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ACADEMIC EDUCATION IN GEOGRAPHY AND THE LABOR MARKET:
BRIEF ANALYSIS FROM THE BRAZILIAN REALITY 1
LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA, ANDREWS JOSÉ DE LUCENA,
HEITOR SOARES DE FARIAS
FEDERAL RURAL UNIVERSITY OF RIO DE JANEIRO

Abstract:
This article aims to briefly present the reality of training in geography in the
Brazilian territory. For this purpose, the article was divided into the following
parts: (I) Introduction; (II) The horizons of geography training; (III)
Geographer: bachelor's training; (IV) Geography Teacher: the degree course;
and (V) Conclusion, with the Bibliographic References at the end. The article
also discusses the characteristics of training and the difficulties related to the
labor market in Brazil.

I – Introduction
Why study geography?
There are those who chose to study
geography because they would like to be a teacher.
Others to work on making decisions in field
activities. There are those who have seen in
geographic science the chance to study geopolitics,
culture, literature and social issues on a national and
international scale. There are also those who
intended to teach the content of science, but also to
understand the phenomena of nature. Knowing and
explaining the world, since Geography was a more

Keywords:
Education
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Geographer; Geography Teacher;
labor market, Brazil.
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general reading of events on the planet, is also a
motivation for taking a degree. They could be
hypothetical stories, but they are real explanations
authors of this short article.
In Brazil, when entering the university to
study Geography, one must choose between two
courses: degree with a teaching diploma
[licenciatura], which enables them to be a primary
and secondary school teacher in public and private
schools in the country; or the bachelor's degree
[bacharelado], which legally makes him a
geographer, working in companies and government
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agencies in the areas of research, planning and
technical management. The use of the term
geographer, for market purposes, is reserved for
professionals who have a bachelor's degree and
registration at the competent institution, but it is
generally accepted by everyone who works in
geographic science. Many students take both
degrees and receive both degrees: professor of
geography and geographer, as in the case of the
Federal Rural University of Rio de Janeiro, located
in Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil.
This article aims to briefly present the reality
of training in geography in the Brazilian territory.
For this purpose, the article was divided into the
following parts: (I) Introduction; (II) The horizons
of geography training; (III) Geographer: bachelor's
training; (IV) Geography Teacher: the degree
course; and (V) Conclusion, with the Bibliographic
References at the end. The article also discusses the
characteristics of training and the difficulties related
to the labor market in Brazil.
II – The horizons of geography training
Geography is a historically complex and
challenging science, with diverse currents, readings
and
methodological
perspectives.
With
characteristics of the humanities and exact sciences,
learning geography at university has always been a
great challenge, because it included studying issues
of the physical structure of the earth (relief, climate,
vegetation), but also human society (economic,
political, social and cultural facts) . The idea of
Geography as “unity”, “a certain set of concepts”,
“a finite collection”, an “exceptional science”
(BUNGE, 1973) has already been debated and
questioned. However, there is no doubt that
geography is a challenging science!
Like any science, Geography always
changes. From the approximation of Alexander von
Humboldt's theory of the earth (Germany, 17691859) and the relationship between nature and
history by Carl Ritter (Germany, 1779-1859),
supposed fathers of modern geography (CAPEL,
2012 [1981]), to the institutionalization of
geography in the nineteenth century, especially with
the research of Friedrich Ratzel (Germany, 19041918) and Paul Vidal de La Blache (France, 18451918); from its traditional, quantitative, critical or
humanist schools (MORAES, 2007 [1981]) to the
current changes of globalization and the technicalscientific-informational environment (SANTOS,
2002 [1996]), complex technologies and expansion
of digital humanities (SCHREIBMAN et al, 2004),
many changes have taken place in geographic
science. Geography has already served exclusively
the most powerful States in the world while it was a
boring subject taught in school (LACOSTE, 2014

[1976]), but it is also a science of social
transformation (MOREIRA, 1982).
Today, geographers study a wide range of
issues. Urban, economic, environmental planning;
survey, tabulation and analysis of data for research;
landscape studies and management of ecological
problems; planning of tourist, cultural, industrial
and commercial spaces; proposition of public
policies and collective actions; teaching in the
initial and advanced grades of the basic level;
university research: these are all areas of activity for
geographers. Its tools are also diverse: blackboard
and chalk; advanced digital cartography,
geographic information systems and remote sensing
programs; word processors, data, information and
spreadsheets; field notebooks, GPS devices,
thermometers, measuring tapes and physical
strength for outdoor activities; and many other
technologies, instruments and tools in your daily
life.
Thus, geography offers many challenges and
opportunities for its future professionals, but entry
into the labor market is also currently a difficulty.
To start with, Brazil today has a very high rate of
unemployment, reaching 14.7 million Brazilians, a
record unemployment rate of 14.7% of the active
population (STRICKLAND and FERNANDES,
2021). This is information collected from a secure
data source: the Brazilian Institute of Geography
and Statistics (IBGE, 2021). Finding a job in a
country in deep economic crisis and during the
covid-19 pandemic is not easy.
In the case of the Geographer, one of the
challenges is the fact that his work has interfaces
with other areas, such as environmental,
cartographic and forestry engineering, as well as
with economics, biology and geology. It is even
possible to treat the performance of geographers
and engineers as a good thermometer for the
country's development: when the country is
economically bad, the area also gets bad. With the
current economic crisis and without exclusive jobs,
employability has been low.
In the case of the Geography Professor, the
situation is not good either. In 2020, Brazil had
179,533 public and private Basic Education schools
and had 47.3 million enrollments at this level of
education (INEP, 2020). It shouldn't be difficult to
find a job as a geography teacher in the country. But
with the number of enrollments falling, crisis
private schools, deregulation of the
profession and reduction of time and number of
classes in the classroom, there is also greater
difficulty for newly graduated teachers to find jobs.
It is therefore necessary to be very trained.
With our experience teaching Geography in
undergraduate and graduate courses at the Federal
6

De Oliveira, De Lucena, De Farias / Journal “Careers”, Vol. 1 (1), 2021

Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ), we
will present here the reality of education in
Geography in Brazil.
III – Geographer: bachelor's training
On May 29, Brazil celebrates the
“Geographer's Day”, date created in 1936, due to
the foundation of the Brazilian Institute of
Geography and Statistics – IBGE (at that time the
“National Institute of Statistics”). However, the
profession of geographer in Brazil is regulated by
Law nº. 6664, of June 26, 1979 (BRASIL, 1979)
and by Law no. 7399, of 04 and November 1985,
which changes the wording of some provisions of
Law no. 6664/1979 (BRASIL, 1985).

the study and dissemination of Geography
(BRASIL, 1979).
To work as a geographer, the professional
must be regulated by the Federal Council of
Engineering and Agronomy and by the Regional
Council of Engineering and Agronomy
(CONFEA/CREA), a Federal Public Authority
established by Decree No. 23.569, of December 11,
1933 (BRASIL, 1933), from his training as a
bachelor in Geography. In this context, the role of
the geographer in the labor market and in Brazilian
society is notorious. The geographer is a
professional with systemic training, which enables
him to establish relationships between the different
agents that act in space, whether from a physicalnatural or human perspective (MAGALHÃES et.
al., 2020).
However, in reality, the geographer in Brazil
does not have prestige or full recognition of his
training and professional performance. It loses
space, or has no space, for professionals in the field
of Engineering, for example, who dominate the
market that could be exercised or shared with
geographers. Other professional categories are
within this “competition” or “dispute”, such as
architects, biologists and meteorologists. It should
also be noted that society lacks knowledge of the
“geographer” profession, which sees it as
synonymous with “geography teacher” and at best a
“person who understands and makes maps”
(SIGNORI and VERDUM, 2009).
Therefore, the trajectory of the geographer,
considering his education from the University to the
job market, is not so simple (GIL, 2009). The author
points to this conclusion when analyzing the
formation of the geographer at university and the
subsequent performance in the labor market in
Portugal. Although the analysis refers to Portugal, a
European country, its reality may, in some
situations, be similar to Brazil, since both countries
have affective, academic and professional ties,
working in the exchange and exchange of research
and between researchers.
It is important to note that much of the
difficulty or lack of a job market for geographers
limits the training of students at the university, who
opt for training as graduates (teachers) in
Geography. Obviously, other situations, such as the
requirement to comply with tougher disciplines in
the exact sciences, such as mathematics and
physics, keep students away from bachelor's
training and, consequently, only opt for a licentiate
degree when there are no such requirements in most
of the courses.
This picture creates, then, a chasm between
undergraduate and bachelor degree students, being
much greater in the former. It should be added that

“This legal framework for the profession is
important, as it allows it to be on the list of
regulated professions in the Brazilian labor market,
with the geographer being an officially recognized
profession” (MAGALHÃES et. al., 2020: 214).
The law that regulates the geographer
profession in Brazil empowers him to act in
physical-geographic, biogeographic, anthropogeographic and geo-economic reconnaissance,
surveys, studies and research and those carried out
in the general and special fields of Geography
(BRASIL, 1979).
The general and special fields of Geography
are defined as follows: delimitation and
characterization of natural geographic regions and
sub-regions and geoeconomic zones, for purposes
of planning and physical-spatial organization; in
solving on a national, regional or local scale,
problems related to the country's natural resources;
in the interpretation of the hydrological conditions
of river basins; in geo-human zoning, with a view
to general and regional planning; in market research
and commercial exchange on a regional and interregional scale; in the ecological and ethological
characterization of the geographic landscape and
related problems; in the policy of settlement,
internal migration, immigration and colonization of
new regions or the revaluation of regions of old
settlement; in the physical-cultural study of the
geoeconomic sectors destined to production
planning; in the structuring or restructuring of
circulation systems; in the study and planning of the
physical and geoeconomic bases of the nuclei urban
and rural; in the use, development and preservation
of natural resources; in the survey and mapping
aimed at solving regional problems; in the
administrative division of the Union, States,
Territories and Municipalities. And, finally, to the
organization of congresses, commissions, seminars,
symposia and other types of meetings, destined to
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this may be a reason for most universities to opt
only for graduate training in Geography and not for
both (in public universities, most train graduates,
although some divide the training, that is, graduates
and bachelors; while in private universities, training
is exclusively for graduates). Finally, but without
exhausting the discussion, most graduates do not act
as such, and choose, or there are more opportunities,
to act as geography teachers, which leads most of
those who adopt a preference for bachelor's degrees
to also attend training in degree, which gives you
more time at the university.
It should be considered that the incipient role
of geographers in the labor market in Brazil also has
to do with the broader offer in the public service,
especially in the federal sphere, which is still
considered very small (SIGNORI and VERDUM,
2009). These authors point out that many vacancies
in the public sector offered to geographers are
exams and title competitions. In this case,

Both situations mentioned above became an
insertion bias for our students (from the Geography
course, bachelor's degree, from the Federal Rural
University of Rio de Janeiro) to carry out
internships in public agencies or even definitive
insertion in the market of work in the private sphere.
In a first example, we recently sent students to a
paid internship at the Public Ministry of the State of
Rio de Janeiro to work in the area of “Remote
Sensing and Spatial Analysis” with the following
themes: i) Detection of land use changes;
characterization of vegetation - coverage and
quality indices; ii) Water quality analysis from
satellite images; iii) Analysis of topographic
characteristics of terrains; Mapping of erosive
processes and geological hazards; iv) Air quality
analysis from satellite images. A second example
concerns the professional performance of former
students of our course as a drone pilot and
geoprocessing and aerial survey analyst.
Finally, whether in GIS, remote sensing or
the environment, the “geographer” profession is
legally qualified. It is up to the sectors of the public
and private spheres to recognize and absorb
bachelors in Geography, a fact that has already
occurred, even if it does not happen at the pace
desired by the professional category of geographers.
It is up to this category to join forces to fight and
strive for a more effective insertion of the
“geographer” profession with public and, above all,
private bodies in the professional recognition of the
geographer in the labor market.
IV – Geography Teacher: the degree
course
The student of the Degree in Geography, who
intends to be a primary school teacher, attends
curricular components of general education in
geographic science. These are disciplines related to
Natural Sciences (Physical Geography) and Human
Sciences (Human Geography), where theoreticalmethodological bases are based that allow for
knowledge beyond what is necessary for teaching
(CAMPOS, 2018).
In order to discuss the human relations on the
surface that build the geographic space, and
suffering interference from it - originating
territories, places -, but also the impacts of their
actions on the environment and society, the
Geography student takes a stand. faced with a
complex picture. Therefore, it needs to deepen the
knowledge about society advancing in disciplines
that are in contact with Sociology, Economics,
Philosophy, Law, and about the environment in
disciplines
on
Geomorphology,
Geology,
Climatology, Biology, Pedology, which implies a
very broad and universal formation.

“the geographer who wants to have
comparative advantages or who does not want to be
at a disadvantage in relation to candidates with
other higher education qualifications must hold
post-graduate, master's, doctoral, professional
experience and experience in the public service (...).
It is verified, in these cases, that the bachelor in
geography is considered a professional with less
knowledge and skills in relation to other
professions” (SIGNORI and VERDUM, 2009: 145).
As for the role of the geographer in the public
sector, many are directed towards teaching in
universities (which in most selection processes does
not require a bachelor's degree), or in government
institutions, such as in the agricultural sector,
science and technology, energy, justice, urban
management, environment, minerals, Public
Ministry, government planning and management,
territorial planning and management and transport.
Two recent situations, from the 21st century,
have brought the geographer closer to the Market in
the public or private sphere, which in this case
expands offers in the private sector. The first one
concerns the science and techniques of the
Geographical Information System (GIS) and remote
sensing. Created and developed by geographers,
these techniques are widely used by a set of other
professionais backgrounds, which work in mapping
aimed at management and planning. A second
situation refers to the opportunities to act in the
environment, a broad and complex theme that
encompasses countless variables in the human,
social and natural sciences, where Geography finds
an important interlocution.
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students – students linked to undergraduate courses
– closer to teaching practice in partner schools, in
this case, located in the city of Seropédica, where
UFRRJ is located. The intent is to improve the
pedagogical training of undergraduates, but also the
requalification of public school teachers through
constant contact with the universe of academia and,
notably, in the improvement of teaching practiced
in the context of public elementary education
(OLIVEIRA, ROCHA, 2016). Therefore, PIBID
also involves university professors and links higher
education, the school and the state and municipal
education systems.
The undergraduate student cycle ends with
the presentation of the monographic work. The idea
is to value research also in teacher education, so that
they know the scientific method and be able to
conduct autonomous research, which is a very
recent movement (ANDRÉ, 2005). This need to
train research teachers (STENHOUSE, 1975) who,
from the daily experience with the difficulties
encountered at school, can carry out action research
and produce knowledge to overcome such
difficulties (SENNA, 2003) improving the teaching
of Geography.
V – Conclusion
Brazil is a country with serious
environmental, social, economic and political
problems. With a young democracy established just
over thirty years after a violent and harmful military
regime, today we live authoritarian forms of public
management that erode the foundations of
democracy and destroy free thinking and the
different ways of doing research, teaching and
learning ( see: CAMPOS, 2020). After a period of
greater economic growth and important
participation in the world circuit of products and
capital, today we have unfortunately returned to a
colonial way of selling our wealth, with the
destruction of our prosperous industrial production
and the irrational privatization of important water
supply organizations, light and oil. It is even being
privatized as a public company that delivers letters
and products in the national territory. At the same
time, massive investment in agricultural production
occurs with the release of the use of pesticides and
the expansion of the sale of mineral products that
destroy the environment.
Regarding
the
environment, the scenario is worse: burning in the
Amazon rainforest, opening of tourism spaces in
protected areas, greater acceptance of pesticides,
weakening of environmental agencies, attack on
laws to protect indigenous and quilombola lands
(MELLO-THÉRY, 2019) comprise the series of
measures that place Brazil in the spotlight in the
ranking of the greatest destroyers of the
environment. The covid-19 pandemic caused the

In order to account for this diversity of
knowledge, we have the world as our research
laboratory, requiring external activities during their
training that put them in contact with reality, which
we call fieldwork. In these activities, students spend
days in contact with new cultures and landscapes,
where they need to adapt in order to absorb as much
information as possible. They need to learn how to
behave and dress properly, not only to gain the
confidence of residents, but also to avoid having
difficulties in adverse climates and environments.
All this to get to know the transformations of the
landscapes and be able to develop their
investigation.
During training, there is also a set of
pedagogical subjects that aim to prepare the future
teacher for the challenges of teaching: on how to
deal with people, with the diversity and adversities
found in a school environment. For Sánchez
Gamboa, "the phenomenon of education demands
to be considered in its relations with the economic,
social and cultural" (2012, p. 128), and to
understand this relationship, students have
pedagogical subjects such as Education Policy and
Organization, that makes it possible to understand
the legal, institutional and organizational aspects of
the educational process; Education and EthnicRacial Relations at School, which aims to reflect on
the challenges of articulation between equity,
equality and differences between the black and
indigenous movements in basic education; and
Brazilian Sign Language – LIBRAS as part of a
process of inclusion of deaf students in the teachinglearning process.
There are also internship courses, which in
the case of the Federal Rural University of Rio de
Janeiro, account for 100 hours, totaling 400 hours
of observation at the end of graduation. According
to Pimenta and Lima (2010, p. 45), “the internship,
contrary to what was advocated, is not a practical
activity, but a theoretical instrument that
instrumentalizes the teaching praxis”. Thus, intern
students should not teach, but accompany teachers
in the classroom. There are two full years of followup, one year in elementary school and one year in
high school. In addition to this mandatory
experience, students can apply for the Institutional
Scholarship Program for Initiation to Teaching
(PIBID).
PIBID is a program financed by the
Coordination for the Improvement of Higher
Education – CAPES, with scholarships for
undergraduate students, basic network teachers and
university professors, as well as financial assistance
for implementing the work plan proposals in the
chosen theme. This is a project promoted by the
federal government to bring scholarship holders9
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Janeiro, p. 1-19, april-2020. Available in:
http://journals.openedition.org/espacoeconomia/13177.
Accessed on: August 27, 2021.
7. CAMPOS, L. R. Os sentidos do ser professor de
geografia em processo formativo. Revista Ensino de
Geografia (Recife), v. 1, n. 3, set./dez2018.
8. CAPEL, Horacio. Filosofía y ciencia en la
Geografía contemporánea. Una introducción a la
Geografía. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2012 [1981],
477 p.
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d'abord, à faire la guerre. Paris: Éditions La Découverte,
2014 (1976).
14. MAGALHÃES, V.R.; RIBEIRO, K.V.;
ALBUQUERQUE, E.L.S. Formação em geografia: um
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do Piauí, Teresina, v.2, n. 1, p. 211-234, jan./jun. 2020.
15. SIGNORI, L. C.; VERDUM, R. Mercado de
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2009.
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death of more than half a million Brazilians and
revealed our vulnerability (FARIAS, 2020) and our
sad reality. Defenders of unlimited development
promote the idea of nature as an obstacle to progress
and promote air pollution, the construction of roads
in green areas, global warming, aggressive
pesticides and the dissolution of indigenous
reserves (OLIVEIRA, 2019).
Not everyone can see the danger of the
moment. Not everyone can see the danger of the
moment. We live in an era where scientific
knowledge competes with false, absurd and
perverse information. The fake news hides the
cruelty of the moment and has found a strong ally:
the anti-science conspiracy, which makes the
population believe that vaccines have mindcontrolling chips and that the earth is flat. The flatearther's medieval conception clashes with
everything geographers learn in graduation: planet
and universe formation, coordinate system,
atmospheric phenomena, world trade routes,
geopolitics and everything else is ignored by
followers of this conspiracy.
Therefore, it is important to say that Brazilian
geography professors and geographers will have a
lot of work to do. Currently, training in geography
means studying geopolitics, culture and social
issues and understanding the phenomena of nature,
but it is also an urgent civilizational mission.
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Abstract:
The Covid crisis has had a negative impact on the youth unemployment rate in
the European Union. This article presents some aspects of this problem statistics, trends, measures to reduce the effects of the pandemic on youth
unemployment.

The covid crisis has affected various public
spheres, including the global labour market and the
European Union. Among the most affected are
young people, as the pandemic changed not only
training but the chances of starting a career.
Therefore, youth unemployment is emerging
as one of the serious problems in the Community.
This article presents some aspects of this problem
in the European Union - statistics, trends, measures
to reduce the impact of the pandemic on youth
employment.
In this sense, the first task of the article is to
present statistics on youth unemployment in the EU
and in Bulgaria, outlining the challenges facing
young people who are looking for professional
realization in a global pandemic. The second task
focuses on some measures that the European
institutions have taken to limit the damage from the
pandemic to this segment of the labour market.
Discussion of the data
According to the European Statistical
Agency, Eurostat, the youth unemployment rate has
risen from 14.9% (in 2019) to 15.7% (2020) [4].
At the same time, the number of employed
people aged 15-25, who are also in training,
decreased by 3% (from 6.1 million in 2019 to 5.9
million in 2020. Respectively, the other trend is
observed - by 2020, the share of unemployed people
(15-24 years) who are also in training has increased
by 16% (from 0.7 million in 2019 to 0.8 million in
2020) [4].
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Job loss is one of the main consequences of
COVID-19 in young people's lives. As of March
2021, 2.951 million young people under the age of
25 in the EU have been unemployed [1].
These numbers also reflect the cumulative
effect of the continuous entry of new generations of
young people into the labour market [3].
Analysis of the Ministry of Labour and
Social Policy found many times higher
unemployment among young people in Bulgaria in
the first quarter of 2021. While the coefficient of
this indicator for the country is 6.3%, the youth
unemployment rate (15-24 years) is 21.3 %, and for
the age group 15-29 years it is 11% [6].
In general, youth unemployment tends to
exceed not only the average for most Member States
but for the European union as a whole.
According to Eurostat, “in 2020, the largest
share of pupils and students aged 15-24 who were
unemployed (meaning they were looking for work
and ready to start work during their studies) was
registered in Sweden (12.1%), followed by Finland
(9.5%), Denmark and the Netherlands (6.3% each).
On the other hand, in Slovenia, Italy, Romania, the
Czech Republic and Croatia, less than 1% of pupils
and students in this age group were unemployed [3].
In the second quarter of 2021, the
unemployment rate for 15-24 year olds was 18.3%,
which is explained by seasonal employment in the
summer, according to data from the National
Statistical Institute [2].
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For Bulgaria, the average unemployment rate
in the second half of the year is 6% for all age
groups, and for the EU it is 7.1%.
According to the International Labour
Organization, “young people are among the groups
that will be disproportionately affected by the
pandemic situation, both in the short and long term
[7, p.5]. Apart from the economic, health, political
and other consequences of the crisis, "every fourth
young person is at risk of poverty and social
exclusion" [7, p.5].
According to experts, "youth and long-term
unemployment are more susceptible to cyclical
economic change than general unemployment" [1].
The reason is that “the unemployment rate is
considered a lagging indicator. When there is an
economic downturn, it takes several months "before
the unemployment rate starts to rise" [1] or there is
a reverse trend.
Previous crises have shown that “young
people are likely to be most affected by the current
pandemic. They are usually the first to be fired.
”[10] They often are from the first group of
employees to be made redundant for a number of
reasons, different for individual employers. Among
them are the lack of sufficient professional
experience, they are still in a probationary period,
they do not actively participate in the labour process
because they are also studying and others.
The
proposal
in
a
“Council
Recommendation” on a bridge to jobs strengthening the Youth Guarantee (2020) states
that "past crises have shown that young people may
be most affected by the current situation in the
world" [9].
The document lists several reasons why
young people are a vulnerable group in the labour
market:
1. They account for “a disproportionately
large share of non-standard jobs in the informal
economy, such as platform work or freelancing, for
which adequate social protection may not apply.
2. A significant proportion of young
Europeans work mainly in sectors severely affected
by the pandemic (for example tourism, housing,
seasonal agricultural work, wholesale, and retail
trade), where there is no possibility of teleworking.
3. They are at higher risk than others of losing
their jobs due to automation, as jobs at the
beginning of a career usually have a larger share of
tasks that can be automated.
4. Ongoing changes, such as the automation
and digitalisation of production and services,
continue to change the Labour market. Young
people tend to make more frequent transitions from
one job to another, alternating employment with
unemployment or economic inactivity, or being

trapped in precarious non-standard forms of
employment.
5. Digitalisation and the 'green transition' in
the European economy place higher demands on the
specific skills that the younger generation must
possess. As a result, the transition from education to
employment is taking longer for young Europeans
due to the changing nature of work and the skills
required [9].
Measures taken by the European institutions
to reduce youth unemployment
Despite the serious consequences of the
pandemic on the labour market and youth
unemployment, the European institutions are taking
several measures that are not only at the level of
the European Union, but also involve the member
states.
The European Commission has launched in
2020 the initiative "Supporting youth employment:
a bridge to jobs for the next generation". The
measures are aimed at unemployed people aged 1529, and the estimated budget to support youth
employment is 22 billion euros.
The main highlights of the initiative are the
following:
- "bridge to jobs" - strengthening the youth
guarantee;
- Orientation towards the future of EU policy
in the field of vocational education and training;
- new incentives for internships;
- additional measures to support youth
employment [9].
The European Employment Strategy includes
an instrument created in 2013 - "Enhanced Youth
Guarantee", through which the number of
unemployed (unemployed or unemployed) young
Europeans has decreased by 1.7 million in 7 years.
This instrument is part of a package of
measures to support youth employment. It is a
“commitment made by all EU countries to ensure
that all young people up to the age of 30 receive a
quality job offer, continuing education,
apprenticeship, traineeship within four months of
losing their job or leaving the system. for education
[8]. It is subject to significant EU funding under
NextGenerationEU and the long-term EU budget.
The overall goal is for Member States to
invest at least € 22 billion in EU funding in youth
employment.
This tool, called the "bridge to jobs", aims to:
- to cover young people aged between 15 and 29;
- be more inclusive, broader and targeted in
particular at disadvantaged groups;
- be linked to the needs of enterprises, in
particular SMEs, by providing the necessary skills in particular those needed for the green and digital
transition;
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- provide young Europeans with tailor-made
advice, guidance, and mentoring [8].
The second instrument is "Orientation
towards the future of EU vocational education and
training
policy".
With
the
proposed
Recommendation, the Commission is taking a new
approach to vocational education and training,
making it more modern, attractive, flexible, and
appropriate for the digital age and the green
transition [8].
The next measure to reduce youth
unemployment in the current environment is "New
incentives for internships".
It provides for “increasing internship
opportunities, for example by stimulating support
for SMEs and mobilizing local and regional
authorities. Since the establishment of the European
Alliance for Vocational Training in 2013, it has
contributed to the opening of over 900,000
internship opportunities for young people. The
Commission will renew it to mobilize new
commitments on the digital and green transition
"[8].
The EU plans to provide funding in the
following areas:
- start-up grants and loans for young
entrepreneurs, mentoring schemes and business
incubators;
- premiums for small and medium-sized
enterprises for hiring trainees;
-training for acquiring new skills needed on the
labour market;
- development of the capacity of the public
employment services;
- training in professional development
management in formal education;
- investment in digital learning infrastructure
and technologies [8].
In conclusion, the covid crisis poses new
challenges for young people to find work. Young
Europeans are among those most affected by
unemployment.
The new situation requires them to be much
more flexible and have a wider range of skills at the
start of their professional careers. Measures to
tackle youth unemployment provide support to the
European institutions, but young people need to be
more adaptable and open to self-development in a
world that is in a pandemic.
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FOREIGN LANGUAGE TEACHING1
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Abstract: The interest in integrated modern technologies in foreign language
teaching is enhanced by their impact on all spheres of life, as well as by the
huge potential they have within the field of foreign language learning. We
already live in a world where the use of information technologies is a must.
The new trend focuses on a more flexible learning process and on re-thinking
the role and competences of the teacher and learners.

Интересът
към
интегриране
на
съвременните технологии в обучението по чужд
език е мотивиран от навлизането им във всички
сфери на живота, както и от огромния
потенциал, който те имат в областта на
изучаването на чужд език. Вече живеем в среда,
в която употребата на информационните
технологии се възприема като незаобиколимо
условие. Тенденцията е към по-гъвкаво
обучение и преосмисляне на ролята и
функциите на преподавателя и обучаемите –
условията, механизмите и подходите към
чуждоезиковото обучение значително се
промениха. Едни от най-значимите промени са:
възможност за организиране на учебен процес
от нов тип – „по всяко време и от всяко място“,
стремеж
към
индивидуализиране
на
обучението,
достъпност
на
качествено
обучение, намаляване на усилията и т.н.
Съвременните технологии, и интернет в
частност,
създадоха
безпрецедентни
възможности, специфични за чуждоезиковото
обучение, например: достъп до автентични
материали на и за всевъзможни езици, общуване
на изучавания език с други обучаеми навсякъде
по света, обмен на добри практики в дизайна на
курсове от всякакъв тип, ниво и целева група
обучаеми.

Keywords:
digital era, social integration,
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В педагогическата литература електронните ресурси се определят с различни термини
и понятия, като: компютърни учебни средства,
педагогически програмни средства, учебнокомпютърни програми, електронни средства за
обучение, образователни електронни издания.
Електронните образователни ресурси са
универсално средство за организация на
технологичното
обучение
в
новата
информационна среда. Чрез тях може да се
получи в разнообразна форма учебна и
справочна информация, да се организира
процесът на усвояване на знания, да се
придобият умения и навици за самостоятелна
учебна и практическа дейности, ефективно да се
контролират резултатите от обучението.
Очевидният положителен резултат от процеса
на глобализация е възможността представители
на различни културни, етнически, религиозни и
езикови групи да общуват ежедневно помежду
си, благодарение преди всичко на развитието на
информационните технологии. В стремежа да
достигнем определен стандарт на приложение
наинформационните и комуникационните тех
нологии в областта на чуждоезиковото
обучение, не бива да забравяме и за
изграждането
на
виртуалната
култура.
Развивайки виртуалната култура, променяме
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всичко, което се отнася до отношението ни с
познанието и всекидневния живот.
Ние сме принудени да бъдем покомуникативни и следователно по-ефикасни в
противопоставянетона негативните и ненужните влияния върху самоличността ни.
Настъпилите съществени промени в
сферата на комуникационните технологии и
процеси са определяща характеристика на
съвременното информационно общество. Наред
с възникването на непознати досега и
съвършено различни комуникационни средства
традиционните модели придобиват принципно
нови
количествени
и
качествени
характеристики.
Новите
информационни
технологии стоят в основата на дълбоките
изменения в сферата на интеркултурното
взаимодействие в областта на висшето
образование. В последните години се води битка
за дигиталното бъдеще. За мнозина Интернет е
илюстрация на новия глобален ред, установил се
в края на ХХ век. Потребителите на Интернет
обитават, комуникират и взаимодействат във
виртуалното пространство. По същество
световната мрежа е глобална мултимедийна
платформа, където обмяната на социален и
културен опит е ежедневен, леснодостъпен и
непрекъснат процес. Днес представители на
различни социални, етнически, културни,
езикови и религиозни групи участват в
международни форуми и конференции, работят
в мултинационални компании, осъществяват
студентска и преподавателска мобилност.
Изминатият път от предаването на сигнали до
масовото разпространение на информация,
знания и култура е един от най-ярките примери
за прогреса на човечеството. Опитът показва, че,
за да се създадат контакти и да се поддържат
вече установените такива, е необходимо не само
отлични познания на съответния чужд език, но
и познаване на целия комплекс от поведение,
психология, култура и история на партньорите в
диалога.
Своеобразието
на
прехода
към
информационно общество поставя медиите в
центъра на обществения интерес и внимание.
Интернет прави възможна появата на т.нар.
„нови медии” – свързани с цифровизацията и
създаване на нов начин на разпространение на
информацията.
Модерните
технологии
променят изцяло медийните форми и самата
същност на медиите – от пасивно средство на
комуникацията ги превръщат в активен и
самостоятелен фактор за развитие на
обществото. Една от най-ярките идеи в тази
посока е концепцията за дигиталната ера и
социалното учене, превърнато в централен

процес. Резултатът е отместване на фокуса от
наученото с помощта на информационните
технологии, върху начина по който то се
научава. Това се дължи на благоприятните
възможности и условия, предлагани от
платформите, за свързване на растящ брой
учащи и за участие в процеса на създаване и
използване на образователното съдържание.
Развитието
на
информационните
и
комуникационните технологии предизвиква
значителни промени в обществото. На първо
място се извършва технологична (р)еволюция с
появата на нови продукти и услуги, което води
до възникване на нови индустриални ниши.
Това естествено рефлектира върху състоянието
на икономиката и производството и в още поголяма степен върху живота на гражданите, т.е.
–
промените
оказват
влияние
върху
функционирането на обществото.
Всяка виртуална личност получава
възможност да създава интерперсонални
отношения
на
всички
равнища
на
интеркултурното общуване с представители на
други култури и етноси в реално време.
Социалните мрежи, обединяващи хора с близки
интереси и сходни ценности или обща
професионална дейност, притежават огромен
потенциал за взаимодействие между членовете,
както и възможности за споделяне на
информация във вид на текстови файлове,
изображения, видео и др. Голям брой педагози
вече имат създадени и активни профили в
различни социални мрежи и ги използват
ежедневно за обмяна на професионална
информация с колеги със сходни интереси или
за връзка и пълноценна комуникация с
обучаваните. Социалните мрежи са лесни за
управление,
с
улеснен
потребителски
интерфейс, най-често са безплатни и имат
множество удобни функции. Динамичността им
дава възможност на потребителите да
взаимодействат чрез редица инструменти като
чат, видео, споделяне на файлове, размяна на
съобщения, създаване на групи и блогове, което
позволява
пълноценна
комуникация
и
взаимодействие между обучител и обучаеми.
Създаването на групи от затворен тип улеснява
общуването между потребителите, като се
гарантират сигурността и контролът върху
обмена на информация. Всичко това осигурява
добра основа за създаване на обучителни
модули и използването им в продължаващото
образование на педагозите.
Комуникацията,
осъществявана
посредством
новите
информационни
технологии, е много сложно преплитане на
реални и виртуални изображения. В голяма
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степен тя се привнася от реалните поведенчески
норми на човека, но виртуалната личност
широко експериментира с онези модели на
поведение, които в реалния живот биха били
съвършено неприемливи. В пространството на
комуникацията посредством моделиране на
своето виртуално „аз“ хората се опитват да
създадат свои „силни позиции“ във виртуалното
съобщество и да заемат в него съответно място.
От направения преглед по проблема
проличава, че електронните образователни
ресурси
са
преди
всичко
цифрови
информационни
средства,
прилагани
непосредствено
в
учебния
процес.
Електронните образователни ресурси са
средство за организация и дидактическо
обезпечаване на технологичното обучение в
новата образователна парадигма. Чрез тях може
да се получи учебна и справочна информация в
разнообразна форма, да се организира процеса
на усвояване на знания, да се придобият умения
и навици за самостоятелна учебна и практическа
дейност, както и ефективно да се контролират
резултатите от обучението.
Педагогическото
използване
на
информационните технологии в практиката на
обучение по английски език е начин за
модернизиране на образователната система на
всяка страна и съществен елемент от
Европейската образователна политика. Този
подход за цифровизация на образованието е
заложен в приетия от Европейската комисия
специален документ eLearning Action Plan1. В
посочения документ се акцентира не само върху
необходимостта от обогатяване на учебното
съдържание, но и върху потребността от
повишаване качеството на образованието чрез
въвеждане на иновационни образователни
технологии и методи в учебния процес,
използващи активно компютри, мрежови
технологии, мултимедия и др. технологични
средства за обучение.
През последните десетилетия процесът на
изучаване на чужд език се съпътства от
разнообразно техническо оборудване от
различни генерации. Възможностите на
образователната интерактивна мултимедия,
представена с помощта на компютъра, става
изключително популярно средство за обучение.
Педагогическата притегателна сила на новите
технологии не е само в тяхната иновативност, но
и във възможностите за повишаване на
ефективността на учене и преподаване.
Според редица изследователи началото на
тенденцията, продължила и до днес –
експлицитното занимание на преподавателите
по чужд език с използване на медиите с цел

постигане на дълготраен ефект при преподаване
и учене, започва през 1658 г., когато известният
немски хуманист Йохан Амос Комений издава
своя труд Оrbis sensualium pictus („Видимият
свят“). Това учебно пособие, използвано почти
до средата на ХІХ в. и преведено на 20 езика,
всъщност се възприема като първият
мултимедиен учебник. Комений призовава
учителите да ползват нагледен материал, за да
мотивират учениците си.
През годините след това за целите на
обучението на разположение на обучаващите са
били много и различни средства – дъски, книги,
писалки, тебешир, грамофони, касетофони,
проектори, компактдискове, телевизия, видео. В
последните няколко десетилетия и по-точно от
седемдесетте години на двадесети век основно
място в образователния процес заема
компютърът, който се използва като учебна
медия в модерния смисъл на това понятие.
Методите на обучение в сферата на
образованието и технологиите са толкова
напреднали, че е невъзможно да отделим
обучението от новите технологии. Освен това
използването само на традиционните ресурси
вече не е достатъчно. Информационното
общество се характеризира с бързи промени, в
резултат на което традиционните представи за
време и пространство претърпяват значителни
изменения. Повечето съвременни учебни
програми включват мултимедийния принцип,
тъй като „атакуването” на всички основни
продуктивни и репродуктивни комуникативни
умения едновременно (четене, писане, слушане
и говорене) води до по-голяма ефективност, попълноценно „потапяне” в езика и спомага за побързото му и по-лесно усвояване. Скорост
набира и онлайн обучението, което има редица
предимства в плана на игнориране на
пространствени проблеми, дава възможност за
по-умела,
оригинална
и
продуктивна
организация на учебния процес и определено
импонира на младите хора, запалени по
информационните технологии Според Иван
Мерджанов
съвременните
форми
на
преподаване следва да отчитат и използват
възможностите на новите информационни и
комуникационни технологии, които отговарят
на потребностите и нагласите на новите
поколения студенти. Електронното обучение
във всички свои разновидности и приложения се
явява виртуално пространство, в което се
„срещат умерено изкушените и скептични към
информационните технологии преподаватели и
съвременните студенти”, пристрастени към
компютри, социални мрежи, смартфони и
всичко,
което
улеснява
и
ускорява
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комуникацията и достъпа до учебни ресурси.
Същевременно е необходим внимателен анализ
на предимствата и възможните сфери и форми
на приложение на съвременните технологии и
на електронните средства за обучение и учене,
придружен от изработването на адекватна
дидактико-методическа концепция за постигане
на максимална ефективност в учебния процес
(Мерджанов 2015:1).
В образованието, промените, настъпили с
появата и въвеждането на технологиите, се
асоциират с увеличаването на възможностите за
представяне, запазване и доставяне на учебно
съдържание, обмен на добри практики,
достъпност
до
качествено
обучение,
неограничавано от разстояния и в удобно време
и др. Много обучители, учители и
преподаватели ентусиазирано въвеждат тези
новости; критиците им, обаче, отбелязват, че
често при такова въвеждане не се отчита
педагогическата ефективност на технологиите.
Характерно е, че се отчитат чисто
технологичните аспекти на интегрирането на
технологиите в образованието. В този смисъл,
на този етап няма общоприета теоретична
основа на дизайна на обучение, подпомагано от
технологиите. Теорията има важна роля в
осъществяването на педагогическия дизайн,
като задава параметрите на обучението: цели,
методи за постигането им, дейности и задачи,
оценяване, роля на преподавателя и обучаемите.
В нито една друга област на човешката
дейност не се осъществява такова главоломно и
интензивно развитие, както в сектора на
информационните технологии. Пазарът е
наводнен от всякакъв вид нов софтуер, като
голяма част от него има и учебен характер.
Разрастването на световната мрежа позволява
използването на практически неограничен
ресурс от информация и средства за
комуникация в реално време, навсякъде и по
всички възможни канали – видео, аудио,
текстови и т.н. В тази непрекъснато променяща
се и шеметно развиваща се информационна и
образователна среда предлаганите системи и
средства за обучение естествено изостават и
като дизайн и като методика, а в опита си да
отговорят адекватно на технологичните новости
и потребителски търсения създават често
продукти с чудесни уеб-характеристики, но със
съмнителни дидактически и образователни
качества. В развитието на различните форми на
електронно обучение водещите университети
виждат шанс за един вид втори живот на
университета
паралелен
виртуален
университет, който да привлича студентите с
възможностите за мобилно учене,
за

интегриране на социалните мрежи в учебния
процес, за активно участие на учещите в избора
на учебно съдържание, за практическа
насоченост на обучението.
Тази тенденция е израз както на огромния
интерес, така и на надеждите и очакванията на
обществото по отношение на дигиталните
медии и световната мрежа като възможност за
повишаване ефективността на обучението.
Наблюдава се, че съвременните студенти
искат да учат:
 автономно;
 независимо от времето и мястото;
 използвайки компетенциите си за работа
с новите технологии;
 като работят в екип, но същевременно
виждат място за собствена изява;
 като усвояват знания и натрупват опит
чрез собствените си действия, така както са
овладели от малки компютъра и приложенията
на телефона си.
В съвременния свят функционират
различни форми на обучение, тъй като хората са
различни и учат и усвояват умения по различен
начин, съществуват и съответните методи за
организация и осъществяване на този процес.
Съществуващото разнообразие от методи на
обучение дава възможност на преподавателите
да проявяват творческа инициатива при
търсенето и подбора на тези от тях, които са найефективни и съобразени с условията на
конкретния учебен процес, респ. с целите и
задачите
на
обучението,
с
реалните
възможности и възрастови особености на
обучаемите, с придобитите преди това от тях
знания, умения и навици, с характера на учебния
материал, със съществуващата материална база
на учебния процес и не на последно място – с
личностните и професионални качества на
самия преподавател. Опитите за използване в
учебния процес на един-единствен метод не
водят до висока ефективност в обучението.
Преподавателят трябва да бъде запознат с
различните методи на обучение, да знае техните
достойнства и недостатъци и да използва онези
от тях, които са адекватни на поставените
конкретни цели и които са най-ефективни в
конкретните условия на учебния процес.
През последните десетилетия процесът на
изучаване на чужд език се съпътства от
разнообразно
техническо
оборудване.
Възможностите
на
образователната
интерактивна мултимедия, представена с
помощта на компютъра, става изключително
популярно
средство
за
обучение.
Педагогическата притегателна сила на новите
технологии не е само в тяхната иновативност, но
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и в потенциалните възможности за повишаване
на ефективността на учене и преподаване. За
повечето студенти интернет е основният
източник на информация. Те имат развито
умение да търсят информация в глобалната
мрежа. Преподавателят не трябва да оставя този
потенциал неизползван. В глобалната мрежа
могат да се намерят литература и различни
периодични издания, речници, справочници и
други помощни средства, които повечето
библиотеки не могат да си позволят най-малко
по финансови причини.
В България все още няма изготвена
единна стратегия за целенасочено въвеждане на
електронно обучение в сферата на българското
висше образование. Проектите, които се
осъществяват, засягат отделни аспекти на
образованието и са началните стъпки в тази
насока. Необходими са време, желание и
финансиране, но включването на различни
електронни форми в учебния процес не би
следвало да бъде самоцел, а да отговори на
съществуващи дефицити и да реши възникнали
проблеми в обучението, които не биха могли да
се решат със средствата на традиционното
академично преподаване.
Според
Иван
Мерджанов
водеща
характеристика на обучението е т.нар.
мултимедиалност. Тя се състои в използването
на възможностите на различните медии за
преподаване или усвояване на знания – книги,
видеоплейъри,
аудиоплейъри,
компютри,
аудио-книги, електронни книги, виртуални
(онлайн) лекции и др. Освен това, електронното
обучение се характеризира и с мултимодалност,
т.е различните възможности за сетивно
възприемане на информацията – слухови или
визуални - и е "комбинация от видовете
модалност" (Мерджанов 2015: 5).
Използването
на
потенциала
на
съвременните информационни технологии
осигурява
по-добри
възможности
за
комуникация и индивидуално обучение и
постига:
 по-добра
комуникация
между
преподавателите и учещите, както и между
самите обучаващи се;
 по-добро съдействие на студентите с
помощта на съвременните методи на
комуникация извън лекционните курсове;
 облекчаване ученето на студентите чрез
предоставяне на дигитализирани материали и
тестове и прилагане на индивидуален подход;
 повишаване на възможностите за
контакти и сътрудничество с учени и студенти
от други страни.

С помощта на съвременните компютърни
технологии се създава уникална възможност за
изучаване лексиката на съвременния чужд език,
и то в динамиката на неговото развитие.
Методите на обучение в сферата на
образованието и технологиите са толкова
напреднали, че е невъзможно да отделим
обучението от новите технологии. Освен това
използването само на традиционните ресурси
вече не е достатъчно.
В съвременната педагогическа теория се
утвърждава идеята за личностно ориентирания
характер на образователния процес, което води
до ново позициониране на отношението
„личност-образователен
процес”.
Новата
парадигма, основана върху конструктивизма и
хуманистичното
образование,
определя
промяната в образователното пространство,
включваща обосноваване на образователните
цели и задачи – методология на обучението (от
монологичност към диалогичност), промяна на
образователните технологии (от стимул реакция
към интеракция), промяна в педагогическия
диалог и взаимодействие между преподавателя
и обучаемите.
Този процес предполага пренасочване на
взаимодействията, създаващи възможности за
активизиране на познавателната активност и
мислене на обучаемите, увеличаване на
самостоятелната и екипната дейност като
предпоставка за тяхното активно и съзнателно
включване в учебния процес, диференциация на
педагогическия
процес
съобразно
възможностите и потребностите на обучаемите
по отношение на усвояването на учебното
съдържание, ориентирано към динамиката на
личностното развитие.
Укрепването
на
връзките
между
образователните системи по начин, осигуряващ
развитие на потенциала на младите хора, стои в
основата
на
европейския
процес
на
сътрудничество. Водеща роля в него имат
институциите, които въвеждат и осигуряват подобро преподаване и учене посредством
приложение на новите информационни и
комуникационни технологии.
Новите
технологии
осигуряват
разнообразие от методи и средства в
чуждоезиковото
обучение
и
разкриват
възможностите
в
подпомaгaнето
на
образователния, отчитайки индивидуалните
потребности на обучаемите и необходимостта
да се изградят у тях важни дигитални
компетенции, необходими за постигане на
икономика „основана на знанието”.
С развитието на съвременното общество
английският език става все по-важен за
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изучаване, като основен за свободно общуване в
глобализиращия се свят. Тази тенденция е много
силно изявена и в различните професионални
сфери. Преподаването на английски език за
професионални цели е особено важно за
педагогическите специалности. Повишаващите
се академични стандарти и изисквания на
професионалните
реализации
налагат
непрестанно да се работи по усъвършенстване
на
методиката
на
преподаване
в
педагогическите специалности. Това е процес,
който се налага за всяка образователна
институция и той се съобразява с идеите за
интернационализиране на обучението с цел
повишаване на качеството, което се дефинира в
ангажимента университетите да предоставят
обучение с международно признаване и
приложимост, необходимо както за последващо
обучение, така и за възможности за работа. За
системата
на
висшето
педагогическо
образование в България тази тенденция е
предизвикателство, чието решение трябва да се
търси в рамката на утвърдените параметри на
учебните планове, които през последните 20
години са синхронизирани с европейския
контекст и отговарят на Европейската
квалификационна рамка. При това акцент се
поставя върху четирите ключови езикови
умения, като допълнително се развиват умения
в специфични области като писане на
специализирани
текстове,
съдържащи
необходимата за практиката терминология,
комуникация с колеги, изнасяне на презентации,
както и умения по бизнес английски, необходим
за преодоляване на празнините между бизнеса и
педагогическата квалификация. По този начин
ще се намали дистанцията между учебната и
работната среда, а заетите в педагогическата
сфера ще подобрят съществуващите си
познания по английски език, което би
допринесло
за
тяхното
професионално
израстване.
Информационните ресурси не бива да
дублират книгата, а следва да бъдат насочени
към учебни задачи, чието решаване е
невъзможно
или
ограничено
при
полиграфическите издания. Електронните бази
данни са предпоставка за сигурно и
продължително във времето съхранение на
неограничено количество информация, което не
изисква място, лесно се допълва, актуализира се
и се поддържа без особени трудности. Все почесто използваме новите платформи, за да
направим обучението по-модерно и креативно.
Само по себе си въвеждането на нови методи в
образователния процес не гарантира потенциал
от иновации в образованието. Новото се случва

като резултат от определени дидактически
концепции в сферата на обучението. Трябва да
се отчете фактът, че потенциалът на
технологиите за преподаване не е просто в
тяхното използване в час, но и в прилагането на
дидактически анализ и въвеждане на
дидактическа концепция. За целите на
чуждоезиковото обучение от съществено
значение са две основни функции на новите
технологии:
 дават възможност за упражнения чрез
програми за индивидуална работа, които могат
да се ползват гъвкаво, независимо от времето и
мястото;

позволяват достъп до автентични
източници на информация за и на съответния
чужд език. Доказано е, че далеч по-високи са
резултатите при работа с автентичен текст, а не
с текст, изкуствено създаден за целите на
обучението.
Очертаните тенденции в чуждоезиковата
подготовка на педагогическите специалисти са
основание за изследователското търсене, още
повече съпоставяйки методическите подходи и
решения с реалните характеристики на учебния
процес. По отношение на дейността на
обучаемите те се изразяват в следното:
 недостатъчно владеене на общ
английски език - ефектите от този факт за
продължителен период се проектират върху
последяващите резултати от подготовката на
студентите;
 липса на навици за четене и
когнитивни умения за разбиране на текст липса на фундаментални в ерата на „учене през
целия
живот”
навици,
личностни
и
характерологични качества, като потребност да
знаеш и можеш, умение да идентифицираш
собственото си незнание и т.н. Това състояние
оказва съществено отрицателно въздействие
върху чуждоезиковото обучение и резултатите
от него и изисква системност и постоянство в
ученето, съчетани с непременно разбиране на
усвоявания материал;
 липса на умения за говорене на
чуждия език – сравнено с разбирането,
говоримото владеене на чужди език е по-слабата
страна в чуждоезиковата подготовка. Този факт
следва да има детерминиращо значение за
прилаганите
методически
решения,
образователни и информационни технологии.
Фокусът следва да се насочи върху
диалогичността в обучението по чужд език;
 невъзможност за следване на темпото
на урока (необходимо им е повече време за
усвояване на материала);
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 липса на навици за саморегулация на
собственото учене (студентите постоянно
очакват инструкции). Саморегулираното учене
представлява сложен и многокомпонентен
психически конструкт. То включва както
когнитивни компоненти, например способност
за самооценка на качеството на собственото
учене и върху тази основа подобряване на
собствените стратегии за познавателна дейност.
За постигането на резултати в усвояването
на чужд език (ниво на комуникативност)
активизирането на студентското учене се
реализира по начина на работа с тях в
интерактивните форми. Интерактивността се
осигурява както в рамките на студентската
група, така и посредством работа с
мултимедията. Активното учене подпомага
обучаемите да възприемат информацията найдобре, като непосредствени участници в
процеса на обучение. Въвеждането на
интерактивна мултимедийна технология в
изучаването на чужд език осигурява обратна
връзка, позволяваща на обучаемия незабавно да
провери своите знания и осигурява системно
подкрепление от средата, чрез която да се
проектира индивидуален подход за следващи
учебни действия. Обучението, което взема под
внимание психолингвистичните особености на
усвояването
на
езика,
чуждоезиковата
граматика и въобще възприемането на чуждия
език в интерактивен режим, помага да се
преодолее
страховата
бариера
от
комуникацията, да се стимулират и продуцират
по ненатраплив начин ценни социални умения
(освен езиковите). Разбирането за обучението
като двустранен процес на преподаване и учене
води до преодоляване на дефицитите при
чуждоезиковото
обучение,
но
изисква
активиране на преподавателския потенциал:
към инициативност, креативност, поемане на
професионален риск и лична отговорност за
решенията. Това вдъхва увереност у студента,
отваря
съзнанието
му
за
иначе
непривлекателната граматика, като по този
начин усвояването й се превръща в увлекателно
и интересно интелектуално и поведенческо
предизвикателство и социално-поведенческо
преживяване.
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- намаляването на потребността от
човешки ресурси в много отрасли, заместени от
автоматизираните технологии;
- ограничаване на социалните плащания с
насърчаване на заетостта;
- разрастване на сектора на услугите;
- гарантиране сигурността на фискални
постъпления от бъдещите поколения;
- стабилност на приходите по наложни
системи (осигурителни вноски), за осигуряване
на постъпления за текущо изплащане на пенсии
и други социални обезщетения;
- отлагането
на
реализацията
на
младежите на трудовия пазар води до
формирането на лоши навици и пасивност за
бъдеща трудова заетост.
Статията се фокусира върху потребността
от финансова грамотност в детско-юношеска
възраст, като ключов фактор за включването им
като младежи в трудовия пазар и кариерното
развитие. Изследването се основава на блиц
анкета, проведена при младежи на възраст от 18
до 27 години. Анкетирани са 270 лица, избрани
на случаен принцип.
За целите на статията са анализирани само
част от резултатите в проучването, които са в
контекста на настоящата тема.

Въведение
Трудовата реализация и кариерното
развитие на младежите винаги са били обект на
наблюдение и дискусия. Те ще стават все погореща тема. В сравнение с предишните
поколения, съвременните деца растат в една
много по-голяма степен на комфорт –
задоволени потребности, достъпно образование,
свобода да избират, възможност за мобилност и
под.
Тези неосезаеми предимства, обаче дават
и своя негативен отговор като формиране на
пасивно
отношение,
неглижиране
на
образованието, не развиване на определени
ценности, високо самочувствие и усещане за
пълна сигурност.
Ранната реализация на трудовия пазар,
често пъти се приема като отговорност
единствено на родителите. Съвременните
условия, обаче налагат, „стартирането“ и
приемствеността на младежите на трудовия
пазар, да станат ангажимент на обществото като
цяло. Аргументите в тази дискусия са различни:
- желание за по-успешно реализиране при
постоянно променящите се икономически
условия;
1 1
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на различни съзнателни и несъзнателни деяния,
в различен етап от израстването.
В началото на 2021 г. България прие
Национална стратегия за финансова грамотност
на Република България (2021-2025) и План за
действие към нея. Съгласно стратегията
финансово грамотните хора са тези, които са поотговорни и по-добре могат да планират своето
икономическо и финансово бъдеще. Ако в едно
общество преобладават финансово грамотните
хора, то и самото общество е по-стабилно и
балансирано. [3]
Първите две целеви групи в стратегията
са:
 деца и ученици във всички етапи на
училищното образование
 студенти, включващи:
- студенти в икономически специалности;
студенти
в
неикономически
специалности.
В много държави финансовата грамотност
е част от учебния материал, в различни форми и
в различен етап от обучението, като
задължителна или допълнителна дисциплина, от
ранна учебна възраст или в по-горните класове.
Обучение по финансова грамотност в различни
възрасти и различни целеви групи се прилага и
чрез специализирани онлайн-платформи. [1]

1. Роля на ранна финансова грамотност.
Формирането
на
обща
финансова
грамотност у децата през последните години,
става все по-актуална тема. Развитието на
технологиите, глобализирането на финансовите
отношения,
икономическото
развитие,
мобилността на парите и скоростта на
трансакциите са само малка част от причините,
провокиращи нов начин на мислене и
финансова подготовка, за да сме адекватни на
промените, развитието и разрастването на
финансовия сектор. Разбирането за обща
финансова грамотност, провокира такова
поведение на индивидите, чрез което да
балансират финансовите си претенции и
финансовите си възможности. [2]
Финансовата
грамотност
като
определение
няма
единно
дефиниране.
Европейската комисия я определя като знанията
и уменията, необходими за вземане на важни
финансови решения. [8]
Финансовата
грамотност
(financial
literacy) най-често се определя като комбинация
от финансово осъзнаване, познание, умение,
отношение и поведение, които са необходими,
за да се вземат устойчиви финансови решения и
за да се постигне като крайна цел индивидуално
финансово благосъстояние. [4]

2.Формирането на ранна финансова
грамотност в полза на бъдещата трудова
реализация при младежите.
Добиването на финансова грамотност не
може да бъде еднократен акт или изобщо
ограничено във времето. Общата финансова
грамотност, като познание за парите и боравене
с тях, прогнозиране на доходите и ревизия на
разходите може и следва да с формира още при
децата.
Формирането на финансова грамотност
при децата се провежда по два основни канала:
домашно възпитание и обучение в училище.
Много
проучвания
разглеждат
и
въздействието на детското възпитание и опит
върху финансовото поведение в бъдеще.
[5,6,7,9,10]
Когато говорим за финансова грамотност
едно от първите неща, с които трябва да
запознаем децата си, е че парите, както и всички
други блага на Земята са ограничени и най-вече
неравномерно разпределени.
Ранното осъзнаване оскъдността на
ресурсите и правилното му разбиране се приема,
че води до по-правилни решения за избор между
потреблението и спестяването в бъдеще.
Управлението на текущия доход –
правилното управление на постоянните доходи

Фигура 1. Канали за първична (ранна) финансова
грамотност

Финансовата грамотност, обичайно се
разбира като познание в областта на
управлението на парите. Терминът обаче трябва
да се разгледа по-широко, тъй като
персоналните познания в областта на
финансите, формират основни ценности и
нагласи в отделните индивиди, които по-късно
се проявяват в тяхното битие, социално
развитие, обществен живот и трудова
реализация. Финансовото познание не може да
се ограничи в определена възраст, то е продукт
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фактически насочва към управление на
текущите разходи. Минимума, който трябва да
се достигне при разумно управление е баланс
между доходите и разходите. Натрупаната
финансова култура обаче може да насочи
индивидите към мениджмънт, при който
текущите задължения да бъдат ограничени и да
се формира текущ паричен остатък. Този
излишък може да бъде насочен към покриване
на допълнителни потребности или към
спестяване.
Бързото развитие на технологиите и
огромния обем информация, изисква постоянно
финансово образоване, за да сме адаптивни на
променящата се среда. Възрастта между 8 и 16
години е критичен момент в развитието на
финансовото поведение на децата. През тези
години те формират навици за спестяване и
харчене, които могат да продължат и в бъдеще.
Формирането на ранна финансова
грамотност има пряка връзка и с бъдещата

разкрият основната мотивация при избор на
работа сред младежите, а именно:
ОБЩИ ВЪПРОСИ
пол
жени
мъже
друго

157
113
0

18-20
21-23
24-27
степен на завършено образование
основно
стредно
висше
трудова заетост
зает
незает
друго

89
95
86

възраст

11
156
103
178
76
16

 близост до местоживеене;
 възможност за кариера;
 възрастов и/или полов състав;
 добри и безопасни условия за работа;

Фигура 2. Класиране на критерии за

избор на работа (резултати от анкета)

 размер на възнаграждението;
 удобно работно време;
 удоволствие и удовлетвореност.
Критериите са подредени по азбучен ред,
а не в някаква зависимост, така че да не
самонасочват анкетираните, а те сами да
направят своя избор.
Анкетираните класират от първо до седмо
място всеки от критериите, спрямо собствените
си предпочитания (като на първо място е найпредпочитаният критерии за анкетирания, а на

трудова заетост и стремежа към кариерно
израстване.
1. Анализ на анкета за готовността на
младежите за реализация на пазара на труда.
Първата част на анкетата включва четири
общи въпроса, които целят да изяснят статута на
анкетираните лица.
Първият въпрос от основната част на
анкетата е насочен към критериите при избор на
работа. Предложени са седем критерия, които да
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седмо място е критерият с най-минимално
значение).
Резултатите от въпроса са твърде
показателни – 202 от анкетираните младежи
(75%) поставят като основен критерий при
избор на работа „размера на възнаграждението“.
За останалите анкетирани „размера на
възнаграждението“ е класиран на второ място от
66 лица (над 24%) и едва от двама – на трето
място.

Концентрирането само в три критерия и то
основно в един от тях, представя изключително
ограничена селективност при избора.
Детайлното анализиране на лицата, за
които възнаграждението е с най-висока тежест
при избора за трудова реализация показва, че
173 от тях (над 85%) поставят на второ място
„удоволствието и удовлетвореността от
работата“,, а не „възможността за кариера“. От

Фигура 3. Очаквано минимално

възнаграждение (резултати от анкета)

Фигура 4. Приоритетни разходи

(резултати от анкета)

Прегледът на първата позиция, от своя
страна показва, че само три от предложените
критерии са водещи при избора на работно
място при младежите. Освен „размера на
възнаграждението“, на първо място са
класирани
още
„удоволствието
и
удовлетвореността от работата“ (44 лица/16%) и
„възможността за кариера“ (24 лица/8%).

една страна, удоволствието от извършваната
работа представя търсенето на емоционален
комфорт и рязко контрастира на стремежа към
високо заплащане, което е насочено към
материалната осигуреност. Постигането на
двата критерия при избора на работно място е
рядка възможност и често пъти изисква личен
компромис.
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Вторият въпрос в основната част на
анкетата изисква директен отговор за очаквано
минимално възнаграждение. Предложени са
седем позиции с фиксирани стойности,
стартиращи от минималната работна заплата
(650 лева). Най-високото ниво е „над 2000 лева“,
с което на практика не поставя горна граница
при отговор.
Данните показват, че под 9% от
анкетираните оценяват труда си под 1000 лева,
а едва 2% от тях са склонни да работят за
минимална работна заплата. Най-приемливото
възнаграждение за анкетираните е в диапазона
1200 – 1500 лева, където попада 59% от тях. В
нивата с най-високо очаквано възнаграждение
са отговорили 18% от младежите.
Ако проследим броя отговори към всяко
възнаграждение и построим крива, следваща
градацията на отговорите, ще забележим нещо
интересно – предпочитанията, ориентирани към
дадено възнаграждение, стартират с малък брой
отговорили в крайните нива и броят им ескалира
в средните нива на очакван доход (от
предложените възнаграждения в скалата).
Третият въпрос в основната част на
анкетата е насочен към изясняване на основните
разходи, които са приоритет за анкетираните. В
анкетата изрично е посочено, при отговорите си
лицата да имат предвид определеното от тях
минимално възнаграждение от предходния
въпрос. Анкетата дава възможност всяко лице
да избере до три приоритетни разхода.
Всички
от
анкетираните
като
приоритетни разходи са определили личните си
нужди (облекло, техника и др.). Като следващи
по приоритет са определени разходите за
забавления (88%). Третият вид разходи, с найвисок избор сред анкетираните са разходите за
издръжка на домакинството (85%). Този разход
при младежите макар и приоритетен е нормално
да не е от първостепенно значение, тъй като в
тази възраст голяма част от тях все още живеят
в споделено домакинство с родителите си.
Закупуването
на
активи
като
имот/автомобил е приоритет за 12% от
анкетираните. Готовността за обслужване на
дълг (4%), инвестирането (под 1%) и
спестяването (10%) са с най-нисък приоритет
при разпределението на доходите.
Детайлният
анализ
също
показва
интересни резултати. Представените три
приоритетни позиции са избрани комплексно от
92% от лицата очакващи високо ниво на
доходите – от 1200 лева до „над 2000 лв“.
Отново в този диапазон на доходи, 6% от
анкетираните са посочили като приоритет
закупуването на имот/автомобил. Само 2% от

тези анкетирани са склонни да инвестират или
да спестяват.
Само 6% от лицата, очакващи доход под
1200 лв., са избрани комплексно трите
приоритетни позиции. При останалите лица в
този диапазон на очаквано възнаграждение са
отчетени като приоритетни спестяването,
разходите за обслужване на дълг и закупуването
на имот или автомобил.
Представените частични резултати от
анкетата и анализа към тях, представят
младежите с желание да избират, а не да бъдат
избирани на трудовия пазар. Критериите за
избор, обаче показват, че младите хора са
водени по-скоро от стремежите за материална
задоволеност, отколкото от дирене на социална
сигурност и удобство на работното място.
Резултатите от анкетата показват, че
формирането на силна материална зависимост е
провокирано от желание за задоволяване на
текущи потребности. Тези обобщения показват
потребността от ранна (първична) финансова
грамотност. Стремежът към високи доходи и
същевременно
ограничаването
им
за
задоволяване на текущи потребности, ще
формира поколение с пасивна трудова
активност,
с
ограничена
икономическа
ефективност, не адаптивно към промените, не
търсещо кариерно израстване и без дългосрочна
визия за развитие.
Даването на финансово образование на
децата е един от най-добрите начини да се
подготвят за реалните предизвикателства в
живота.
Заключение
Днес повече от всякога финансовата
грамотност фокусира вниманието върху себе си,
защото качеството и стандарта на живот,
зависят от самите нас.
Като
индикатор
на
финансовата
грамотност на хората е реакцията и готовността
им да се справят при финансови и икономически
кризи. Последната финансова криза, както и
кризата, породена от пандемията КОВИД-19,
ясно ни показаха, че нашето общество не е
подготвено да устои на негативните ефекти от
кризи – оставане без работа, намаляване на
доходите, ограничаване на потреблението,
инфлация и др.
Ранната финансовата грамотност в
детско-юношеска възраст е инструмент за
формиране на определени ценности в
подрастващите, които ще им осигурят
значителни предимства при избора им на
реализация и кариерното им развитие.
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Abstract:
The profession of the teacher is a subject of many discussions involving
interested parties. The primary school teacher is the first educator who
leads the child in his new social role - that of a student. In order to be
successful on the labor market it is necessary not only to be qualified, but
also to continue one's personal and professional qualification through
the forms of continuing education.
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process. After graduating with a bachelor's or
master's degree, he/she continues the improvement
through forms of continuous qualification.
II. Challenges for the primary school
teacher
The skills for goal setting [3], for organizing
motivational training, for building humane
relationships,
for
individualization
and
differentiation, for accessible teaching, for
systematization of the teaching material and
realization of an educational attitude do not
distinguish the primary teacher from the others.
What sets him apart is the biggest challenge for
him - the curious and knowledge-hungry eyes.
These are the children of middle childhood, the
most incredible age group of students, which
determines the responsible task of the primary
school teacher. He/she faces challenges that often
turn into problems. The permanent change of the
legal framework, the unnecessary activities, the
difficulties in communication are part of them.
The new social situation and the changing
value orientations are projected on the Bulgarian
education. It is humanized and democratized,
synchronized with European standards, becomes
modern, accessible and high quality. Goal setting is
oriented to the student's personality, to the full
intellectual and social formation of the child. It is
the basis of the legal framework, which is expressed

I. Introduction
There is no other profession so commented
that withstands the tests of time as that of the
teacher. It goes through various definitions and the
attitude towards it undergoes metamorphoses.
Starting from the revival worship of the educators,
going through the respect and reverence for the
teacher in XIX-th century and ending with the
demands on the teacher of today. Respected,
praised, humiliated, oppressed, restricted, the
teacher is an awakener whose spirit is adamant.
The first educator who welcomes the child to
school and is with him in the process of adapting to
the new social role - that of a student - is the primary
school teacher. He/she is the one who leads the child
to a new world - a world of knowledge, upbringing
and education. A world in which free choice and
play have been replaced by compulsory and
learning activities. If the period in the kindergarten
has built children's ideas about the surrounding
environment, then school life is associated with the
acquisition of knowledge, skills and competencies.
The primary school teacher makes the smooth
transition through the pedagogical skills he/she has
/should have/. Knowing the age characteristics of
the students with whom he/she communicates,
he/she selects methods and tools to use.
In order to be competitive on the labor
market, the primary teacher needs to upgrade
his/her qualification, which becomes a permanent
1
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in laws, regulations, rules, etc. /Challenge 1: The
legal framework./
The Law on Preschool and School
Education[1], which has been in force since
1.08.2016, regulates standards, which according to
Art. 22 (2) are 19.
Knowledge of the standards is the basis of indepth and purposeful work, as well as for competent
solution of rising problems. Each of the standards is
directly or indirectly related to the work of the
primary school teacher. Moreover - the knowledge
of the teacher allows making the most adequate
decisions.
One of the standards is the one that provides
information to the primary teacher about the state of
readiness of children starting school. The
organization in preschool education is that
continuity, which is the connection with first grade.
In many of the educational areas the preparation of
children does not correspond to the educational
process in the initial stage of basic education. The
primary school teacher follows curricula, uses
teaching methods and tools in accordance with the
relevant teaching methodology, but… can’t ignore
the readiness of children for school. It is an object
of knowledge of preschool teachers, but also
corresponds to the work of primary teachers, who
set the beginning of an organized process of
learning. In this line of thought, each of the
standards is related to previous and next educational
level/stage. Other standards apply to all degrees.
Such is standard 2. “The acquisition of the
Bulgarian literary language” as well as standard 7.
“Inclusive education”.
The Regulation on Inclusive Education is a
new document in terms of content, which puts the
primary school teacher in a new situation. It is a
result of the new social reality /Challenge 2: The
new social reality/, which raises the issue of
creating conditions together for children who do
not speak Bulgarian (from ethnic minorities,
refugee children), children at risk (according to risk
factors - family: dysfunctional family structures,
loss, bullying, educational - low level of education,
economic – poverty, political - war, terrorist
attacks), children with special educational needs
(SEN), children with special learning difficulties
(SLD) and gifted students (creative or productive
thinking; leadership abilities, visual and performing
arts, psychomotor abilities) to train and develop.
This defines the school as an environment in
which the general support for personal
development is carried out, directed to all children
in the preparatory group for compulsory preschool
education and to all students in the class,
guarantees their participation and expression in the
educational process and in school activities.

The primary school teacher has the difficult
and responsible task to realize this humane and
democratic act, but… does the Bulgarian school
have the conditions for that?! Thus, from a
challenge, the new social reality becomes a problem
for the primary teacher. One standard, one
regulation does not lead to the realization of the
goal. The ways and means of implementation are
difficult due to many factors. He/she does not have
the necessary knowledge in the field of special
pedagogy, he is neither a speech therapist nor a
resource teacher. The training in general and age
psychology is not enough to work with children
with problems related to emotional and behavioral
disorders. The primary school teacher has basic
knowledge in both pedagogy and psychology, but
his professional qualification is primary school
teacher.
III. Qualification of the primary school
teacher.
The confidence of the primary teacher to deal
with the challenges in order to be competitive,
correspond to the continuing qualification, which
according to Art. 45. (2) of Regulation №15 on the
status and professional development of teachers,
principals and other pedagogical specialists is
aimed at continuous professional and personal
development within lifelong learning, oriented to
the career development of pedagogical specialists
and their successful implementation. Regulation
that ensures standard 14 of the Law on Preschool
and School Education.
The teacher chooses the topic and the type of
continuing qualification, which is realized through:
a) short-term trainings and workshops for
periodic updating of knowledge in the respective
subject, for development of skills for teaching key
competencies, for knowledge and application of
innovative approaches in the educational process,
for career counseling and orientation of students,
for education management and etc.;
b) participation in research, research and
creative activity;
c) trainings for acquiring a higher
professional qualification degree;
d) acquisition of a new or additional
professional qualification or specialization.
[Regulation 15, 2019]
The forms for continuing qualification
specified in Regulation №15 are intended for all
pedagogical specialists who are motivated to
improve themselves and to be competitive on the
labor market. These specialists include teachers
who have some experience and face the need for
professional development. The knowledge, skills
and competencies acquired during the training in
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the educational qualification degrees "bachelor"
and “master" are the basis that needs to be
upgraded. Moreover, each additional professional
qualification or specialization is a new opportunity
for realization, which the Departments and the
Centers for Continuing Education provide. Often
the working conditions impose the need of having
more than one specialization.
The introductory qualification is intended for
the novice teachers - aimed at the acquisition of
knowledge and formation of skills, introducing in
the profession, oriented towards adaptation in the
educational environment and for methodical and
organizational support; introductory qualification is
a mandatory support for pedagogical specialists.
The introductory qualification of the
pedagogical specialists is related to their realization
and is obligatory. Both in the introductory and in the
continuing qualification of the pedagogical
specialists, the self-improvement motive should be
leading, and not only because of the obligatory
moment found in Art. 47 of Regulation №15.
According to this article: The pedagogical
specialists are obliged to improve their
qualification: 1. In training organizations not less
than 48 academic hours for each period of
attestation; 2. Within the framework of the internal
institutional qualification - not less than 16
academic hours per year for each pedagogical
specialist. [Regulation 15,2019] The compelling
nature of the qualification reduces the motivation
element. These credits are related both to the
attestation and to the acquisition of professional
qualification degrees. Regarding, managerial staff
should stimulate this development. In addition to
professional growth, the five professional
qualification degrees are also linked to raising
remuneration. The supervisor should evaluate the
work of the teachers and reward them using
persuasion techniques to achieve the results they
want by linking the results to the respective
remuneration levels.
The knowledge acquired in the bachelor's
degree and then upgraded in the master's degree are
the basis for the formation of the skills of the
pedagogical specialists. They receive general
theoretical, specialized and practical training
through compulsory, elective, optional disciplines
and practical training. This is not the end of the
stage of formation of skills that provide an optimal
ratio between the achieved result and the time and
effort spent. They are formed in the practical
activity, as a result of long-term efforts, which turns
their formation into a permanent process.
Continuing education provides, moreover, it creates
maximum conditions for the qualification of
pedagogical specialists, which is part of the

challenges of today. The teacher faces more than
one or two challenges, some of which become
problems. The new social situation and the
changing value orientations are projected on the
Bulgarian education. It is humanized and
democratized, synchronized with European
standards, becomes modern, accessible and high
quality. The teacher faces the difficult and
responsible task of realizing this humane and
democratic act. Moreover, it is necessary to do it
qualitatively, in a competitive environment, in order
to be successful on the labor market.
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Abstract:
In recent decades, the importance of the professional development of human
resources in Bulgaria has been growing. The experience of the countries with
developed market economies in the strongest way shows that the main factors
for the efficiency of the national economy, the regional organizations are
related to the management of human resources. And the main thing in this
management is raising the participation in the education and professional
qualification of the people. The article presents good examples of this in the
Ruse region.

През последните десетилетия нараства
значението на професионалното развитие на
човешките ресурси в България. Опитът на
страните с развита пазарна икономика по най –
категоричен начин доказва, че главните
фактори за ефективността на националното
стопанство, регионите и организациите са
свързани с управлението на човешките
ресурси. И основното в това управление е
издигането на равнището на образованието и
професионалната квалификация на хората.
Проблемът за професионалното развитие има
голямо значение и за отделната личност като
основно поле за нейната изява и фактор за по –
високи доходи. Освен това професионалното
развитие е важно условие за успешното
решаване
проблемите
на
заетостта.
Професионалната ориентация и повишаването
на квалификацията е не само въпрос на
държавна политика, а и процес, в който
активно участва общността. Това мотивира
част от неправителствените организации в
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E-mail: eliminkova@abv.bg

Русе да насочат усилията си в пряката работа с
хората на различна възраст, които се нуждаят
от помощ, за да намерят подходяща професия
или да са по-успешни в работата си.
Една от организациите, които работи
активно в тази посока е Фондация „Русе – град
на свободния дух“. Тя е създадена от Община
Русе през 2012 година и до днес категорично
заявява позицията си на медиатор между
културни
и
образователни
институти,
неправителствени
организации,
творци,
изобретатели, учени, спортисти, медии и
бизнес. Основен приоритет в работата й е
създаването на широка партньорска мрежа,
която ще допринесе за утвърждаването на
„чувството за общност“ и за развитието на
Русе.
В основата
на личностното и
професионално израстване стои знанието,
защото знанието ни прави свободни Това
убеждение обединява Фондация „Русе – град
на свободния дух“ и „Еконт Експрес“ ООД,
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чието партньорство продължава вече пет
години. Заедно те създават програма „Знание и
растеж“, която се превръща в успешен модел
за местно партньорство в сферата на
образованието, науката, новите технологии и
историята.
Програмата
допринася
за
подобряване на условията за личностно и
професионално
израстване
на
хората.
Основните цели на програма „Знание и
растеж“ са разширяване на възможностите за
достъп до знание и създаване на условия за
свободно човешко развитие, както и подкрепа
за
разгръщането
на
личностните
и
професионалните качества и умения на хората,
чрез трупане на знания, пречупени през
призмата на практическия опит.
За периода от 2016 до 2020 година по
програма „Знание и растеж“ са одобрени 75
проекта на стойност близо 351242,66 лв. 7 от
проектите се реализират през 2021 година.
Голяма част от инициативите са
свързани с подкрепата на ученици и студенти
в търсенето им на нови знания, които ще
допринесат
за
професионалната
им
ориентация и повишаване на знанията и
уменията им.
Някои от проектите са насочени към
ученици в прогимназиален и гимназиален
етап, тъй като според педагози и психолози,
значение за професионалната ориентация на
хората е ефективната информираност в поранна възраст. Проектът
„Виртуална
обсерватория за професии на бъдещето“ на
Основно училище „Иван Вазов“ фокусира
вниманието
на
подрастващите
върху
алтернативите при избор на професии и ги
мотивира за учене и добра реализация чрез
правилен избор на професия. Избрани са осем
паралелки от четвърти и седми клас (общо 190
ученици), които формират осем Звездни
работилници за професии на бъдещето. В
работилниците
учениците
извършват
проучвателна, изследователска и творческа
дейност с цел откриване на професиите на
бъдещето.
По проект "Архитектурно-строителна
работилница за деца. От играта към знанието"
Регионална библиотека „Любен Каравелов“
изгражда експериментална среда за деца от 8
до 12 годишна възраст за придобиване на
знания и информация за професии, с фокус
архитектура и строителство, чрез игри,
практически занимания и средствата на
съвременните технологии.

В унисон с изискванията на глобалния
свят се отговаря на потребността децата да
бъдат запознати с роботиката и новите
технологии. Проект „Робо фабрика“ на
сдружение „В света на иновациите“ запознава
децата с първия в България робот Марти.
Благодарение на него учениците опознават
различни науки, посредством игри с роботите
и постоянна работа в екип.
250 деца се включиха в лекции по
програмиране и кодиране в рамките на проект
„Игра на кодове“ на Сдружение „Европейски
инициативи без граници“. Всяка има кратка
теоретична подготовка, програмиране на
робот, кодиране на micro:bit платка, основни
термини в програмирането, игри и много
изненади..
В резултат от реализиране на програмата
в Математическа гимназия „Баба Тонка“
отвори врати първия по рода си в България
Център за конструиране на мултироторни
летящи системи. Той създава добри условия за
провеждане
на
научно-изследователска
дейност за учениците и висококачествена
експериментална дейност. Там се провеждат и
част
от
часовете
по
информатика,
информационни технологии и физика.
Ученици с изявени дарби в тази област
изработват свой собствен проект на
мултироторна
летяща
система
със
специализирана мисия.
Програма
„Знание
и
растеж“
предостави възможност на експерти и
преподаватели от Русенски университет
„Ангел Кънчев“ да излязат от академичните
рамки и да се насочат към работа с гимназисти.
Университетът получи финансова подкрепа за
да организира безплатни курсове „Блоково
програмиране на дронове“ и „Създаване на
приложения за мобилни устройства“ за над 300
деца в няколко училища в Русе.
Акцентира се и върху провеждане на
серия от обучения и създаване на отворено
общество от IТ специалисти, инженери и
ентусиасти, които да допринесат за
изграждане и развитие на публична IоТ
инфраструктура за събиране, анализиране и
визуализиране на данни.
Над 50 ученици от 11 и 12 клас в Русе се
включват в обучителни модули в рамките на
практикум по финансова математика. В
продължение на повече от месец те усвояват
нови знания за дигиталния маркетинг и
реклама, научават защо в маркетинга 2+2 не е
равно на 4 и какви са статистическите похвати
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за избора на целеви групи. Научават се да
управляват и прогнозират инвестиционни
ресурси чрез игра на финансова борса и
управление на портфейли, запознаха се и с
някои оптимални стратегии.
По инициатива на клуб „Четири колела“
към Русенски университет „Ангел Кънчев“ е
създаден Център за практическо прилагане на
иновативни
технологии
в
транспорта.
Сформирани бяха 3 работни екипа, създадени
на състезателен принцип, съставени от
ученици,
студенти,
докторанти
и
преподаватели, които въз основа на
съществуващи
компоненти
проектират,
тестват и демонстрират създаването на
алтернативни транспортни средства, щадящи
околната среда.
С помощта на програма „Знание и
растеж“ е обърнато внимание и на професиите,
свързани с хуманитарните науки. Проект
„Мрежа училищни медии“ на Сдружение
„Гласът на децата“ привлича 25 деца и ги
поставя в ролята на журналисти. Чрез портал
Teen Station учениците се изявяват и днес.
Близо 100 ученици от езикови гимназии
в Русе вземат участие в
ексклузивни
туристически обиколки с чуждестранни
туристи. В няколко тура учениците влизат в
ролята на професионални гидове и представят
със свои думи на английски и немски език
забележителности в и около града. Проектът
Ruse Summer Free Tour се реализира по
инициатива на Сдружение „Културтур Русе“.
Активна
дейност
в
помощ
за
професионална реализация на младите хора
оказва Агенцията за развитие на човешките
ресурси (АРЧР). Агенцията е сдружение с
нестопанска цел, създадено през 2004 година в
Русе. Тя работи за подпомагане на социалната
интеграция и личностната реализация. АРЧР
разработва стратегии и иновативни подходи в
отговор на динамиката на пазара на труда и
развитие капацитета на човешките ресурси. Тя
партнира в инициативи за разработка на
програми за професионално бизнес обучение
на възрастни, провежда проучвания и
изпълнява стратегии за активни мерки на
пазара на труда и реинтеграция на
малцинствени групи в селските райони.
Обученията, които в момента се
провеждат са насочени към креативни и
амбициозни младежи от град Русе и областта,
които поради финансови или други причини
нямат
възможност
да
продължат
образованието си или да се включат в

специализирани обучителни курсове. Тъй като
те не разполагат с лицензиран специализиран
софтуер и нямат достъп до качествено
образование, агенцията им дава шанс да научат
основите на Adobe Photoshop, 3d Max и Maya,
да се докоснат до тайните на разработването на
видео игри, създаването на анимационни
герои. Позволява на децата от отдалечени
региони да посещават онлайн уроци и да
гледат записи в удобно време. При
благоприятна епидемиологичната обстановка
в страната курсовете се провеждат в
съвременно оборудвания Креативен център
Русе, който се намира на ул.Николаевска 40.
Курсовете, които в момента се
провеждат са: 3D Max&Maya, Adobe
Photoshop, Unreal Engine, Digital painting, Game
design. Те се финансират от Агенция за
развитие на човешките ресурси, ЕИО и
Норвежкия Фонд за Младежка Заетост.
Най-добрите курсисти биха могли да се
насочат към креативни академии в София и
навлизайки в една от най-бързо развиващите се
индустрии в света да получат една
перспективна и доходоносна професия, която
би им позволила да работят и се развиват в
България и в родния си град.
От септември 2018 г. към настоящия
момент 482 младежи на възраст 15-19 години и
585 на възраст 20-29 години са обучени в
курсовете по проект CODE/Competence
Opportunities for Digital Employment/ в
България, Естония, Италия, Гърция, Латвия и
Румъния.
Чрез специфичните знания, получени от
курсовете, младите хора получават повече
шансове да се реализират на пазара на труда.
Двама от възпитаници на агенцията започват
работа в творческата индустрия, 15
продължават обучението и образованието си
след завършване на CODE курсовете, 5 си
сътрудничат с фирми в областта на 3d
анимация, а 5 стартират собствен бизнес.
Желаещите да стартират собствен
бизнес могат да се доверят и на русенското
Startup Factory, сдружение в обществена
полза, създадено през март 2015 от група
млади предприемачи, работещи в ИТ
сектора. Ядрото на екипа постепенно се
оформи около ентусиасти като Емилиян Енев,
Вихрен Ганев, Мартин Панайотов и Ивайло
Шолеков.
Още през 2015 година Startup Factory
отваря
първото
споделено
работно
пространство извън София и екипът започва да
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организира различни събития. Съвместно с
Русенски университет „Ангел Кънчев“ са
осъществени
първите
състезания
по
програмиране в града, т.нар. хакатони. В тях се
включват близо 100 участници – ученици,
студенти и работещи. Същата година Startup
Factory започва първите безплатни курсове по
програмиране в Русе и организира множество
уъркшопи, презентации и други събития.
През
2021
година
сдружението
реализира проекта „Обучителна програма за
развитие на дигитални умения“, с финансовата
подкрепа на Фондация „Америка за България“
и Български фонд за жените. В рамките на
учебната година над 300 човека от цялата
страна развиват дигиталните си умения и
подобряват представянето на своите онлайн
проекти. В различните курсове в трите
основни направления програмиране, дизайн и
предприемачество се включват присъствено и
дистанционно
гимназисти,
работещи,
представителни на НПО, собственици на
малък бизнес и фрилансъри от страната, както
и българи, живеещи в чужбина. Най-голям
интерес очаквано предизвикват обученията в
направление Предприемачество: Електронната
търговия, Дигитален маркетинг, SEO и
Предприемачество за жени и момичета.
По-голямата част от участниците в
Програмата за развитие на дигитални умения
са работещи. Тяхната цел е да повишат
квалификацията си или да направят крачка към
промяна. Има и такива, които развиват
собствен бизнес, но осъзнават необходимостта
от допълнително обучение и актуализиране на
знанията.
Изключително актуална тема в годината
на пандемията става тази за електронната
търговия. Всички над 60 участници в двата
курса Основи на електронната търговия са
хора с активен бизнес или такива, които сега
планират
навлизане
в
дигиталното
пространство. Включват се и представители на
НПО сектора, които развиват стопанска
дейност със специализирани онлайн магазини.
Лекторът Никола Илчев – доказал се
професионалист в сферата – е започнал
кариерата си, вдъхновявайки се от събитията
на Startup Factory в далечната 2015г. Освен
необходимите основи за стартиране на
електронна търговия, той предостави на
участниците
огромно
количество
допълнителни свободни материали, както и
продължава да им е полезен с безплатни видеа
в неговия YouTube канал.

При голям интерес преминава Онлайн
обучителната програма по предприемачество
за жени в рамките на проекта. В програмата
кандидатстват над 125 дами от цялата страна
на различна възраст. Някои от тях с идеи за
бизнес начинания, а също и такива, които вече
работят по свой проект. Те получават
професионални съвети и напътствия в
областта на дигиталното предприемачество и
стартъп инициативите, достъп до общност и
полезни материали и източници на
информация. 60 дами са поканени на онлайн
лекциите, а 40 от тях успешно завършват
програмата
и
получават
сертификат,
регистриран на блокчейн.
Една от тях е Женя Димитрова. Тя е
дигитален предприемач и създател на
платформа за намиране и предлагане на
услуги. Тя е една от дамите, завършила
успешно
Обучителната
програма
по
предприемачество и вече част от а мини
общността от ентусиасти.
Симона Марковска е травъл блогър от
НПО общността, инициатор на първите
интерпретативни природни маршрути и
експозиции в Национални паркове Пирин и
Рила. Автор е на редица помагала за
интерпретация. Симона също се включва
активно в Предприемаческата програма за
жени в началото на 2021 и благодарение на
обучението си подпомага своята дейност.
Адвокат Калина Миланова е управляващ
съдружник в адвокатска кантора Миланова и
партньори с 20 годишен опит в България и
чужбина в областта на сливанията и
придобиванията, банково и търговско право.
Калина е още една от дамите, участвали в
Обучителната програма по предприемачество.
По нейна инициатива и с нейно участие се
организира онлайн правен семинар на тема 10те грешки, които да избегнем при стартиране
на бизнес.
Извод.
В заключение можем да обобщим, че в
неправителствения сектор (на примера на гр.
Русе)
има
солидни възможности за
подпомагане на различни инициативи за
стопанско „включване“ на различни категории
заети лица. Приложените „добри практики са
факт“, те могат да вдъхновят както други
организации, така и отделната личност за
действие. Действието е много повече от
бездействието. Това дава сила да победим в
битката, а битката е…:
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„Битката, сър, не е само за силните; тя е за
бдителните, активните, смелите“.
Патрик Хенри
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0
International License
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Abstract:
The aim of this document is to highlight the impact of the Coronavirus
pandemic on the socio-economic life of our country. However, as we observe
different processes in every single region, our focus will be on the state of Ruse.
In this article a lot of complicated methods are used to give us detailed
information about the topic. Tables and diagrams will also be included in order
to present the statistics in a more attractive way.

Корона кризата от началото на 2020 г.
безспорно преобърна икономическото развитие
на страната ни, подложи на риск някои
стопански отрасли и потвърди сериозните
проблеми в професионалната структура на
населението през последните десетилетия. Пред
фалит бяха обречени редица фермери,
отглеждащи немалко на брой водещи
земеделски култури, частни предприятия в
производството на машини и нефтени продукти,
както и неправителствени организации.
Трудности изпита и секторът на услугите. В
образователната и здравноосигурителната
система трябваше да бъдат предприети
незабавни мерки. Въведе се онлайн обучението,
увеличиха се болничните легла и се постави
началото на международни преговори във
връзка с изкупуването и доставянето на
ваксини. Целта на този документ е да акцентира
върху влиянието на Корона кризата върху
социално-икономическия живот на страната.
Въпреки това, наблюдавайки различни процеси
в даден регион, нашият фокус ще бъде Русенска
област. За изпълнението на задачата са
използвани сложни методи, извеждащи
детайлна информация по темата. Ще бъдат
включени още диаграми и таблици, които да

Keywords:
Labour, current trends, economical
situation, Ruse district.
E-mail: ftrendafilov@gmail.com

представят статистическите данни в един посъвременен начин.
Област Русе
Област Русе е част от Северния централен
регион на България. Със своята площ от 2803
km² се нарежда на трето място в района след

Великотърновска и Силистренска. По население
- 212 729 души ( към 1.1.2021. ), е на второ
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Таблица 1. Основни показатели за област Русе
регион

площ km2

население
души

СЦР

2803

212 729

средна гъстота
д/km2
75

естествен прираст
‰

БВП
(2019г., млрд. лв.)

-13.7

2.8

изт. НСИ
място, което се изчислява на около 27% от
общото на СЦР. Спрямо горепосочените
показатели средната гъстота на населението на
Русенска област е 75 д./km2 - с малко над тази за
страната. При раждаемост от едва 7 ‰ и
смъртност от 20.7 ‰ естественият прираст е
отрицателен (-13.7 ‰), което поставя областта в
сериозна демографска криза. С други думи,
населението намалява с 2889 д. годишно. Поблагоприятна е обстановката с механичното
движение, като броят на заселилите се в
областта през 2020г. е 8648 души, а този на
изселилите се - 8507 души. Така механичният
прираст е положителен - 141 д. (0.66‰). В

БДС е изчислена на 2 392 млн. лева, като найголям е делът на третичния сектор (59.1%),
следван от вторичния (35%), а последен е
първичния с едва 5.9% Това се дължи както на
съвременните икономически процеси, така и
вече утвърдените традиции в производството.
Безработица.
Търсейки тенденции в пазара на труда, е
необходимо да обърнем внимание на
коефициента на безработица. При средна
стойност от 5.1% в страната за 2020 г. и
значително по-високите 5.8% за Северния
централен регион, равняващите се на

КОЕФИЦИЕНТ НА БЕЗРАБОТИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ЗА
ПЕРИОДА
2015Г. - 2020Г.

10.0%

5.0%
0.0%
2015

2016

2017

2018

териториално-административен
план
към
Русенска област спадат осем общини: Борово,
Ценово, Сливо поле, Две могили, Бяла, Ветово,
Иваново и най-голямата по площ и население
едноименна община Русе. Областта се отличава
със средно за страната ниво на урбанизация
(76%). БВП през 2020г. се равнява на 2 772 млн.
лева, или 12 771 лв./човек.

2019

2020

приблизително 20 900 души без доходи от
работодател, ситуацията в област Русе е
коренно различна. В периода 2015г. - 2019г.
коефициентът е намалял три пъти, а в началото
на миналата година въпреки пандемията от
коронавирус той е бил едва 2.6%. Причините са
добрата социална политика и субсидирането на
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души в Русенска област не получават доходи от

Таблица 2. Равнище на безработица в СЦР (2020 г.)
Област

Русе

В. Търново

Габрово

Разград

Силистра

коефициент

2.6%

2.6%

6.8%

10.3%

15.2%

традиционни отрасли и подотрасли като
земеделие,
корабостроене,
земеделско
машиностроене, нефтохимията, леката и
хранително-вкусовата промишленост. Все поголям акцент се поставя върху развитието на
транспорта, туризма и търговията в

4000

работодател. Това е най-ниският брой от 2015г.
насам. През януари и февруари 2020 г. обаче
безработицата се увеличава и наблюдаваме
значителен превес на освободените спрямо
назначените лица с над 1000 д. С началото на
епидемията през март и въвеждането на първите

БРОЙ НОВОРЕГИСТРИРАНИ БЕЗРАБОТНИ И
НОВОПОСТЪПИЛИ НА РАБОТА ЛИЦА В ОБЛАСТ
РУСЕ ЗА 2020Г.

3000
2000
1000
0

БРОЙ НОВОРЕГИСТРИРАНИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

международен план. Оттук преминават
трансевропейските коридори № 7 и № 9, а от
важно значение са още Дунав мост и
фериботната връзка Русе-Гюргево.
Нека да сравним равнището на
безработица във всяка една област от СЦР за
2020г. Най-ниски стойности от 2.6% са отчетени
в Русенска и Великотърновска област, които са
на първо място по население в региона и се
отличават с най-добро икономическо развитие.
С по-малко работни места като цяло и над 2.5
пъти по-висока безработица, за жалост, се
отличава
област Габрово.
Начело
на
негативната класация са Разградска (10.3%) и
Силистренска (15.2%) област. Те са силно
зависими от настъпилата в началото на
миналата година пандемия поради влошената
образователна и професионална структура на
населението. Въпреки COVID кризата в област
Русе не се наблюдават негативни тенденции при
пазара на труда, а противно на очакваното
безработицата постепенно намалява.
Разбира се, горепосочените стойности са
средногодишни. С цел по-добър анализ се
нуждаем от данни за броя новорегистрирани
безработни лица и новопостъпили на работа за
всеки един месец. Към 31.12.2019г. общо 5905

мерки, вкл. затварянето на много предприятия,
негативната тенденция продължава. Макар и
със закъснение пикът на безработицата се
достига през април, когато напусналите
работното си място лица са с близо над 7.6 пъти
повече от новопостъпилите. Краят на локдауна
води до спад в безработицата особено в
предстоящия летен сезон. Статистиката показва,
че туризмът е бързо развиващ се отрасъл в
Русенска област, като броят на реализираните
нощувки в периода 2015г.-2019г. се е увеличил
от 146 030 на 180 482.
Новопостъпилите на работа през месеците
май-август вкл. са с над 600 повече от
освободените. Втората вълна на коронавируса
през есента на 2020 г., придружена от краткия
туристически сезон и повторното затваряне на
редица предприятия, връща тенденциите при
пазара на труда от началото на годината. За
всеки месец от септември до декември отчитаме
все по-голяма разлика между броя души,
напуснали работното си място и тези, които са
го заели. От хистограмата може да обобщим, че
в област Русе епидемията е предизвикала
същите социални и икономически последици,
които са валидни и за цялата страна.
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800
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фиг. 3 Предлагане на пазара на труда

Както вече споменахме, към област Русе
са включени осем общини.
Ако разгледаме всяка една от тях
поотделно, ще изведем регионални различия,
свързани с характеристиките на пазара на труда.

вълна на COVID епидемията, а
благоприятна - по време на летния сезон.

най-

Търсене на работна сила.
Значима характеристика на трудовия
пазар е процесът на търсене и предлагане на

Табл.3. Равнище на безработица (2019-20)
община

Борово

Бяла

Ветово

Две
могили

Иваново

Русе

Сливо
поле

Ценово

2019г.

19.3%

12.0%

25.5%

14.2%

6.7%

3.2%

7.8%

18.2%

2020г.

24.3%

15.5%

25.4%

16.1%

8.2%

5.1%

10.9%

22.1%

промяна

5%

3.4%

-0.1%

1.9%

1.5%

1.9%

3.1%

3.9%

Така например през непандемичната 2019
г. с най-ниска безработица е била община Русе
(3.2%), която все пак е на първо място по
население не само в областта, но и в целия СЦР.
С малко по-високи стойности са още общините
Иваново (6.7%) и Сливо поле (7.8%). От друга
страна, негативната класация се води от община
Ветово с рекордните 25.5%, следвана от Борово
(19.3%) и Ценово (18.2%). През 2020г. в
горепосочените най-малки административнотериториални единици наблюдаваме същите
социални процеси, познати в Русенска област.
Спад в безработицата, макар и едва -0.1%,
отчитаме в община Ветово. Безспорно това е
положителна тенденция, но не и силно
застъпена. В останалите седем все повече лица
са останали без приходи от работодател в
сравнение с 2019г. Ръстът варира от 1.9% ( Две
могили и Русе) до 5.0% (Борово). По месеци
най-сериозна е била ситуацията през март-април
и септември-октомври, респективно след
първата и втората

свободни работни места. Той показва нуждата
от трудови ресурси не само в национален, но и в
регионален план. Анализите могат да бъдат
годишни и месечни, при които по-детайлно се
проследяват водещите и т.нар. "проблемни"
стопански отрасли. За 2019 г. средният брой
подадени от работодателите вакантни позиции е
едва
458.
През
първото
тримесечие
наблюдаваме резки колебания в цифрите, а през
април и май - постепенен спад на заявените
места. От юни тенденцията се променя, като
през септември в Бюрото по труда са
регистрирани рекордните за годината 586
свободни позиции. Последното тримесечие
отново е придружено с намаление на
предлаганите работни места. Най-резкият спад
от приблизително 2 пъти спрямо предходния
месец е отчетен през декември.
Въпреки тези едва 250 заявени от
работодателите позиции през декември 2019 г.
статистиката
показва
висок
старт
на
пандемичната 2020 г.
През януари месец Бюрото по труда
обявява 522 (!) места - двойно повече от
предишния. Веднага обаче наблюдаваме
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понижаване на броя им с малко над 100 до
средата на март 2020 г., когато в сила влязоха
мерките в борбата срещу COVID епидемията и
дейността на редица предприятия беше
преустановена. Впечатление прави и фактът, че
през
април
въпреки
драстично
понеблагоприятната обстановка на пазара на труда
в област Русе вакантните позиции са повече от
тези през март. Тенденцията за нарастване на
броя им продължава до юли, когато се достига
абсолютният им максимум за двете години, а
икономическите отрасли със сезонен характер
(особено все по-развиващият се туризъм) са
удовлетворили нуждите си от трудови ресурси.
Втората половина на пандемичната 2020 г. се
отличава с редуващи се през месец спад и
увеличаване на броя предлагани работни места,

но с различен интензитет. Единствено
стойността за октомври почти се припокрива
със средногодишната от 514. Съпоставяйки
данните от двете години, откриваме някои
значими прилики и разлики.
❏ През 2019 г. ясно изразени колебания
в броя заявени от Бюрото по труда работни
места се отчитат в първото тримесечие, а през
2020г. - във второто шестмесечие.
❏ Постепенното
увеличаване
на
свободните позиции през 2019 г. е в периода
май-септември, докато през 2020 г. настъпва порано (март-юли).
❏ Търсенето на трудови ресурси от
страна на работодателите намалява плавно два
пъти през 2019 г. (март-май и септември-

Относителен дял на наетите лица в област Русе по
тримесечия / 2020г.
четвърто тримесечие 4.6%

40.9%

54.5%

трето тримесечие 4.9%

40.4%

54.7%
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Табл. 4 Брой наети лица в обл. Русе (2020)
община

Русе

Сливо
поле

Ветово

Иваново

Две
могили

Борово

Ценово

Бяла

бр. наети
лица

53 274

1854

2288

1070

1271

696

632

2 723

ноември) и само веднъж през 2020г. - в първото
тримесечие.
❏ И за двете години наблюдаваме рязък
спад в предлагането на вакантни позиции през
декември.
❏ Пандемичната 2020 г. се отличава с повисок среден брой заявени работни места (514)
от непандемичната 2019г. (458).
❏ За 8 от 12те месеца на 2019г. извеждаме
по-високи стойности от средногодишните. За
2020 г. са с един по-малко (7). Нека да
разгледаме по-подробно изменението на броя
заявени работни места в област Русе и страната
в
периода
март-декември
2020
г.
Съотношението ще бъде представено в процент.
Графиката показва абсолютен максимум на
стойностите през ноември (4.54%) и минимум
(2.59%) през октомври. За тези два месеца
отчитаме и най-рязката статистическа промяна
на пазара на труда в областта. С висок брой
обявени вакантни позиции се отличават още
месеците април (4.42%) и юли (4.39%), а с нисък
- юни (2.98%) и август (2.99%). По този начин
през пандемичната 2020 г. се редуват три резки
пика в стойностите на горепосочения показател
и три по-видими спада. Всъщност този "бум" в
процентите се дължи на толкова на силното
увеличаване на броя заявени в областта
свободни работни места, а на драстичното
намаляване на общия такъв за страната. Едва
3.45% е относителният дял на вакантните

позиции спрямо всички за периода мартдекември 2020 г. С други думи, Русе като
административно-териториална единица не
играе важна роля на пазара на труда в България
(!)
При заемането на работни места
извеждаме две нови статистики - абсолютен
брой и относителен дял на наетите лица по
икономически сектори. Ще разгледаме данните
за всяко тримесечие на изминалата 2020г. В
периода януари-март при общо 64.9 хил.
работещи лица с най-голямо значение е
третичният сектор (53.7%). От друга страна, с
най-ниска заетост от едва 4.8% е селското
стопанство. С началото на епидемията отчитаме
намаляване на броя получаващи приходи от
работодател с приблизително 1.2 хил. д.
Въпреки това с нарастване в процентите на
относителния си дял се характеризират
първичният (0.2%) и третичният сектор (0.9%).
Единствено вторият претърпява спад от 1.1%,
дължащ се основно на затварянето на
предприятията на тежката промишленост. През
следващото
тримесечие
горепосочените
стойности почти не се променят, с което
тенденцията се запазва. В края на периода обаче
настъпва втората вълна на COVID кризата.
Четвъртото
тримесечие
бележи
противоположни резултати в сравнение с

НАЕТИ ЛИЦА В РУСЕНСКИТЕ ОБЩИНИ СПРЯМО ТОЗИ
ЗА ОБЛАСТТА (В %)
1.7% 2.0%

1.1% 0.9% 4.3%

3.6%
2.9%

83.5%

РУСЕ

СЛИВО ПОЛЕ

ВЕТОВО

ИВАНОВО

ДВЕ МОГИЛИ

БОРОВО

ЦЕНОВО

БЯЛА
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второто. Намалява относителният дял на
добивния и обслужващия сектор с 0.3 и
0.2.пункта респективно, докато се увеличава
този на преработващия с половин процент.
Наетите лица са с 2 хил. по-малко спрямо
началото на годината.

изплатени средства. Областта е и водеща спрямо
останалите в СЦР по първите две
характеристики. Въпреки това процентите са
категорично ниски на фона на икономическата
ситуация.
Таблица 5. Мярката "60 на 40" (към 04.2021г.)

териториална
единица

% работодатели по
мярката "60 на 40"

% работни места по
проекта "60/40"

изплатени средства

Северен Централен
регион

1.86%

2.14%

2.26%

Област Русе

3.6%

3.8%

2.8%

Изводи.
Разбира
се,
горепосочените
характеристики на пазара на труда са едни от
многото, които бихме могли да анализираме.
Въпреки това те са достатъчни, за да извлечем
някои важни заключения.
● През 2020 г. коефициентът на
безработица в област Русе е с 0.5% по-нисък от
този през предходната 2019 г. въпреки началото
на COVID епидемията - тенденция, която се
наблюдава от 2015 г. насам
● Броят на новопостъпилите на работа
лица в област Русе през 2020 г. е по-голям от
този на новорегистрираните безработни
единствено в периода май-август.
● За всеки месец през 2020 г. с
изключение на март, когато се въвежда първият
локдаун в страната, се отчита по-голям брой
заявени свободни работни места спрямо
съответния през непандемичната 2019 г.
● През 2020 г. се редуват три резки пика и
три по-постепенни спада в стойностите на
относителния дял на заявените свободни
работни места в област Русе спрямо общия им
брой в страната.
● Годишната статистика за област Русе
показва, че в следствие на COVID кризата
относителният дял на наетите лица в третичния
сектор се увеличава за разлика от този в
първичния и вторичния.
● 83.5% от наетите лица в областта се
отнасят към най-голямата по площ, население и
икономически потенциал община Русе.
● Незначителна част от работодателите,
установени в област Русе, са се възползвали от
мярката "60 на 40".
Като цяло при разглеждането на други
параметри, е възможно да достигнем до нови,
дори и противоположни изводи. Често по време
на икономическа криза обаче се наблюдават
положителни
явления
(например
в

При средно 63.8 хил. наети лица за 2020г.
в област Русе наблюдаваме сериозни различия
сред осемте общини. 83.5% от работещите са
регистрирани в най-голямата по площ,
население и икономически потенциал община
Русе. На второ място с приблизително 50.5 хил.
души по-малко се нарежда община Бяла, а на
трето с 3.6% - Ветово. Със средни стойности
между 2.9% и 1.7% се отличават Сливо поле,
Две могили и Иваново. Най-ниско в класацията
с под 700 лица, получаващи приходи от
работодател, поставяме Борово и Ценово.
Социални аспекти.
Това са аспекти, развити на национално и
регионално ниво с цел преодоляване на
социалната криза в резултат на COVID
епидемията. Сред тях най-голяма популярност
придобива т.нар. "мярка 60 на 40" предоставяне на финансови компенсации от
страна на Националния осигурителен институт
(НОИ) за запазване на заетостта в засегнатите
икономически сектори. Първоначално мярката
бе въведена с ПМС No 55 за периода март-юни
2020 г., а впоследствие действието ѝ бе
удължено с ПМС No 151 до септември същата
година. Социалната политика се доразви с
влизането в сила на още няколко закона,
валидни и до днес. Мярката „60 на 40“ се стреми
трудовото правоотношение между работодателя
и служителя да бъде запазено максимално дълго
в икономически неблагоприятна обстановка.
Най-голяма подкрепа са получили дейностите
„Търговия;
Ремонт
на
автомобили
и
мотоциклети“ (25% от общия брой обезпечени
работодатели)
и
„Хотелиерство
и
ресторантьорство“ - 23%. От таблица №5 се
вижда, че към април 2021г. в област Русе броят
на работодателите, прибегнали до мярката
"60/40", и този на запазените по проекта работни
места са повече от средните за региона. Същата
тенденция се наблюдава и при количеството
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производството на медицински изделия и
развитието на информационните технологии).
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За есето:
За първа година Центърът за кариерно развитие на ШУ обяви
конкурс за есе на тема: „Професията, която ме прави щастлив“.
Участваха студенти със свои разработки от Великотърновския
университет, Югозападния университет, Американския университет в
Благоевград, Икономическия университет във Варна, Шуменския
университет и др. След силна конкуренция журито присъди Първа
награда за есето на студентката по Психология във ВТУ Анита
Тодорова

.
E-mail: anita13@abv.bg>

“Един гълъб постоянно сменял гнездото. Силната миризма, която гнездото
придобивало след известно време, била непоносима за него. Оплакал се на един мъдър, стар и
опитен гълъб. Той поклатил глава и казал: Като сменяш често гнездото си, не променяш
нищо. Миризмата, която ти пречи , не идва от гнездото, а от теб самия.”
Професията
която
искам
да
практикувам, е психолог. Студентка съм
последен семестър психология, второ
образование, доброволец БЧК, и дълги години
се занимавам със благотворителност и добри
дела. Професия психолог е моя живот и моята
любов. Винаги съм искала да бъда полезна на
хората. Добротата е ключът към всяко
човешко същество. Животът не е толкова
черен, дори и в най-мрачните и тъжни мигове.
Проблемите днес са по различни от тези на
нашите баби и дядовци, те са работили на
полето тежък физически труд за храната си и
са ходили пеш на училище, то ние сега се
сблъскваме с депресията, паник- атаките.
Трудности в междуличностните отношения. С
развитието на компютрите и технологиите
хората се отчуждиха напълно, и обръщат
внимание на неща които не са толкова
значими. С появата на COVID нещата
напълно излязоха от контрол. Всичко става по
интернет, по телефона и така се губи смисъла
1

на всичко. Тази илюзия води до объркване
което изкривява възприятията ни за добро и
лошо. В това няма нищо истинско, истинския
живот е около нас, вятъра ,слънцето, хората с
които комуникираме. Това, че не можем да
различим приятелството, обичта, честността,
духовността е направо плашещо. Почваме да
се питаме дали нещата които правил са
правилни и дали имат стойност. За да се
разберат проблемите на обществото, те трябва
да са разбрани и изживени лично. Ако липсва
емоционалната интелигентност и емпатията,
трудно ще се разберат проблемите на хората.
Човек не бива да живее на земята безцелно. Не
можем да се отърсим от предразсъдъците и
шантавото мислене. А тежкия синдром какво
ще кажат хората е нелеп .Познавам много
хора ,които се страхуват да идат на психолог
и да си решат проблемите я от недоверие, я от
насмешка, я от хорско мнение. Такова
мислене е токсично, и не води до решаване на
проблема. Ние всеки ден попадаме в различни
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ситуации и проблеми и търсим решение за
тях, може при лекар, техник и най нормалното
нещо е ако сме под стрес да потърсим добър
психолог. който ще се погрижи за душата и
разума ни. Многобройните позиции карат
психолога да е актьор на сцената на
психологическата
наука.
Смятам,
че,
психолога трябва да може да погледне зад
завесата
на
привидното,
критичност,
отговорност и всеотдайност. Добър слушател
съм, и ми се е налагало понякога за минути да
се вземат мерки и решения за съдбоносни
моменти и ситуации. Интересувам се от
медицина, поезия, литература и обичам
животните. Много ми хареса да анализирам
житейски ситуации, да гледам по различен
начин на хората и техните действия. Но найважното - хареса ми да слушам другите и да
им помагам. В крайна сметка, както понякога
е важно да погледнем на ситуацията от
различен ъгъл!
Всички ние сме временно на този свят.
За това вместо да сеем омраза и злоба, да
правим добро. Доброто е безплатно, не се
изисква нищо, само сърце и душа. И не е
нужно да се правят големи и велики дела.
Една усмивка на съседа, един мил жест на
колегата в работата, да преведем бабата или
дядо през улицата, или да нахраним една
животинка, това се казва доброта. Когато
човек прави добро и живота ти е по смислен
и, ти се чувстваш полезен за хората.
Забравихме за човечността и да се усмихваме,
забравихме да помагаме на хората. Това
време, когато оставяхме домовете си
отворени, и колите си отключени и съседа
беше брат за тебе, няма да се върнат. Някъде
по пътя се изгубихме, забързани във
проблемите си, и грижите си но и това не е
оправдание. Чрез доброто, ще дадем принос за
общото благо, за децата ни. Няма да обеднеем
с един лев или една баничка днес ако
нахраним бездомник. Никой не се замисля,
ако днес той е на улицата, или е останал
гладен и бос. На мода днес са лошите дела,
грозната дума, да си богат и да си тежкаря.
Лъскавото и парите изместиха много
ценности и добри дела. Къде отиде сърцето и
душата. Една съседка в махалата, беше много
завистлива и алчна и всеки ден обикаляше
домовете на хората ,от един ще вземе яйца ,от
друг брашно от трети пари, а от друг ще
открадне. И това го правеше дълги години,
накрая нито се ожени ,нито деца имаше а и
съседите я намразиха и я отбягваха. Тя не

знаеше какво е това добро дело. Много се
радвам на една баба Латинка, с нея сме големи
приятелки. Тя е бедна, но е добра душа и
винаги помага на хората с каквото може. От
нея съм запомнила следното- “Баби , може
шума да ядем но вечерта да легнем на
възглавницата с чиста съвест“. Гледам е ,и
искам да остарея като нея. Чиста душа, буден
ум ,бедна но богата на сърце и душа.
Смятам, че добрият психолог трябва да
има харизма, да е съпричастен с проблемите
на хората, емоционално интелигентен и
отговорна личност. Целта на психологията е
да ни даде различна представа за нещата
които познаваме най добре.
Примитивно е схващането, че всичко е
въпрос на пари. Животът е в това как
преживяваш нещата. Ако нямаш адекватен
подход към реалния свят, ще създаваш
изкуствени светове и ще потъваш в тях.
Професията психолог е мисия и
призвание. Психолога преди всичко е ум и
сърце. Всеки човек е необходимо да се роди
преди да стане нещо, но психологът е едно
специфично усещане за душевност.
Успешният психолог е необходимо да
има голямо сърце и да обича хората като не
трябва да съди. Той е необходимо да вникне в
тях и да ги разбере. Важно е да потърси
отговора на въпроса какво ги е накарало да
постъпят по един или друг начин. За да може
да помогнеш на един човек е необходимо да
се почувстваш разбран, приет и да му имаш
доверие като след това да можеш да му
помогнеш и да му промениш гледната точка.
Психологът е ум и сърце както й човечност,
защото това е една хуманна професия, при
която е необходимо да помогнем на хората.
Ролята на психолога е да помогне на човека да
излее негативизма на душевността и да
превърне тези чувства в доверие, разбиране,
жизненост и любов. Опитният психолог не
дава готови рецепти за справяне, той води
умело хората, така че те сами да достигнат до
проблема. Да работиш с човешката душа е
голяма отговорност. Нямам вълшебна пръчка,
с която да осъществявам желания, нямам и
кристална топка, с която да виждам в
бъдещето, но мога да съм полезна по много
други начини. Ще запазя тайните ти, ще
вървим заедно с теб по пътя ти, ще ти помогне
да трансформираш страховете си или да
намалиш тревожността си, или да преминеш
по-нежно и по красиво през твоята лична
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криза. Усмихвайте се въпреки всичко, търсете
позитивната страна на ситуациятa, защотo тя
съществува. Всеки човек е уникален и затова
няма точна рецепта за щастие. Знайте, че
генетично носим в себе си сила и мощ. И това
ще отмине. Всеки един от нас ще си вземе своя
си урок. И помнете, че Бог е вътре в нас.

“Ако говоря с човешки и ангелски езици,
а любов нямам, аз съм станал мед, що
звънти, или цимбал, що дрънка.”
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution
4.0 International License
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Във всеки брой на нашето списание ще представяме професионалната кариера и развитие на наши възпитаници.
Успешната реализация на завършилите кадри на Шуменския университет от всички специалности е факт. На
нашите страници ще популяризираме една голяма част от тях. Днес Ви представяме разказа на г-н Галин Димов.

ШУМЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е ЕДНА КРАЧКА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА
Галин Димов е роден през 1983 г. в град
Шумен. Той е възпитаник на Шуменския
университет „Епископ Константин
Преславски“. Завършва специалност
„Туризъм“ през 2006 г. През 2009 г.
завършва
Колеж
в
Лондон
със
специалност „Информационни технологии“. До 2015 г. работи в Thomson
Reuters, филиал Полша. Към момента
Галин е директор продажби за Русия и
Франция в Intel Полша. Той работи с
клиенти и от цяла EMEA (регион Европа,
Близък изток и Африка). И въпреки
безупречния си успех, Галин не е забравил
шумния си град и университета, който му
е помогнал да измине своята първа крачка
към успеха. Живее и работи от 13 години
в Гданск (Полша).

Г-н Димов, какво принуди едно момче от
Шумен да живее и работи в Полша?
Любов!!! 😊 Колкото и шеговито да звучи, това
е главната причина да съм в Полша днес. Преди
това живях във Великобритания и там срещнах
сегашната си съпруга, която е полякиня. След
няколко години в Англия, решихме че Полша е
мястото, където искаме да създадем семейство.
Вече 13 години живеем тук. Живея в красивия
град Гданск.

Преди да започна в Intel, работих в компанията
Thomson Reuters (в сферата на финансите). Там
започнах като финансов анализатор и преминах
през доста роли и отговорности както и като
мениджър на няколко екипа в EMEA.
Технологичният сектор винаги ме е привличал и
през 2015 г. започнах работа в Intel. Трудности
не срещнах, тъй като в предишната си работа
научих много, придобих професионален и
управленски опит.

През какви трудности преминахте, за да
станете част от екипа на Интел?

Кое е нещото, което най-много обичате в
своята работа?
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Хората с които работя! От друга страна и това,
че технологиите на Intel са в основата на
технологичната революция, която протича във
всички сфери на обществения ни живот.
Технологиите на Intel имат водеща роля в
ежедневието ни – в това как пазаруваме,
пътуваме, прекарваме свободното си време.
Дори и в здравеопазването, енергетиката…
Всичко изброено ме прави горд, че съм част от
тази компания. В личностен план, съм щастлив,
че допринасям за това Светът да бъде едно подобро място за човечеството.

натоварената ми работа. Не съм срещал
негативизъм. Не съм забравил българския език
и това не създава впечатления у непознати, че не
живея в България.
Вие сте възпитаник на Шуменския
университет
„Епископ
Константин
Преславски“. Кой е най-ценният урок, който
научихте от университета?
Може би най-ценният урок беше да се науча да
бъда независим. Благодарен съм на Шуменския
университет, че винаги е създавал отлични
условия за учене и гъвкавост във формата на
обучение. Там получихме и разбиране от всички
преподаватели както аз, така и моите колеги.
Това ми позволи в отделни периоди да работя
във Великобритания.

Дава ли Полша повече на своите служители
от България?
Трудно ми е да отговоря. Аз напуснах България,
когато още бях студент, не съм работил в
страната и нямам база за сравнение. Днес мога
да кажа, че Полша е една от най-атрактивните
страни в Европа за чуждестранните инвестиции
от САЩ, и за водещите европейски и азиатски
страни.

Какъв съвет бихте дали на днешните
студенти от шуменското висше училище?
Колкото и клиширано да звучи: преследвайте
мечтите си, грабвайте всяка възможност, която
се появи пред Вас. Вземайте решения смело и
опитвайте колкото може повече неща.
Образованието помага, но то само дава старт.
Другото зависи от Вас. Аз завърших спец.
„Туризъм“ в Шуменския университет, но след
това и „Информационни технологии“ във
Великобритания. Работих във финансовата
сфера,
а
сега
съм
мениджър
във
високотехнологична
световна
компания.
Никога не се знае в каква посока ще ви
„захвърли“ живота. Взимайте решения смело и
вървете само напред! Мога да препоръчам и
една книга на вашите читатели: Darren Hardy
„The Compound Effect”. С нея ще се убедите, че
животът е сбор от нашите решения - и малки, и
големи!

Какво е мнението на чужденците за
българските специалисти?
Много добро. Тук няма много българи, но тези
които познавам лично или съм срещал в
различни региони на Полша винаги са много
високо ценени.
С какво свързват поляците България, знаят
ли къде е Шумен?
Определено не знаят къде е Шумен. Но помнят
морските ни курорти (Варна, Златни пясъци,
Слънчев бряг и др.). За поляците България е
туристическа дестинация. Много от тях
прекарват ваканциите си по българското
Черноморие.
Връщате ли се тук, в Родината си? И какво е
отношението на българите към Вас предвид
факта, че сте емигрант?
Преди си идвах в България веднъж на две
години. Както и заради пандемията, така и по
други причини, не съм се прибирал вече почти 4
години. Не съм забелязвал различно отношение
към себе си. Всички и приятелите, и
семейството ми винаги са радостни да се
съберем заедно. Престоят ми в България и
Шумен е максимум седмица/две предвид

Как бихте довършили изречението:
Шуменският университет е….една крачка в
правилна посока.

Интервюто взе: Юриета Иванова
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