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Наръчник за завършващите специални училища 

Да намерите работа след завършване 

на образованието е трудна задача. 

Трябва да знаете какво и къде да 

направите. Трябва да съберете и 

подредите документите си, да 

потърсите обяви за работа, да си 

уредите интервюта за работа, да 

отидете на интервю за работа, на което 

трябва да представите добра 

автобиография и формуляр за 

кандидатстване за работа...  

Това е трудна задача за всеки, 

завършил университет, и още повече за 

хората, завършили средно образование 

в специални училища.  

.   

Във Фландрия няколко 

неправителствени организации (напр. 

синдикати) и правителството, са 

разработили ръководства с полезна 

информация и съвети, които могат да 

бъдат използвани след дипломирането. 

Въпреки това, тези ръководства 

изглежда са много трудни за следване  

от много от хората с увреждания.   

  

JKVG са разработили персонализирано ръководство за завършилите средно образование в 

специални училища.  

  

Това е персонално ръководство за завършилите в специални училища с информация, съвети, 

упражнения и персонален календар за "неща, които трябва да направя" след завършване на 

училище. Ръководството е предназначено за работа със завършващи своето обучение 

младежи, както и за учителите им през годината преди дипломирането. Когато това е 

направено правилно, завършващият разполага с напълно адаптирана за него информация, 

която може да  използва след завършване на училище за навлизане на пазара на труда.  

  

Ръководството е различно от популярните направляващи документи, защото е написано по 

разбираем и достъпен начин. Това означава, че в ръководството се избягват трудни думи, 

сложни и дълги фрази. То е написано в стил WABLIEFT (www.wablieft.be) и с негова помощ 

писменият текст е достъпен за хора със затруднения при четене и учене.  

  

Ръководството се състои от различни глави, като "желана работа", "къде да потърся работа",  

"насрочване на среща с работодател", "интервю за работа", „справяне с администрацията, 

свързана със здраве и безработица", "личен календар" и др. Всяка глава от ръководството е 



представена и в картинен вид (като мисловна карта) и дава ясна визуална представа за 

съдържащата се в текста информация. В текста се използват и други картинки.  
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Ръководството се състои от няколко самостоятелни части. Това означава, че 

учителят/преподавателят може да избере върху коя част иска да работи. Не е необходимо да 

се започне от началото на ръководството.  

  

Това е ръководство за лична употреба, което означава, че заедно с учителя/преподавателя, 

ученикът може да попълни подходящата и правилна за него самия информация (напр. къде е 

най-близката служба по заетостта, офис на здравно-осигурителна каса, на синдикална 

организация и т.н.). Справочникът съдържа също личен календар, в който ученикът може да 

запише важни дати, като например кога трябва да внесе здравните си осигуровки.  

  

Освен достъпна информация, ръководството съдържа упражнения, които могат да се правят в 

класната стая – заедно с учителя/преподавателя. Верните отговори се получават заедно с 

ръководството, когато учителите го поръчат.   

  

Има две версии на ръководството. Въпреки, че ръководството е много достъпно и разбираемо, 

е създадена и „лека“ версия, която съдържа още по-достъпна информация. Тази версия е 

много полезна за хора с дислексия.   

  

Ръководството може да се поръча безплатно по е-мейл от учители/обучители, като се дава 

информация за заявяващата организация и за броя ученици, за които ръководството ще се 

използва. Когато тази информация бъде подадена към JKVG, заявителите ще получат 

ръководството и мисловните карти в PDF-файл. Ръководството може да бъде копирано в 

училището, за да получат всички ученици копия от него.  

  

Всяка година около 70 училища във Фландрия използват ръководството за 2300 завършващи. 

То се превърна в необходим инструмент за специализираните средни училища за подготвка на 

студентите за първите им стъпки на пазара на труда .  

  



Контакти с инициаторите  

Име:  JKVG vzw  

Правен статус:  неправителствена организация Официален 

адрес на организацията:  

  Адрес: Van Vaerenberghstraat 6  

  Пощенски код:       2600     Град: Berchem (Antwerp) Белгия  

Телефон: 03 609 54 49 Е- 

мейл: info@jkvg.be 

www.jkvg.be  

www.schoolverlatersagenda.be  
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