кръг на младежите. 

 

7. Какво бихте искали да Ви „дава“ Вашата бъдеща професия? 

 

 

88% от анкетираните искат професията да им носи добро заплащане. Напълно нормално, 

предвид това, че респондентите са млади хора, които навлизат в самостоятелния живот. Приятно 

впечатление прави това, че на второ и трето място са поставили необходимост да изпитват 

удовлетворение от труда си - 61,7% от учениците искат това,  а да виждат резултата от своя труд искат 

59,4%.  

 

8. Ранжирани отговори по въпрос №7 

 

 
 

Тук учениците бяха помолени да подредят по важност само 3 (или по-малко, ако са отбелязали 

толкова) от направените в предишния въпрос избора. Най-важният да е на първо място. След това на 

този ред от отговори бяха придадени числови стойности: на първо място 3 точки, на второ 2 точки  и на 

трето място 1 точка. 

Тук разликата с резултатите от предходния въпрос е съвсем малка. Отново желанието да 

получават добро заплащане е на първо място, следвано от удовлетвореността от труда. А на трето място 
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анкетираните са посочили необходимост постоянно да подобряват своите умения, което показва едно 

сериозно отношение към бъдещия професионален избор. 

Интересно е да се отбележи, че нуждата от сигурност на работното място, дефинирана тук като 

възможност лесно да намират и да се задържат на работа, е на последно място. 

 

9. Знаехте ли какво ще работите (бяхте ли добре запознати с професията, която 

избирате), когато кандидатствахте в средното училище? 

 

 
 

40,6% от анкетираните заявяват, че са били добре запознати с професията, когато са 

кандидатствали в средното училище. 47,4% от учениците споделят, че са имали нужда от допълнителна 

информация в различна степен, като  7,5% от тях споделят, че не са знаели нищо за избраната от тях 

професия. 12,0%  от анкетираните не са могли да преценят в каква степен са били запознати с бъдещата 

си професия. 

 

10. Ако днес имате възможност да се върнете в 7-8 клас и да коригирате избора си на 

професия, бихте ли избрали нещо друго, ако да - какво? 

 

 
 

78,9% от анкетираните са уверени в избора си след 7-8 клас, но 21,1% биха променили 

решението си, ако имат такава възможност.  

.  
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Вижда се, че разпределението на отговорите на въпроса „Какво би избрал, ако имаш възможност 

да коригираш избора си?“ е равномерно. Една четвърт или 25% биха останали в същото училище, но в 

друга професионална паралелка. Други 25% биха избрали друга професионална паралелка в друго 

училище. С други думи половината от тези, които биха коригирали избора си, биха останали в 

професионалното образование. Друга част от тях, отново 25%, биха избрали да се обучават в 

профилирана паралелка, а последната четвърт не могат да кажат с какво биха сменили настоящия си 

избор.  

11. Респонденти по пол. 
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Младежи Девойки 


