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ABOUT THE PROJECT (OBJECTIVES) 

"G-Guidance project proposes an innovative career guidance 

methodology that schools, mainly through their school psychologist, can 

use to help students build their careers. Our method focuses on taking 

advantage of technology to enhance career guidance. For this, our 

project team is developing a web-based, gamified digital platform that 

will make career guidance more appealing, motivating and engaging for 

students with ages between 13 and 17 years. This platform is design to 

be a digital tool for school psychologists, together with teachers and 

parents, to promote student’s self-development and career management. 

Our approach is also intended to be inclusive, using student’s interest 

and familiarity with technology and gaming, to involve the most 

unmotivated of them in building a vocational path." 

"Psychologists, teachers and parents, also beneficiaries of the project, 

will get specialized training in order to be able to actively support young 

people in the vocational guidance process using the platform, thus 

actively participating in the whole process. Their gain is both focused on 

the extra help that they can give students on their career guidance, and 

also on having a more information about their career development and 

how to best help them to achieve their goals." 

ЗА ПРОЕКТА (ЦЕЛИ) 

Проектът G-Guidance предлага иновативна методология за кариерно 

ориентиране която училищата, главно чрез своите училищни психолози, 

могат да използват, за да подпомогнат учениците в изграждането на 

своята кариера. Нашият метод се фокусира върху използването на 

технологиите за подобряване на кариерното ориентиране. За тази цел, 

екипът на проекта разработва уеб-базирана, игрова дигитална 

платформа, която ще направи кариерното ориентиране, по-

привлекателно, мотивиращо и включващо за учениците на възраст 

между 13 и 17 години. Тази платформа е проектирана да бъде дигитален 

инструмент, чрез който училищни психолози, заедно с учители и 

родители, да популяризират личностно развитие и управление на 

кариерата сред учениците. Нашият подход също така се стреми да е 

приобщаващ, като използва интереса и познаването на технологиите и 

игрите от учениците, за да включи най-малко мотивираните от тях в 

изграждането на професионален път." 

„Психолози, учители и родители, също бенефициенти по проекта, ще 

получат специализирано обучение, така че да могат активно да 

подкрепят младите хора в процеса на професионално ориентиране, 

използвайки платформата и активно участващи в целия процес. Ползата 

е върху допълнителната помощ, която те могат да предоставят на 

учениците относно кариерното им ориентиране, както и да имат повече 



информация за кариерното им развитие и как най-добре да ги помогнат в 

постигне на техните цели. 

PROJECT OUTPUTS 

"The project has four main results: 

1. Professions Guide: the project will produce a multimedia professions 

guide, with information about professions that students are more 

interested in, namely about the main features, pros and cons, 

necessary courses or training, among other useful information. And 

this information will be organized in a multimedia format to make it 

more appealing and interesting, which means that each profession 

on the guide will have a video interview with a professional, talking 

about his/her professional experience, besides de basic information. 

 

2. Digital, Web Based Platform: the platform will have all the 

information on the professions guide available for students, 

psychologists, teachers and parents, as well as wide variety of gamified 

activities for students to explore and play with, designed using the 

information in the professions guide.  

The platform will also allow psychologists to 

gather useful information from the students, teachers and parents 

about each student’s vocational profile and use it to help students 

to make career choices, decisions, and ultimately building a career 

path. 

3. Career Guidance Method: to maximize the potential of all the 

vocational information and the platform, the project team will 

develop an holistic, integrated and technology supported method 

of career guidance, based on the most validated and well accepted 

models of career guidance by Psychologists and researchers. 

4. Training and Users’ Manual: this will be of great value to ensure the 

correct and consistent implementation of the career guidance 

process (which includes the use of the platform) across the 

participation, as it will contain a detailed description of how to train 

ПРОДУКТИ/РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА 

Проектът има четири основни резултата: 

1. Наръчник на професиите: проектът ще създаде мултимедиен наръчник 

на професиите, който ще съдържа информация за професиите, които са 

най-популярни сред учениците. Той ще съдържа основните 

характеристики на професиите, положителни и негативни аспекти, 

необходимите обучение и квалификация, както и друга полезна 

информация. Тази информация ще бъде организирана в мултимедиен 

формат, за да бъде по-привлекателна и интересна, което означава, че 

освен основната информация, с която учениците ще се запознават 

играейки, всяка професия в наръчника ще има и видео интервю с 

професионалист, разказващ за своя професионален опит.  

2. Дигитална, уеб базирана платформа: платформата ще съдържа цялата 

информация за професиите, която ще е достъпна за ученици, психолози, 

учители и родители, както и голямо разнообразие от игрови дейности. 

Платформата също така ще дава възможност на психолозите да събират 

полезна информация от ученици, учители и родители за професионалния 

профил на всеки ученик и го използват, за да помогнат учениците в 

правенето на кариерни избори, решения и в цялостното изграждане на 

кариерния път. 

3. Методология за кариерно ориентиране: с цел да се увеличи на потенциала 

на професионалната информация и платформата, екипът на  проекта ще 

разработи холистичен, интегриран и технологично поддържан метод за 

кариерното ориентиране, основаващ се на най-утвърдените и добре 

приети модели на кариерно ориентиране от психолози и изследователи. 

4. Ръководство за обучение на потребителите: то ще бъде от голяма полза 

за осигуряването на правилно и последователно изпълнение на целия 

процес по кариерно насочване (който включва използването на 

платформата). То ще съдържа подробно описание за обучение на 



psychologists, teachers, parents/caregivers and students, 

accordingly with each actor’s role on the career guidance process. 

психолози, учители, родители / настойници и ученици в зависимост от 

техните роли в процеса на кариерно ориентиране. 

PARTNERS 

"G-Guidance project has a mixed consortium of universities and 

schools, designed to combine research and development with 

experience, close contact with the reality of educational contexts and all 

of their main actors, and an in-depth knowledge of how to apply 

innovative projects in school settings." 

ПАРТНЬОРИ 

Проект G-Guidance е съставен от консорциум от университети и 

училища, създаден да съчетае научноизследователската и развойна 

дейност с практическия опит и близък контакт с реалността на 

образователните контексти и всички техни основни актьори, както и със 

задълбочени познания за прилагането на иновативни проекти в училище. 

 

PROJECT COORDINATOR AND CONTACT КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА И КОНТАКТИ 

PROJECT OFFICIAL CONTACTS ОФИЦИАЛНИ КОНТАКТИ НА ПРОЕКТА 

TIMELINE ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА 

"The project is planned to run for three years, between September 2019 

and August 2022." 

Проектът е за период от три години - септември 2019 - август 2022 г. 
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