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Какво е Zoom2Choose (Z2C)? 

 

 

1. Педагогическият инструмент : 
 

 

 

 

 

Това е педагогически инструмент, който цели изясняване на собствените 

представи, работен инструмент, съдържащ дейности, протичащи в процеса на   

изграждане на професионален проект.  

 

Става въпрос за инструмент за подпомагане на професионалното 

ориентиране, осъществяващо се на няколко етапа и чрез снимков материал, 

тъй като е предназначен за млади хора с проблеми при писане, и/или с 

владеенето на езика, и/или при изграждане на собствен проект за бъдещето си. 
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“Zoom to choose”  не е самостоятелен тест за определяне на личността, нито 

инструмент за кариерно ориентиране, определящ бъдещата профессия! 

 

Препоръки : 

Сам по себе си той не е достатъчен нито в количествено, нито в качествено 

отношение, а е част от един по-дълъг път за определяне на бъдещата професия. 

 

Посредством снимки са представени : 

 работна среда;  

 аспекти на дадена професия;  

 професионални дейности.  
 

 

Но това в никакъв случай не е цялостен преглед на съответната професия.  

 

Ето защо не става въпрос за цялостна информация за дадена професия, а за 

проучване на възможности. 

 

 

« Zoom To Choose » е разработен от мултидисциплинарен екип от учители, 

обучители, психолози, специалисти по професионално ориентиране и интегриране, 

графични дизайнери, разработчици на софтуер от Люксембург, Австрия, България и 

Франция. 
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1.1 Какви са неговите цели : 

 

Целите са :  

  Подреждане на приоритети за хора с проблеми при владеенето на езика и 
определяне на бъдещото си развитие; 
 

 

 Насърчаване на разговори и обсъждания с професионалисти в областта на 
професионалното ориентиране на базата на получената информация за 
профила на съответния младеж; 
 

 Насочване на разговорите от страна на обучителя към несъответствията в 
получения профил; 
 

 Да се помогне на младежа да преоткрие собствените си представи по 
отношение на дадена професия; 
 

 Да се открият  връзките между интереси, представи за професии и 
професионални дейности; 
 

 

 Да се изведат положителните и отрицателните резултати от избора; 

 

 

 Да се обсъдят съответствията и несъответствията в получения профил; 

 

 

 Тестването да се впише като начало на един продължителен процес на 

откриване на различни възможности; 

 
 

  Да се даде възможност за разкриване на стремежи, лични и професионални 

интереси. 
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1.2 Описание на  «  Zoom to Choose »:  

 

Преглед на инструмента 

 

За тестването  

 

За всеки участник е необходим компютър, свързан към принтер.  

 

От тестващия се иска да подреди по реда на предпочитанията си 

представените  му снимки: 

12 снимки на всеки слайд или 120 снимки, разположени в 10 слайда:  

 8 слайда, показващи сцени от различни професии или занаяти 

 2 слайда, показващи дейности. 

 

 

 

През цялото време на тестването, участникът може да реорганизира своя 

избор на активния слайд, а всяка снимка може да се увеличи чрез двойно 

кликване. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
7 

 

Снимките в долната част на екрана се преместват просто чрез влачене в 

празните полета в горната част на екрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелката в долната част на екрана валидира избора в слайда, на който вече 

не можем да се върнем. Същото това действие трябва да се възпроизведе 

десет пъти за подреждане на всичките 10 слайда. 

 

 

Продължителност на тестването :  

 

Варира в зависимост от това дали участникът има нужда да увеличи или не 

снимките, средно 30 минути. 

 

Резултати : 

 

 Описанието на Профила може да се появи само ако всички слайдове са 

 последователно валидирани. 
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1.3 Към кого е адресиран инструментът: 

 
 

 Към преподаватели, обучители и професионалисти, работещи в 

областта на професионалното ориентиране; 

 

 Към младежи, които изпитват затруднения в писменото и устно 

владеене на родния език; 

 

 Към младежи, които имат желание да открият своя индивидуален и 

професионален профил; 

 

 Към професионалисти, работещи в дългосрочен план с младежи с 

проблеми в професионалното ориентиране; 

 

 Възрастни с различна квалификация и всеки, проявяващ интерес към 

професионалното ориентиране и кариерно развитие.  

 
 

1.4. Къде може да бъде използван инструментът ? 
 

 Във всички ситуации, при които хората се нуждаят от подпомагане за 

осъществяване на осъзнат избор на професия, в съответствие с техните 

стремежи и желания: 

           Училища,  

специализирани класове,  

центрове за обучение, 

центрове за професионално ориентиране. 

… 

 

1.5. На кои езици съществува ? 
 

Инструментът съществува на : 

 

 английски; 

 български; 

 нeмски; 

 френски. 
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1.6. Как може да бъде използван « Zoom to Choose » : 

 

Организация на тестването  

 

Тестването може да се извърши: 

 

индивидуално или групово 

самостоятелно и/или със съдействие  

 

Обсъждане  

 

Обсъждането на резултатите трябва да се извършва само от специалист и да бъде 

използвано в продължение на различните етапи на процеса на изграждане на 

професионалния проект. 

 

 

2. Принципи  

 

2.1 Оказване на съдействие, подпомагане 

 

В рамките на спазване на правата на личността, обучителят, провеждащ    

тестването трябва : 

 

 да осъществява работата си в динамична, постепенна прогресия и 
изработване на проект за професионално ориентиране на даден 
младеж.  
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 да насърчи младежа към преминаване през фаза на задаване на 
въпроси за самия себе си, за своите очаквания, за собствените си 
умения и познания… 
 

 Тази фаза трябва да бъде последвана от друга за търсене на средства 
за захранване на тези разсъждения. (Например: Мисля, че съм 
социален тип, който би желал да работи в екип. Опитът ми по време на 
стаж, при работа в екип ми позволява да сравня, да срещна тази моя 
представа с реалността и да разбера дали това е вярно…). 

 

 

 

Обучителят, провеждащ тестването, трябва  да: 

 

 ► уважава избора на тестващия; 

 

► спазва самостоятелността на участника в тестването;  

 

►да се съобразява с  неговите възможности да придобива 

    информация; 

 

► да уважава неговата свобода на преценка; 

 

► да окуражава неговите инициативи; 

 

►да не се драматизира избора му; 

 

► да подпомага прогресивното узряване и осъзнаване на проекта; 

 

►да насърчи младежа да стане автор на своя избор. 
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2.2 Процес на изграждане на професионален проект : 

 

Изграждането на професионален проект е  динамично.  

 

То се развива в дългосрочен план, то е непрекъснато и прогресивно. 

Основава се на представи, които трябва да бъдат поставени на изпитание от 

реалността за насърчаване на ефективен подход в избора си. 

 

Педагогическият подход към информацията се нуждае от множество източници, 

обогатяващи опита : 

форуми,  

срещи,  

семинари,  

стажове, 

…   

 

Определението за представи, което ние използваме, е това на Пемартен и Льогре: 

 

« Представите са  това, което всеки знае, мисли, вярва, за което мечтае във 

връзка с нещо определено. Всяка представа е субективна и социална визия за 

реалността. Тя се получава чрез процес на изграждане въз основа на нашите 

възприятия за реалността, на нашата памет,  история ... които ни карат да 

даваме предимство на определени аспекти от реалността. ». 

 

Тръгвайки оттук, целта на обучаващия е да даде възможност за  изразяване без 

стойностни оценки на представите, и насърчавайки  развитието им чрез 

конфронтация  в групата, и / или в реални ситуации. 
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2.3. Работа с тестващите : 

Изборът и вземането на решение не могат да се основават само на 

документация. 

Да се информираш не означава само да се запознаеш с документи! 

Необходимо е да се наблегне върху  активното участие на тестващия в  

процеса на избор. 

Следователно обучителите трябва  :  

► да бъдат изключително търпеливи: никой не може да предскаже развитието 

на един младеж; 

► да насърчават редуване на време за проучване и време за осмисляне на 

информацията; 

►да насърчават адаптирането й към самия себе си и  промяна на 

първоначалните  представи; 

►да стимулират младежа да бъде активен в своя избор,  

 

►да му позволят да участва в изработването на план за действие, 

 

► да го подпомогнат, имайки предвид, че той е в процес на изграждане на 

своята идентичност, свързана с неговата юношеска възраст;  

 

► да насърчават развитието на преносими умения: 

Умения за търсене на информация; 

Умения за сортиране на информация;  

Умения за изразяване на критично отношение към източника на 

 информация;   

Умения за ориентиране през целия живот ... 
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2.4 Социо-когнитивен конфликт : 

« Социо-когнитивният конфликт е важен елемент в теорията на 

психолога  Лев Виготски. Проявява се около 7-8 годишна възраст и представлява 

конфронтация с проблем между няколко деца. Той е формиращ, доколкото 

позволява на детето да осъзнае гледната точка на другите и да преосмисли 

своята собствена. След като е погледнало проблема отстрани, детето ще 

осмисли кое от решенията е по-адекватно ». Източник WIKIPEDIA 

 

Представите еволюират благодарение на конфронтацията с аргументите на 

останалите , а не чрез обяснения, които се налагат и не се асимилират от младежа.  

 

Професионалистът трябва: 

 

►  да остави младежа да работи със свой ритъм, за да промени своите 

представи; 

► да подпомогне обмена и дори конфронтацията на идеи, за да се случи това. 

► да направи така, че тези представи да не са нито много различни, нито 

много дестабилизиращи по отношение на първоначалните, за да се позволи 

тяхното развитие.  

 

3. Указания за провеждане на тестването : 

 

3.1. Настаняване на тестващите :  

 

Независимо дали става въпрос за индивидуално или колективно провеждане, 
обучителят трябва да следи: 
 

 всеки да е удобно настанен;  
 

 да бъде сам пред компютърния екран;  
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 да са осигурени оптимални условия за провеждането: спокойствие, без 
излишно излизане и влизане;  
 

 участниците да не си влияят един на друг;  
 

 

 да няма никаква външна намеса; 
 

 да не се допускат никакви забележки. 
 

Когато провеждането е колективно, трябва да се внимава: 

 екранът пред всеки да се вижда само от него самия : 

 

 другите да не могат да повлияват на избора му,  
 

 да няма никаква намеса в провеждането на теста (коментари за 
снимките).  

 

 

3.2. Указания за работа към тестващите: 

 

« Ще видите 10 слайда с по 12 снимки, които ще се показват на екрана един след 

друг. 

 

Снимките ще ви помогнат да помислите върху вашето бъдещо занятие и  ще ви 

въведат в процеса на професионалното ви ориентиране. 

 

По-нататък ще се срещнете отново със специалисти, с които да обсъдите вашите 

интереси и планове за бъдеща професия. 

 

Става въпрос за индивидуална работа. 

 

От вас се иска да не се намесвате в работата на другите по време на тестването.  

 

Запазете мнението си за по-късно. 
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Всеки трябва да работи абсолютно самостоятелно. 

 

По време на провеждането на теста няма да се дават обяснения по снимките.  

  

Пазете тишина и не изразявайте на глас емоциите си, нито мнението си по повод на 

снимките. 

 

Трябва да подредите по реда на предпочитанието си дванадесетте снимки в 

празните квадратчета в горната част на екрана,отляво-надясно;  на първо място –

тази, която ви допада най-много, а на 12-то-тази, която ви допада най-малко.  

 

За да минете на следващия слайд, трябва задължително да сте подредили 12-те 

снимки от активния слайд. 

 

Това действие трябва да се извърши 10 пъти. 

 

Можете да поправите избора си, като презаредите отново страницата ( като 

изберете Отначало). 

 

Винаги можете да пренаредите снимките по ваш избор, ако все още не сте 

валидирали (потвърдили) страницата. 

 

Продължителността на теста е приблизително 30 минути, но не сте длъжни да се 

вместите в това време. 

 

За да уголемите снимката, кликнете два пъти върху нея». 
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3.3. Поведение на обучителя по време на провеждане на 

теста : 

 

Обучителят трябва : 

 

→ да следи всичко да функционира добре; 

 

 → да внимава за доброто протичане на теста; 

 

→ да се погрижи за спокойното провеждане на теста; 

 

           → да дава отговори на евентуални въпроси, засягащи начина на 

                     подреждане на снимките; 

 

→ да внимава да няма намеси и никакви отговори да не се дават относно 

          съдържанието на снимките; 

 

→ да бъде спокоен и доброжелателен; 

  

→ да не оставя да се разбере неговия собствен избор. 

 

 

 

3.4. Отпечатване на резултатите : 

 

Резултатите ще съдържат:  
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От една страна: 

 

 снимките, представляващи положителния избор на тестващия, тоест първите 
две класирани снимки от всеки слайд, или общо  20 снимки;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и 

 

 снимките, представляващи отрицателният избор на тестващия, тоест 
снимката, класирана на последно място от  всеки слайд, или общо  10 снимки;  
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От друга страна:  

 

списък с ключови думи, характеристики, отговарящи на  : 
 
 

 профилите,  

 професиите,  

 дейностите, 

 условията на работа, 
 
от положителния избор. 

 

 

 

 

 

 

и 

 

списък с ключови думи и  характеристики по същите критерии, но от отрицателния 

избор. 
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Думите, които не са удебелени, отговарят на ключовите думи, попаднали 

едновременно и в положителния и  в отрицателния избор. 

 

Цифрата в скоби съответства на броя на изборите. 

 

Удебелените думи съответстват на ключовите думи, попаднали само в 

положителния или само  в отрицателния избор. 
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4. Различни начини на ползване на « Zoom to 

Choose » : 

 

4.1 В група : 

 

Идеален брой в група : от 8 до 12. 

Провеждане на теста : по един компютър на всеки при  колективно провеждане. 

Използване на резултатите : Отделните профилни характеристики на всеки участник 

могат да се обсъждат като се работи върху социо-когнитивния конфликт. 

Например подобни снимки  може да са били избрани от различни участници по 

различни причини и различни критерии. Обменът на мнения може да се съсредоточи 

върху представите, които всеки има за сниманите  дейности или професии. В духа 

на уважение на всяко мнение, учениците трябва да получат възможност за 

изразяване на първоначалната си  представа, както и да им се помогне за 

обогатяването й. 

 

Обучителят ще трябва да помогне на младежите да осъзнаят гледната точка на 

другите и да аргументират своята собствена. Консенсусът, постигнат колективно, 

трябва да позволи напредък в обогатяването на представата на всеки от младежите.  

 

Обсъждане : С всеки младеж след това ще бъде проведен индивидуален разговор 

за коментиране на профила му, въз основа на неговия собствен анализ и мненията 

на останалите, изразени в групата.  

Тази работа цели откриване на нови хоризонти с конкретни реални предложения 

(стажове, разговори с професионалисти по професионално ориентиране, 

запознаване с дадена професия, търсене на документи…) разкриване на желания, 

лични и професионални интереси, нови посоки на търсене.  

Обучителят ще трябва да работи с младежа върху когнитивния дисонанс между 

неговите представи преди провеждането на теста и реалността, която е срещнал  и 

да помислят заедно как да намалят тези различия между неговия начин на мислене 

и реалните факти. 
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4.2 Индивидуално : 

 

Провеждане на теста :  един компютър при индивидуално провеждане. 

Използване на резултатите :  Профилът на младежа е анализиран от специалист по 

професионално ориентиране, който му показва съответствията и несъответствията в 

избора на снимки. 

- Причините за избора трябва да се обсъдят с младежа. 

- Идеята е да се изяснят представите му и да се идентифицират пропуските, 

които ще  бъдат поставени на изпитание от реалността. 

Разговорът трябва също да определи връзките между интересите, 

професионалните представи и дейности. 

Обсъждане  : всеки младеж ще има индивидуален разговор за коментар на неговия 

профил въз основа на този анализ. 

Тази работа цели откриване на нови хоризонти с конкретни реални предложения 

(стажове, разговори с професионалисти по професионално ориентиране, 

запознаване с дадена професия, търсене на документи…) разкриване на желания, 

лични и професионални интереси, нови посоки на търсене.  

Обучителят ще трябва да работи с младежа върху когнитивния дисонанс между 

неговите представи преди провеждането на теста и реалността, която е срещнал  и 

да помислят заедно как да намалят тези различия между неговия начин на мислене 

и реалните факти. 

 

 

 

5. Допълнителни начини за ползване 

 

 

5.1 Индивидуално : 

Да се добави възможност за ново подреждане на 20-те снимки от положителния 

избор (като се отпечатат и изрежат); 

Да се определят общите снимки от двата избора(на компютър и хартиени) и да се 

направи същото със снимките от отрицателния избор. 
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5.2 Колективно :  

5.2.1 

Да се отпечатат 120 –те снимки  

Обучителят изтегля случайна снимка и я показва на групата от младежи, като ги 

пита дали са я избрали. Всеки обяснява  своя избор и аргументите се записват на 

дъската, след което се обсъждат. Това позволява да се изяснят аргументите за 

избора, който всеки е направил или не. Това позволява също да се изяснят 

различните контексти на направения или отхвърлен избор и въздействието им върху 

решенията на всеки един. Изборът никога не е повлиян само от един критерий. 

Упражнението трябва да позволи да се подредят различните видове критерии 

(контекст, естетика, атмосфера…) 

5.2.2 

Същото упражнение може да се направи и за отрицателния избор. 

5.2.3 

На кръгла маса, обучителят участва наравно с младежите. На случаен принцип се 

изтегля снимка и всеки, включително обучителят, изказва по един положителен 

аргумент, който трябва да е различен от тези на другите участници. Така 

представата на всеки може да се обогати. Играта приключва, когато вече не се 

намират аргументи. Целта е да се покаже всичко, което може да бъде взето под 

внимание, на базата на снимка, и прехвърлянето на това разсъждение върху всеки 

избор, който човек прави в живота си. Упражнението трябва да позволи да се 

подредят различните видове критерии (контекст, естетика, атмосфера…) 

5.2.4 

Същото упражнение може да се направи и за отрицателните аргументи. 

5.2.5 

Това може да се направи известно време след обсъждане на впечатленията от 

тестването. 

Да се използват резултатите на някой от участниците, по желание, за да му се даде 

възможност да изложи причините за своя положителен или отрицателен избор. Да 

се позволи след това на групата да допълни с други  аргументи (положителни или 

отрицателни), изборът на тези снимки. 
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Nota bene : 

Какъвто и да е изборът, обучителите трябва : 

 

 да позволят обмен на мнения, като се уважава личността на всеки участник, 
без изказване на преценки, вземане на страна или изказване на други 
аргументи. 

 

 да се погрижат всеки да изслуша аргументите на другите и да допълни своите, 
без да се почувства подценен. 
 
 

 да помогнат на участниците да възприемат аргументите на другите като свои. 
 

 да насърчават търсенето на информация, която ще позволи допълването на 
първоначалните им познания с конкретни елементи. 

 

6. Идеи за въпроси по време на обсъждането на 

резултатите с тестващите : 

 

Разговорът се провежда на базата на снимката, поставена на първо място в 

положителния избор : 

 

 Опишете снимката. 

 Какво разбирате от нея за предложената дейност или професия ? 

 Познавате ли отблизо тази професия или дейност ? 

 Какви са, според вас, условията на работа ? 

 Какво е нужно, според вас, за да се упражнява тази дейност или професия ? 

 Мислите ли, че притежавате тези умения ?  

 Проверявали ли сте ги вече ? 

 Какви стъпки сте предприемали ? 

 Какво би ви попречило да упражнявате тази професия  ? 

 Какво бихте направили, за да отстраните тези пречки? 

 Какво бихте предприели, за да попълните вашите познания в тази област ? 

 Какви етапи биха били нужни ? 

 Каква нова стъпка сте готови да предприемете ? 

 Какви срокове си поставяте за постигане на това? 

 Какво очаквате от специалиста по професионално ориентиране ? 

 


