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Анализ от проведено анкетно проучване от „Кариерен център“
към НСА „Васил Левски“ за проследяване на кариерната
реализация в професионалното направление на възпитаници на
Академията

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ИЗОВ,

На 30.11.2018 г. в НСА „Васил Левски“ се проведе Петата национална олимпийска
конференция „Актуални проблеми на олимпийското възпитание и образование в училище“. В
същата взеха участие над 120 учители от цялата страна. Сътрудничеството на Академията със
своите възпитаници е от съществено значение. В тази връзка, по време на конференцията
„Кариерен център“ проведе проучване за проследяване на професионалната реализация на
същите.
За целите на проучването „Кариерен център“ изготви Анкетна карта, съдържаща
въвеждащи въпроси за контакти за връзка и 5 основни въпроса, групирани в следните
направления:
 Обща информация за анкетирания – имена, координати за връзка, специалност
и година на завършване;
 Въпроси за месторабота, длъжност и стаж по специалността;
 Въпроси, относно подготовката, която получават възпитаниците от Академията
и трудностите на същите в процеса на професионалната им реализация.

В проучването взеха участие общо 61 възпитаници от специалности: Учител по ФВС
и Треньор по вид спорт.
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Съществен за нашето проучване е въпросът „Считате ли, че подготовката, която
получихте в НСА е достатъчна за професионалната Ви реализация след
дипломирането?“. 83 % от същите считат, че подготовката, която са получили в НСА е
„Напълно достатъчна“, а 17 % са посочили отговорът „Задоволителна“. Прави добро
впечатление, че отговорите „Недостатъчна“ и „Не мога да преценя“ не са отбелязани от
анкетираните /Диаграма 1/.
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Диаграма 1 „Считате ли, че подготовката, която получихте в НСА е достатъчна
за професионалната Ви реализация след дипломирането?“

От изключителна важност както за възпитаниците, така и за Академията е въпросът
„Какво от подготовката в Академията съдейства за успешното Ви кариерно развитие?“.
Анкетираните са посочили повече от един отговор. Диаграма 2 представя графично
обобщените отговори на същите, откъдето се вижда, че „Практическите умения“ /78.7 %/,
„Специализираните знания“ /75.4 %/ и „Общо теоретичните знания“ /70.5 %/ са
съществени за кариерното им развитие.
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Диаграма 2 „Какво от подготовката в Академията съдейства за успешното Ви
кариерно развитие?“
Във връзка с професионалната реализация на възпитаниците, от значение са
трудностите, които срещат. На въпроса „Трудности в процеса на професионалната
ми реализация“ анкетираните са отговорили категорично, че „Условията на работа
/възнаграждение, изисквания, работно време, среда/“ са определящи /81.1 %/. В помалка степен е застъпен отговорът: „Необходимост от допълнителна
квалификация“ – 24.5 %, а отговора „Насищане на пазара на труда с кадри по
моята специалност“ е най-маловажен за същите – 13.2 % /Диаграма 3/.
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Диаграма 3 „Трудности в процеса на професионалната ми реализация“
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Проведеното проучване позволява да се направят следните изводи:











Анкетираните коректно попълниха своите анкети без затруднение, което се
дължеше на яснотата на въпросите. Същите бяха запознати с целта на анкетата
и се отзоваха с интерес.
От статистическата информация за анкетираните прави впечатление стажът по
специалността на същите. По-голямата част от тях имат стаж в границите от 20
до 38 г., а малка част работят сравнително от скоро.
Най-голям е делът на възпитаниците, завършили специалност: „Учител по
ФВС“, следван от завършили и двете специалности „Учител по ФВС“ и
„Треньор по вид спорт“.
Анкетираните са категорични в отговора си, че подготовката, която са получили
в НСА е достатъчна за професионалната им реализация след дипломирането.
За успешното кариерно развитие на възпитаниците на Академията съществени
са: „Практическите умения“, „Специализираните знания“ и „Общо
теоретичните знания“.
При професионалната си реализация възпитаниците на Академията срещат
трудности в „Условията на работа /възнаграждение, изисквания, работно
време, среда/“. Нито един от същите няма трудности при „Недостътъчните
теоретични знания“.

Кариерният център към НСА ще продължава да изготвя и реализира подобни
проучвания за различни нужди на неговите възпитаници и ръководството.

гр. София
12.12.2018 г.

ИЗГОТВИЛ:
Елена Забунова /Инспектор УД към КЦ/

СЪГЛАСУВАЛ:
доц. Иван Сандански
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