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Апстракт
„За сите нас постојат можности кои не ни се познати. Можеме да направиме
работи за кои не сме ни сонувале дека може да ги оствариме“ Dale Carnagie
Избирањето на насока за кариера е патување за цел живот со можност за
неколку промени бидејќи со него доаѓаат доста можности и настани. Некои луѓе на
мала возраст знаат што е тоа што сакат да го работат; некои никогаш не се сигурни
дека ја работат вистинската работа. За секој поединец, пронаоѓањето на вистинската
кариера е процес на обиди и грешки кој почнува со идеја и бара многу истражување
низ тоа патешествие.
Ако се прифати ставот дека кариерата трае во текот на целиот живот,
управувањето со кариерата е континуиран процес на кој не се посветува внимание само
во одредени, битни моменти, на пример кога се избира запишување во средно
училиште или на факултет, туку се однесува на сите професионални и лични одлуки
поврзани со сите кариерни ситуации во животот на поедниецот.
Какви се можностите за планирање на кариера во средно училиште, кариерното
советување и информирање, станува збор во овој труд.
Клучни зборови: кариера, планирање, кариерно советување, информирање.

CAREER PLANING
“There are options around us that we are not aware of. We can do some things that
we thought we were incapable of doing”. Dale Carngie
Choosing a direction in a career is a journey of a life time with possible changes
because with it come a lot of possibilities and events. Some young people know what they
want to work, but some are never sure that they are doing the right job. For everyone finding
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the right career is a process of ups and downs which starts with an idea, and demands a lot of
researching.
If we accept the view that career lasts during lifetime, career management is
continuous process to which isn’t paid attention only just in some important moments, for
example when we choose to which school or which university to go, but also in making all
the professional and personal decisions which are related to all career situations in the
persons’ life.
What are the options of the career planning in high school; career counseling and
informing is subject of this paper.
Key words: career, planning, career counseling, informing
ВОВЕД
Да се биде успешен во денешниот современ свет бара совладување на нов збир
од знаења и способности, кои го отсликуваат XXI век како современо место за
живеење, но и ги задолжуваат вработените да бидат добро образовани и да поседуваат
флексибилност и способност да се соочат со постојаните промени во знаењето и во
потребните вештини.
Во минатото планирањето на кариерата не беше толку комплексно и важно
како што е сега. Стекнатата квалификација и еднаш најдената работа главно значеше
обезбедена егзистенција за долг рок, најчесто за целиот живот. Искуството се ценеше
повеќе од се друго, а социјалната грижа на компаниите за нивните вработени
овозможуваше сигурна иднина за вработените и нивните семејства.
Денес ситуацијата е многу поинаква и покомплексна, што се должи на
големиот број постојани промени во економијата и технологијата. Денешните ученици,
а утрешните вработени, ќе конкурираат на глобалниот пазар на трудот, ќе менуваат
неколку работни места во текот на работниот век, ќе бидат ценети и платени според
нивната ангажираност и според придонесот во остварувањето на компаниските цели, а
не според минатиот труд или според квалификациите. Утрешните вработени ќе мора
сами да ја планираат и да ја осигураат својата иднина до и по пензионирањето.
Сепак, идниот свет на работа нуди многу повеќе можности. Достапноста на
информациите и на новите технологии им го нудат светот на дланка на идните
генерации. Затоа младите и нивните родители се исправени пред предизвикот да се
соочат со предизвиците и со можностите на новото време и планирање на нивната
кариера.
КАРИЕРНО ИНФОРМИРАЊЕ
Кариерното информирање се сите информации потребни за планирање,
добивање и задржување на работа, независно дали станува збор за времено или трајно
вработување. Информирањето вклучува собирање, структурирање и давање податоци
за занимањата, вештини, можни кариерни патеки, можности за учење, трендови и
услови на пазарот на трудот, образовни програми, образовни установи и институции,
владини и невладини програми и услуги и можности за вработување. Информирањето
е основа и услов за сите други услуги на кариерното насочување.
Кариерно информирање и насочување во училиштата во Македонија
Кариерното информирање и насочување во образовните системи на земјите од
ЕУ е еден од главните приоритети во насока на креирање на компетентна работна сила,
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а во Македонија тоа сега станува дел од образовниот процес. Во последно време со
помош на одредени проекти, се прават напори да се сфати важноста и улогата на
кариерно насочување на учениците во насока на нивна подобра вработливост и
конкурентност на пазарот на трудот како и правилен развој на нивната кариера. Она
што треба да претставува вистински ресурс за градење на професионалната кариера на
учениците се Центрите за кариера, кои како физички ресурси постојат во повеќе
средни училишта во Македонија. Овде учениците треба да го бараат одговорот на
прашањето: Понатамошно образование или работа? А потоа и: Какво образование и
каква работа? Центрите за кариера и кариерните советници треба да им помогнат на
учениците да го најдат одговорот на овие прашања и да донесат правилна одлука.
Затоа треба да нудат што повеќе информации и што повеќе услуги поврзани со
продолжувањето на образованието како и информации и услуги поврзани со
вработувањето и самовработувањето. (Модул 5 Кариерно информирање и пазар на
труд, 2013:11)
КОИ УСЛУГИ ЗА КАРИЕРА СЕ ДОСТАПНИ ВО УЧИЛИШТАТА?
Кариерата најчесто се смета за редослед од работни позиции во текот на
животниот век. Градењето и планирањето на кариерата, сепак започнуваат многу
порано, пред првото вработување – од основното училиште, изборот на средно
образование, одлуката да се бара вработување или да се продолжи со образованието.
Размислувањето за сопствената кариера и преземањето одговорност за
нејзиниот развој значи постојано планирање, поставување цели и работа на нивно
остварување. На тој начин се зголемуваат можностите младите да ја креираат својата
иднина, наместо да зависи од околностите, изборите на врсниците и ситуацијата во
опкржувањето.
Планирањето на кариера е процес, а не одлука што се носи еднаш засекогаш.
Систематското планирање на кариерата има четири главни чекори. Треба младите да
се водат низ сите чекори без прескокнување. Кариерниот советник треба да помогне
да го разбере процесот и да ги најде одговорите во секоја од фазите.
Повеќето училишта имаат обично еден вработен за да им помага на младите
луѓе да ги осознаваат своите интереси и да истражуваат различни курсеви и опции за
вработување. Најчесто тоа се педагог или психолог во училиштето.
Училишниот тим за кариера има за цел да им помага на младите луѓе на
следните начини:
- Да развие разбирање за нивните потреби, интереси, вредности, таленти и
претензии во поглед на образование, обука и работа. За овој процес се достапни
најразлични тестови за кариера, наменети само за насочување;
Да истражува кариери и можности, овозможувајќи им да добиваат
податоци за локални, национални и меѓународни можности за образование, обука и
работа;
Да се стекнат со работно искуство или структурирано учење на работно
место, за да се дознае повеќе за некое посебно поле на работа, да се виде што значи да
си вработен, и да се научат некои вештини на работно место.
Да ги развиваат и имплементираат нивните планови за кариера и да им
помогнат да добијат пристап до надворешни извори. Не е задача на кариерните
советници да го убедуваат младиот човек да направи некаков избор, или да завземаат
страни. Тие треба да понудат опции и податоци и можност да се позборува за изборите
и одлуките.
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Да се стекнат со вештини за да постигнат ефективен премин од училиште
кон понатамошно образование, обука или вработување како што се пополнување на
форми за аплицирање, составување на резиме, аплицирање за курс, вештини за на
интервјуа сл. (RMIT University, 2005:30).
Со овие активности се одговара на потребите на младите за кариерно
советување и се поттикнува ширење на мрежата на услуги на кариерно информирање и
советување, односно овозможува поврзување на сите учесници во процесот на
кариерно водење и советување – младите, нивните родители, работодавачите,
социјалните партнери, училиштата и високообразовните институции. Развојот на
кариерното информирање создава основа за иден развој на останатите активности на
системот на кариерно водење и советување, особено на локално ниво.
ПЛАНИРАЊЕ НА КАРИЕРА ВО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ
Средното училиште можеби е најдобро ниво за почеток на процесот на
кариерно планирање и развој на младиот човек и почеток на самоистражување на
личните способности, афинитети и интересирања. Самоистражувањето кое всушност е
суштина на кариерното планирање на ниво на средно училиште му овозможува на
младиот човек да размислува за своите:
- Вештини и способности;
- Интереси;
- Лични приоритети;
- Оспособување и образование;
- Животно искуство. (Maksimovič, 2012:13)
Улогата на кариерниот советник во планирањето на кариера на
средношколците е суштинска во сите фази и кариерното водење и советување во
средно училиште и има клучна улога во професионалниот развој на ученикот на оваа
возраст.
Кариерно водење и советување е услуга со која на поединците им се помага да
ги процени своите способности, интереси и вредности, да добие информации за
можности за понатамошно образование, за вработување, позиционирање на пазарот на
трдот. Истовремено кариерното водење и советување во светот е препознато како
систем кој:
Ги оспособува поединците да го планираат своето образование, обука и
работа;
Им помага на образовните институции да ги мотивираат поединците во
преземање на одговорност за сопственото образование и работа;
Допринесува за равојот на локална, регионална и национална економија
преку развивање на работна сила.
Тоа е всушност процес на насочување на поединецот во текот на развивање на
кариерата, кое го врши стручно лице и тоа по пат на информирање, советување и
помош при донесување на одлуки и креирање на планови. Значи советникот го води
поединецот низ процесот на управување со кариерата, обезбедувајќи му потребни
информации, го упатува на други стручњаци и институции кои можат да му бидат од
корист и давајќи му совети за чекорите кои можат да ги преземат во наредните фази на
планирање.
Кај нас досега овие активности ги водеа психолози и педагози во средните
училишта, вработени во центрите за кариера на факултетите, вработени во агенциите
за вработување во нивните центри за информирање и професионално советување и др.
организации.
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Во светот постојат развиени сервиси, услуги и центри за кариерно водење и
советување, во кои работата специјално образовани или обучени стручњаци –
кариерни советници.
Сега и кај нас веќе има обучени кариерни советници кои ја презедоа оваа
улога.
Процесот на планирање на кариера е составен од четири суштински
компоненти:
- Запознавање себеси;
- Собирање потребни информации;
- Донесување одлуки;
- Изработување на план.
Овој комплексен процес на кариерно планирање овозможува развивање на:
- Воспоставување позитивен однос кон работата;
- Вештини за самопроценување;
- Вештини за информирање;
- Планирање на лични професионални чекори (акциони планови);
- Лично презентирање.
Образование насочено кон стекнување компетенции за вработливост
Воведувањето на елементи на кариерно насочување во наставата не е реформа само по
себе. Тоа треба да предизвика променет пристап кон наставата и учењето.
Наставниците, но и самите ученици треба во процесот на учење да бидат ориентирани
не само кон остварување на целите зацртани со наставниот план, туку и кон целите
што треба да ги направат учениците успешни работни луѓе. Учењето ќе стане
поинтересно за учениците, а наставата поефективна. Ориентацијата кон стекнување на
компетенции за вработливост, а особено на компетенциите за кариерен развој, ќе
предизвика отворање на училиштето кон надворешниот свет, светот на работата.
Целната ориентација ќе ја видоизмени наставната методологија од настава центрирана
кон темата во контекстуално, холистичко, учење низ работа - „учење од прва рака“.
Одредени аспекти од компетенциите за вработливост во голема мера веќе се
содржани во наставните содржини. Цел на советникот за кариера е да им помогне на
наставниците да ги идентификуваат, да им посветат особено внимание и да применат
соодветна методологија која ќе ги стави во преден план. Притоа, процесот на
совладување на овие вештини ќе го следи и ќе се испреплете со совладувањето на
тематската содржина од предметот кој се изучува. Примената на наставните содржини
во практично применлив, интердисциплинарен контекст во основа ќе го унапреди
целиот процес на учење. (Модул 4 кариерното советување во училиштето, 2013:12).
Наставата насочена кон стекнување компетенции треба да обезбеди:
-

-

Вклученост на учениците. Тие активно ќе истражуваат и учествуваат во
развојот на своите знаења, вештини и однесување.
Практична ориентација. Наставата треба да биде што е можно повеќе
насочена на „учење преку работа“
Корелација со реалноста. Новите концепти треба да се што помалку
хипотетички, да реферираат на реални ситуации, со цел да се обезбеди што
поопиплив предмет на изучување. Ито така, предметот на изучување треба да
биде од современата реалност.
Употребна вредност на наученото. Секоја наставна содржина има некаква
примена во животот, работата или едноставно во понатамошното учење.
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Наставата насочена кон стекнување компетенции ја става примената на
наученото во преден план и секогаш има одговор на прашањето „Зошто го учам
ова?
Во основа постојат два начини за вклучување на елементи од кариерното
насочување во наставата:
- промена на пристапот и методологијата во наставата, со цел интегрирано
развивање на компетенциите за вработливост во рамките на предметот;
-одвојување време надвор од наставната содржина и наставниот час за
наставни активности во функција на развивање разбирање за компетенциите за
вработливост. (Модул 4 кариерното советување во училиштето, 2013:12).
ЗАКЛУЧОК
Проблемот на вработување е едно од клучните прашања на развојот на секоја
земја. Во тој сегмент практично се среќаваат образованието, и пазарот на трудот и тоа
најдиректно и највидливо.
Образованието не може да го решава проблемот со вработувањето, односно
невработеноста, но во голема мера може да влијае на процесот на вработување и на
политиката за вработување. За земјите во транзиција вработувањето добива многу
драматични рамки и конотација. Меѓутоа исто толку е важно и разгледувањето на
пазарот на трудот, кое особено во земјите во транзиција, има свои ограничувања,
комплексност и отежнителни околности. Во тој контекст областа на кариерно водење,
советување и планирање на кариера добиваат посебна функција.
Планирањето на кариера е само еден од аспектите на поврзување на средните
училишта со високообразовните институции и со пазарот на трудот. Нејзиното
воведување во училиштата е голем чекор кон модернизирање и реформа на системот
на образование и негово воведување во економските текови на општеството. Затоа е
потребна стратегија за кариерно водење и информирање која:
Вклучува кариерно советување како сеопфатна цел на секое ниво на
образование;
Обезбедува постојано усовршување на методите на кариерно
советување;
Создавање на систем на усовршување на педагози, психолози и
советници за кариера во училиштата;
Подигнување на општествената свест за значењето на индивидуалното
планирање на кариера, што би помогнало за вработување на поединецот во услови на
постојани промени на пазарот на трудот.
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