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Дисертационният труд „Коучинг за кариерно ориентиране в обучението по технологии 

и предприемачество”, е обсъден на заседание на катедра „Технологично обучение и 

професионално образование” при Техническия факултета на Югозападен университет 

„Неофит Рилски” – Благоевград на 18.10.2022 г. 

 

 

 

Структурата на дисертационния труд включва: увод, три глави, заключение, литература, 

7 приложения. Дисертационното изследване е в обем от 124 страници, а приложенията 

от 50 страници са оформени в отделно книжно тяло. Литературата включва 83 източника, 

от които18 на латиница, 65 на кирилица и 9 електронни източници. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 19.01.2023 година, от 11 

часа, в зала №1339 на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград. 
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І. Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност на проблема 

Ускореното технологично развитие и дигитализацията на средата през XXI век 

променят условията на труд, налагат нови изисквания към професионалните 

компетентности на служителите. Бързите технологични промени и кризата с COVID-19 

промени света на труда, като ускори съкращенията и моралното остаряване на много 

работни места. Появата на нови професии подтиква хората често да сменят професията 

си. Новите професии изискват по-високо ниво на специални способности и така 

наречените „преносими“ умения. Значението на кариерното ориентиране се потвърждава 

и от разработената брошура по повод на деня на младежта през 2021 г., организиран от 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която се 

подчертава значението на инвестирането в кариерното ориентиране. 

Проблемите, които срещат съвременните ученици по отношение на избора на 

професия, са свързани с – несигурните цели на професионалното самоопределяне, 

наличието на трудности за съзнателния, независим избор, като се вземат предвид техните 

индивидуални способности и възможности, както и отчитането на текущото и бъдещото 

търсене на пазара на труда. Проучванията сочат, че много често завършилите не започват 

работа по специалността, посочена в дипломата. 

Това налага политиките по кариерното ориентиране да се ориентират към 

бъдещето. В Европейската програма за умения за постигане на устойчива 

конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост се посочва, че 

образованието и обучението трябва да надхвърлят непосредствените нужди на пазара на 

труда и да се съсредоточат върху развитието на гъвкав начин на мислене и любопитство, 

необходими за адаптиране и придобиване на знания, умения и компетентности. (ЕИ №1) 

Актуалността на проблема, който се изследва в дисертационния труд, произтича 

от Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030), в която е посочено, че „кариерното ориентиране на 

децата/учениците във всички образователни етапи ще подпомогне професионалната им 

и житейска реализация.“ (Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението 

и ученето в Република България, 2021, с. 12) Усвояването на процеса коучинг ще 

допринесе за разкриване и реализиране на потенциала на учениците в процеса на 

реализиране на техните цели и постигане на трайни резултати. както и за по-успешно 

приспособяване към постоянно променящите се условия на пазара на труда. 
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В рамката е описана представата за учителя през 2030 година: той е компетентен, 

подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия да мотивира и да вдъхновява 

децата, да им помага да изграждат компетентности, които да прилагат в различни 

житейски и професионални ситуации. Подпомага изграждането на критично и 

аналитично мислене на учениците, подкрепя творческото, личностното и емоционалното 

им развитие. 

Децата и учениците през 2030 година трябва да притежават компетентности и да 

се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия си живот. Те 

притежават нагласата за успешна социална и професионална реализация и са активни 

граждани, които съхраняват традиционните ценности и работят за цялостното 

подобрение на социума и обществено благополучие. (Пак там, 2021, с. 17) 

Необходимостта от нови подходи в обучението се определя от визията на 

България за развитие на образованието. Една алтернатива за това е коучинг 

технологията. Термини като „коучинг“, „педагогически коучинг“, „коучинг технология“ 

са нови за българската образователна система.  

Обучението по технологии и предприемачество предоставя възможността за 

прилагане на коучинг технология за кариерно ориентиране, тъй като в него е 

интегрирано кариерното ориентиране; освен това предметът има практико-приложен 

характер. Настоящото изследване се фокусира върху една малко изследвана област: 

кариерното ориентиране на учениците в обучението по технологии и предприемачество 

чрез коучинг технология. 

Методическа рамка на изследването 

Изборът на изследователски проблем произтича от необходимостта от проучване 

на кариерните нагласи на учениците и възможността да планират своята професия и 

образование. 

Обект на изследването е обучението по „Технологии и предприемачество“ в 

прогимназиален и първи гимназиален етап на образованието. 

Предмет на изследването е приложението на коучинг технологията за кариерно 

ориентиране в обучението по „Технологии и предприемачество“. 

В съответствие с обекта и предмета на изследване се определя следната научна 

теза: 

Прилагането на коучинг технология за кариерно ориентиране в обучението по 

„Технологии и предприемачество“ подпомага формирането на кариерни нагласи у 

учениците за планиране и избор на бъдеща професия и образование . 
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Целта на изследването е да се проучат възможностите на коучинг технологията 

за кариерно ориентиране на учениците. 

Въз основа на поставената цел в изследването се решават следните задачи: 

1) Анализ на научната литература за прилагането на коучинга в образованието; 

2) Описание на педагогическите аспекти на коучинг технологията; 

3) Разработване на модел за прилагане на коучинг технология за кариерно 

ориентиране в обучението по „Технологии и предприемачество“; 

4) Разработване на коучинг ситуации и дейности за кариерно ориентиране, които 

да се приложат в обучението по технологии и предприемачество; 

5) Верификация на модела за кариерно ориентиране с коучинг технология на 

учениците в обучението по „Технологии и предприемачество“; 

За решаване на поставените задачи в дисертационното изследване се използват 

следните методи: 

1) Теоретичен анализ на специализираната литература; 

2) Анкетиране; 

3) Моделиране; 

4) Педагогически експеримент; 

5) Експертна оценка; 

6) Математико-статистически анализ. 
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Глава I. Коучингът като технология за личностна подкрепа на учениците 

В глава първа глава на дисертационния труд са засегнати следните точки: 

 Коучинг – същност и особености; 

 Чуждестранният опит за прилагане на коучинг в образованието; 

 Коучинг умения, модели и техники; 

 Съвременни тенденции за кариерно ориентиране; 

 Възможности на обучението по технологии и предприемачество за 

прилагане на коучинг; 

 Учителят по технологии и предприемачество в коучинг позиция. 

Международната коуч федерация (ICF/ICF Global) дефинира коучинга като 

„партньорство с клиенти в един креативен и провокиращ размисъл процес, който ги 

вдъхновява да увеличат своя личен и професионален потенциал“. Федерацията 

разработва и единадесет компетентности, които да улеснят разбирането на уменията, 

които един коучинг специалист трябва да притежава. Сред тях са основните коучинг 

умения за задаване на въпроси, активно слушане и даване на обратна връзка. (ЕИ № 6)  

Според Мерилин Аткинсон и Рае Чойс целта на коучинга е да помогне на човека 

да разкрие своя потенциал, да определи ценностите си, визията си за живот. 

„Трансформацията се случва, когато на хората се задават въпроси, вместо да им се казва 

какво да правят“ (Аткинсон, М., Чойс, Р., 2013, с. 3). 

Според Пламен Радев, „коучингът е изкуство, наука и практика за подпомагане 

на личностното и професионално развитие“ (Радев, П., 2019, с. 222). 

Общото между дефинициите е, че става въпрос за отношение към хората, начин 

на мислене, самостоятелно учене и постигане на цели. 

По мнението на С. van Nieuwerburgh в САЩ се приема, че коучингът е 

необходимо умение за преподавателите. Коучингът е признат за една от възможностите 

за значително подобряване на практиките на преподаването (van Nieuwerburgh, C., 2012, 

p.12). В много щати, райони и училища наемат коучове, които да провеждат 

професионално обучение в техните училища. Коучингът в училищата предизвиква 

интерес по много причини, две от които са особено актуални: все по-голямото 

признание, че качеството на учителите е решаващ фактор за успеха на учениците и също 

толкова същественото признание, че традиционните форми на професионално развитие 

са неефективни (Knight, J., 2012, p.93). 

Според С. van Nieuwerburgh, един от най-разпространените подходи за коучинг в 

образованието е този на Jim Knight – т. нар. инструкционен коучинг, при който един 
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учител експерт помага на учителя в класната стая да се съсредоточи върху прилагането 

на конкретна техника на преподаване. Освен че си сътрудничат, те играят значителна 

роля в подготовката на учебните материали, моделирането на най-добрите практики, 

наблюдението на учителите и предоставянето на обратна връзка. В основата на 

инструкционния коучинг стои идеята, че взаимоотношенията между професионалистите 

е ключов фактор при обучението и развитието.(van Nieuwerburgh, C., 2012, p.12). 

Прилагането на коучинг във Великобритания се отбелязва с публикуването на 

брошурата „Национална стратегия“ през 2003 г., като целта е да се разшири спектърът 

от инструменти, с които разполагат училищните ръководители, за да се постигне 

непрекъснато усъвършенстване. Следващият документ, приет от Министерството на 

образованието през 2005 година, е „Национална рамка за менторство и коучинг“. 

Документът изяснява определенията за менторство и коучинг и как най-добре да се 

използват те. По отношение на общото между коучинга и менторството се приема, че те 

са разговори с цел учене и отношения, основани на доверие и насочени към 

професионалното обучение на педагогическите специалисти. (Ibid., p.12). 

С. van Nieuwerburgh и М. Barr приемат, че менторството в образованието е 

„поредица от индивидуални разговори, в които по-опитен човек задава въпроси, 

предоставя насоки, споделя знания и дава съвети, за да подкрепи учащия се да подобри 

своите резултати и да постигне успех в рамките на взаимоотношението, което се 

основава на грижата. Менторът има опит в областта, която е предмет на 

взаимоотношението и умее да подкрепя другите да учат“. Общото между коучинга и 

менторството е, че се води разговор с намерение за подкрепа, растеж и развитие на друг 

човек. Разликата е в целта на взаимоотношенията: ако се предават знания и опит от човек 

с опит, това се нарича менторство, а ако целта е самопознание, се нарича коучинг.(van 

Nieuwerburgh, C., and Barr, M. 2016, с.2).  

Прилагането на коучинг в училищата във Великобритания добива голяма 

популярност с публикуването на книгата „Водещ коучинг в училищата“ (Leading 

Coaching in Schools) от Националния колеж за училищно лидерство (National College for 

School Leadership). Авторите J. Creasy и F. Paterson посочват, че коучингът в училищата 

подпомага професионалното развитие, устойчивостта на ръководството и подобряването 

на училището и насърчават училищните ръководители да започнат с развитието на 

самите себе си и след това да предоставят на другите членове на персонала умения за 

коучинг. Същите автори приемат определението за коучинг като „разгръщане на 
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потенциала с цел постигане на максимален резултат – става въпрос за разкриване на най-

доброто от хората“ (Creasy and Paterson, 2005, p. 10)  

Според J. Creasy и F. Paterson (2005), коучингът в образованието се ръководи от 

„желанието да се постигне промяна в обучението на учениците. Двамата определят пет 

ключови умения, които съответстват на недирективния коучинг (без отговори и съвети): 

 установяване на връзка и доверие; 

 активно слушане; 

 задаване на въпроси, които провокират мисленето; 

 подтикване към действие, размисъл и учене; 

 развиване на увереност и отбелязване на успеха. (Ibid., p.14) 

Изводът, който правят С. van Nieuwerburgh и M. Barr, е че едни от най-добрите 

доказателства за прилагането на коучинга в училищата са разказите на педагогическите 

специалисти и учениците. „Прилагането на коучинг не трябва да се въвежда като нов 

подход, а по-скоро като възможност за подобряване на учебния процес в подкрепа на 

учениците.“(van Nieuwerburgh, C., and Barr, M. 2016, р. 2). 

 Коучингът в руското образование се прилага от 2011 година по международния 

проект „Коучинг в образованието“ под ръководството на Вера Георгиевна Гульчевская 

и на регионалния проект в Ростовска област „Коучинг в училищното образование“ по 

програма на Международния коучинг университет Ериксън (IEUK), чийто президент и 

основател е Мэрилин Аткинсон (Гульчевская, В., Гульчевская Н., 2017, с. 8). 

 Една от изследователките на коучинга в руското образование, Н. М. Зырянова, 

приема, че в по-широк смисъл коучингът е подкрепа, която помага на човека да постигне 

значими за него цели, като мобилизира своя потенциал. В тесен смисъл авторът определя 

коучинга като процес на определяне на цели и намиране на начин за тяхното постигане. 

(Зырянова, Н., 2004, с.47) 

 Е. Цыбина, е на мнение, че целта на коучинга в обучението е да се помогне на 

учениците да учат активно и съзнателно, да подкрепи намерението им да придобиват 

знания самостоятелно, да ги насърчи да използват своя потенциал, да развиват умения, 

да изпълняват по-добре задълженията си за учене и в резултат на това се постигат 

желаните резултати (Цыбина, 2007, с. 11). 

 Э. Парслоу и М. Рэй дефинират коучинга като процес, който улеснява ученето 

и развитието, а това означава, че се подобряват компетентността и професионалните 

умения на обучаемия. (Парслоу и Рэй, 2003, с.57)  
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Според М. Dzikovska коучингът е структурирано взаимодействие между учител – 

ученик, ученик – ученик, което създава възможности за учениците да открият 

способности и творчески идеи за постигане на своите цели, повишава нивото на 

мотивация и интереса към изучаването на дисциплината (Dzikovska, М., 2019, с.46). 

Резултатите от педагогическия коучинг в образователната организация се 

определят от набора от механизми за постигане на образователните цели, и средствата 

за формиране на умения в учащите се, да търсят свои собствени оригинални решения на 

поставените задачи, насочени към засилване на процесите на личностно и 

професионално самоусъвършенстване. Тази позиция на педагогическия коучинг 

определя един от най-важните проблеми на образованието – да се научат учениците да 

учат – самостоятелно да намират, придобиват и анализират необходимите знания, да 

могат да ги обобщават, систематизират и структурират (Бекоева, Писклова, 2019, с. 391). 

Целта на коучинг технологията е вдъхновяващо активиране на потенциала на ученика, 

за да бъде той активен в реализирането на желаните цели, в развитието на личния му 

потенциал за намиране на решения на поставените задачи и постигане на успех.  

 Коучингът е откровен, приятелски, равнопоставен диалог, насочен към 

постигане на осъзнатост и резултати. Комуникацията в коучинг процеса се осъществява 

на основата на принципите: 

 всеки човек има потенциал за развитие; 

 всеки човек разполага с всичко необходимо, за да постигне успех; 

 всеки човек прави възможно най-добрия избор, на който е способен в момента; 

 хората постоянно се променят. 

 Авторите обобщават, че личностно ориентираното образование и коучинг 

технологията се основават на едни и същи ценности, като: позитивни взаимоотношения, 

вяра в човека, в неговите намерения и възможности за развитие, в потребността да бъде 

субект на своя живот и да се стреми към успех (Гульчевская Н., Гульчевская В., 2017, с. 

12-13). 

Основните изводи, които може да се направят, са че целта на прилагане на 

коучинга в образованието е да се подобри ученето и развитието на учениците чрез 

обучение на учителите, като в различните държави подходът е различен. Коучингът е 

възможност да се създаде възможно най-добра среда, за да могат учениците да учат сами. 

За целите на дисертационното изследване се приемат руските коучинг практики, тъй като 

те са най-близки до българското образование. Приема се, че педагогическият коучинг е 
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взаимодействие между педагогически специалист и учащи се с цел подкрепа в 

развитието на учащите, чрез коучинг уменията и техниките. 

От гледна точка на приложението на коучинг технологията в учебния процес 

става въпрос за учителя в коучинг позиция, тъй като учениците все още формират своя 

потенциал. При прилагането на каквато и да е технология се вземат предвид 

възрастовите особености на учениците, тяхното физическо и когнитивно развитие. 

Коучингът в класическия си вид предполага отсъствие на императивност и разкриване 

на потенциала, който вече е формиран. Характерно за коучинг позицията на учителя в 

учебния процес е създаването на подходяща образователна среда, субект – субектни 

отношения, активно слушане, задаване на въпроси, които провокират мисленето, 

емоционална интелигентност и всичко това за да се повиши осъзнатостта и 

отговорността на учащите се. Както C. van Nieuwerburgh  и М. Barr предлагат, коучингът 

е една възможност за подобряване на практиките на преподаване. Коучингът е и 

възможност за реализиране на личностно ориентираното образование, основано на 

хуманизма в педагогиката.  

Всичко това е предизвикателство пред съвременния български учител, от когото 

се очаква да подобри преподавателските си умения. Коучингът е само част от 

преподавателската дейност, която не пречи на другите форми на обучение. 

Умението да се задават въпроси е едно от най-важните в коучинга. Въпросът дава 

насока на разговора и оказва влияние върху мисленето на клиента, като целта е да се 

разкрие информация, която преди това не е била достъпна на съзнателно ниво. В 

коучинга под правилно формулиран въпрос се разбира въпросът, който е ясен, кратък, 

директен, който насърчава към действие или вземане на решение, т.е. въпрос, който ще 

повлияе, но няма да наложи контрол. (Стар, Д., 2016, с. 107-108) 

Дж. Уитмор определя въпросите в коучинга като ефективни въпроси, които 

генерират осъзнаване и отговорност. В коучинга отговорът на въпроса е за клиента. 

Отговорите, давани от клиента, показват на коуча какъв да бъде следващият въпрос. 

Според Уитмор, отворените въпроси изискват подробен отговор и засилват осъзнаването 

и отговорността в коучинг процеса. Започват с думи „Какво“, „Кога“, „Колко“, „Кой“, 

„В каква степен?“ Въпросът „Защо“ обикновено обезкуражава, защото съдържа в себе си 

критика и предизвиква защитна реакция. Въпросът „защо“ може да се заменя с „Какво“ 

(Уитмор, Дж., 2012, с. 66-67) 

Според М. Аткинсoн, Р. Чойс, „силните въпроси“ са отворени въпроси, които 

стимулират проучването, потенциала и задълбоченото мислене. Основават се на: 
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 истинска загриженост и желание да се помогне на човека да постигне това, което 

иска; 

 звучат ясно и точно (колкото са по-малко думите, толкова по-силен е въпросът) и 

са формулирани по начин, който провокира потенциала на човека;  

 задават се с топъл и ясен тон на гласа (така че човек да почувства, че на него му 

се доверяват и го уважават);  

 изискват време за размисъл и затова често са придружени от пауза след въпрос;  

 имат за цел да насочат човека към това, което иска;  

 дават сила и яснота при вземането на решения;  

 предлагат различни перспективи на възприятие, за да дадат на човека мъдрост, да 

може той види цялостната картина на проблема и по този начин да му се покаже 

как да намери пътя напред;  

 помагат за систематичното мислене и разширяват обхвата на мисленето;  

 водят до състояние на концентрация и ангажираност. (Аткинсон, М., Чойс, Р., 

2013, с. 45) 

Другото основно умение в коучинга е изслушването.  

Според Henry and Karen Kimsey-House, съществуват три нива на слушане в 

коучинга: 

 При слушане на ниво едно „вътрешно слушане“, основният акцент на слушателя 

е върху собствените му мисли, мнения, преценки и чувства. Слушателят свързва 

думите, които чува, със своите преживявания или нужди.  

 При слушане на ниво две „активно слушане“, вниманието на слушателя е изцяло 

насочено към говорещия и към разговора. Това означава не само да се чува какво 

се казва, но и да се забелязва как се казва. Включва обръщане на внимание на тона 

на гласа, езика на тялото и изражението на лицето. Това е и концепцията за 

емпатично слушане, включително перифразиране и отразяване на думите на 

говорещия. Слушателят може да изолира всяко разсейване от околната среда, а 

така също от собствените си мисли. Това му позволява да се настрои към 

значението на думите, да избере начин да отговори и да оцени ефекта от отговора 

върху говорещия.  

 При слушане на ниво три „глобално слушане“, се внася изцяло ново състояние на 

осъзнатост в разговора. Ниво три включва ниво две плюс използване на 

интуицията и отвореност за получаване на повече информация под всякаква 
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форма, под която тя се представя. Това означава нагласа не само към разговора, 

но и към околната среда. (Henry and Karen Kimsey-House, 2011, p. 63-69) 

Според авторите, интуицията е изключително ценно коучинг умение: това е 

възможност за слушане на много дълбоко ниво. Често интуицията се проявява 

неочаквано в коучинг сесията, като предчувствие, като визуален образ или като 

необяснима промяна в емоцията. Важно е коучът да се довери на интуицията си, дори и 

нещо да му се струва нелогично. Интуицията е ценна, защото насърчава клиента да 

предприеме действие или да научи повече. (Ibid., 2011, p. 87) 

 Важен елемент от коучинга е даването на обратна връзка. Обратната връзка 

буквално означава „връщане на информация“. Тази информация е от значение за 

получателя и му позволява да оцени себе си и своята ситуация. Обратната връзка може 

да ускори учебния процес, да вдъхнови и да мотивира. Обратната връзка трябва да 

съдържа положително намерение, да се основава на факти или поведение, да бъде 

конструктивна и полезна. Тя може да доведе до дълбоко разбиране. Една от 

отличителните характеристики на добрия коуч е, че може да отправи неприятно 

съдържание в обратната си връзка, което клиентът да приеме с лекота. Затова коучът 

подкрепя емоционалното състояние на клиента през цялото време на разговора, в който 

се дава обратна връзка, задава отворени въпроси, които провокират мисленето, за да види 

клиентът и през друг ъгъл ситуацията или да смени посоката на мисълта си, да използва 

позицията на тялото си, изражението на лицето си, тоналността на гласа, зрителния 

контакт и др. (Пак там, с.127-132) 

 Изводът, който може да се направи, е че обратната връзка е описателна, тоест 

тя се придържа към нещата, които са наблюдавани, без оценка като „добри“ или „лоши“. 

Обратната връзка е конкретна, тоест при описанието се говори за специфични събития, 

а не по принцип. Тя е насочена към поведение, което може да се промени. 

Едни от най-използваните коучинг модели в образованието са моделът GROW на 

Джон Уитмор и моделът на Мерилин Аткинсoн. 

Моделите в коучинга се използват в зависимост от нуждите на клиента и 

предпочитанията на коуча. Разгледаните модели могат да се прилагат както в 

индивидуални сесии с учащ така и в класната стая. 

В дисертационният труд са представени едни от най-често прилаганите техники в 

обучението – линия на времето, техника „Скалиране“, колелото на коучинга, техника 

„Уолт Дисни“, техника „Рамка на резултатите“. 
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Бързото технологично развитие и дигитализация на работната средата, в XXI век 

изправя предизвикателство пред образователните институции и бизнес секторите – да 

подготвят специалисти с актуални професионални умения и компетентности. Важно е 

младите хора да разберат защо се променя светът и да си представят как ще изглежда той 

в бъдеще. (ILI, 2017, с.63) 

В Доклада „Пътна карта на политиките по кариерно ориентиране“ са посочени 

уменията, които се очаква да окажат най-съществено влияние в бъдещето (по World 

Economic Forum 2016). Това са: когнитивни умения, процесни умения, умения за 

решаване на проблеми, умения за управление на хората, социални умения. 

Целта не е да се подготви младото поколение за конкретни професии, а по-скоро 

те да придобият знания и компетентности, които ще са им необходими в бъдещето. 

Основният акцент е младите хора да формират умения, които ще им помогнат в работния 

свят на бъдещето.(ILI, 2017, с. 64-65)  

Може да се направи изводът, че основният акцент в кариерното ориентиране при 

учениците следва да бъде формирането на умения и нагласи, които ще са им необходими 

в бъдещето. 

След анализ на нормативните документи, засягащи учебния предмет „Технологии 

и предприемачество“, могат да се направят следните констатации: 

Кариерното ориентиране е част от предприемаческата компетентност. 

Най-съществената разлика на обучението по „Технологии и предприемачество“ 

спрямо останалите общообразователни предмети е неговия интегративен и практико-

приложен характер. 

Основна цел на обучението по предмета е да се формират у учащите се 

инициативност, предприемачество и отговорност. Джон Уитмор определя основните 

качества на коучинга осъзнатост и отговорност. Те се формират чрез диалогична 

активност, която подпомага развитието на рефлексивното мислене, а от него следват и 

метакогнитивните умения – умение за поставяне на цели, умение за планиране и др. 

Визията на педагогическия специалист и ученика през 2030 г. променя 

разбирането за критериите за качествено образование и съответно технологиите, 

използвани за осъществяване на образователния процес. Променя се и ролята на 

съвременния учител – от него се очаква да окаже педагогическа подкрепа, да 

придружава, да организира отношенията и индивидуалното взаимодействие с учениците: 

ментор, съветник, консултант, коуч (фасилитатор, партньор). Целта е чрез наложената 

промяна учащите се да намерят съвременни решения на своите образователни 



14 
 

очаквания, както и да получат адекватна подготовка за бъдещата си професионална 

реализация, кариерно и личностно развитие. (Гульчевская, Вера, 2014) 

От учителя в коучинг позиция се изисква неутралност, отсъствие на заповедно 

отношение и осъждане, устойчиво ресурсно състояние, което не винаги е лесно да се 

съчетае с традиционните роли на учителя и неговата педагогическа позиция. Коучинг 

позицията на учителя предполага създаване на доверителни взаимоотношения, 

присъствие тук и сега, създаване на безопасна и подкрепяща учебна среда, подкрепа в 

процеса на учене, предоставяне на рефлексивна дейност на учениците.(Тимощук, С., 

2016, с. 65-66) 

Коучинг образователната среда се основава на ангажираност, сътрудничество и 

гъвкавост, както и на споделяне на отговорността за резултатите. В тази среда важно 

място заемат взаимоотношенията между учителя и учениците. Тези взаимоотношения се 

изграждат на основата на сътрудничество и приятелско отношение. В педагогическата 

наука не за първи път се говори за сътрудничество, Ш. А. Амонашвили разработва и 

въплъщава в училищната практика педагогика на сътрудничеството. Тя се основава на 

принципите на хуманизма: даряване на любов на ученика, предоставянето му на свобода 

на избор, извикване на радост от познанието. Налице е индивидуален подход чрез 

изучаване на психологическите особености на личността и развитие на нейните 

способности. При педагогиката на сътрудничеството, ако детето трудно се учи, е важно 

да му се даде възможност да почувства, че има необходимите способности. 

Преподаването се основава на вярата в силите и способностите на учащия се. 

(Педагогика, с. 453) 

Учителят изгражда среда на основата на: 

 Безусловно приемане на ученика – всичко е наред с всяко дете.  

 Не осъжда – когато ученикът говори, учителят слуша внимателно, защото 

ученикът говори според това как той самият е възприел информацията и как се 

чувства, което може да не съвпада с мнението на учителя.  

 Съпричастен е – всички намерения на ученика са положителни (дори дете, което 

е палаво, просто иска да привлече вниманието на другите и да се почувства 

значимо) 

 Присъства тук и сега – осъзнава собствените си чувства и емоции и е на 

разположение на учениците. 
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 Има доверие в способностите на всяко дете – ученикът има всички необходими 

ресурси, за да се справи. (Коучинг методология за обучение на учители, 2011, 

с.22) 

С. Цветанска определя следните изисквания към въпросите в педагогическото общуване 

– въпросите да бъдат ясни и конкретни; да не съдържат двузначност или манипулативен 

оттенък; позитивно формулиране на въпросите; последователно задаване на въпросите; 

редуване на въпросите; осигуряване на достатъчно време за отговор. (Пак там, 2006, с. 

185-186) 

Даването на обратна връзка е следващото ключово умение на учителя в коучинг позиция. 

Обратната връзка има силата да трансформира всяка класна стая от култура на 

подчинение в култура на учене, като същевременно подобрява самосъзнанието и 

стимулира развитието на учениците. Като използва целенасочено езика на ученето в 

класната стая, учителят създава култура на уязвимост, насърчава поемането на рискове, 

намалява конкуренцията и изгражда увереност у своите ученици. Извършването на 

прости промени, като например говорене за следващите стъпки вместо за това, което не 

е правилно, индивидуални разговори с всеки ученик за текущото му ниво на знания и 

умения помага за трансформирането на културата. Културата се създава чрез избора на 

езикови средства от учителя.  

Негативният език може да попречи на увереността. Въпреки че целта е да се насърчи 

ученето, използването на език, който се фокусира върху това, което не е наред с дадено 

задание или оценка, е непродуктивно. Затова изборът на език трябва да се съсредоточи 

върху това, което учениците са направили добре и какво трябва да направят по-нататък. 

Негативният и позитивният език предават сходна информация, но единият се фокусира 

върху това, което е било, а другият – върху това, което предстои. Позитивен език 

означава да се посочи къде е необходимо подобрение и да се предложат неща, които 

ученикът би могъл да направи. Вербалните и невербалните послания влияят върху 

нагласите и постиженията на учениците. Важно е не само какво се казва, а и как се казва. 

Дори обратната връзка да е положителна и той да гледа напред, липсата на зрителен 

контакт или кръстосаните ръце могат неволно да изпратят негативно послание. За да 

може обратната връзка да предизвика продуктивен отговор, всички начини на 

комуникация трябва да се съгласуват с езика на ученето.(Hillman, G., Stalets, M., 2019, 

р.5-7) 

В долната таблица са представени няколко примера за това как да се направят някои 

промени на езика в класната стая. 
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Таблица 6: Промени в комуникацията (адаптирана по G. Hillman and M. 

Stalets, 2019, p.10) 

Традиционен език в 

класната стая 

Език на учене Особености 

„Това задание ще ви 

донесе десет точки.“ 

„За тази задача ще 

упражняваме умението да 

…“ 

В графата „Език на учене“ 

фокусът е поставен не върху 

задачата, а върху усвояваното 

умение. В него се говори за 

това какво ще практикуват 

учениците, а не как това ще се 

отрази на тяхната оценка. 

„Пропуснали сте трети и 

четвърти въпрос. Моля, 

поправете ги и ги 

предайте обратно.“ 

„Силните страни на 

работата ви са в първите 

два въпроса, които 

изискват идентификация. 

Има няколко грешки в 

елементи три и четири, 

които бих искал да 

разгледате. В тези въпроси 

се иска обяснение на 

отговорите ви за първа и 

втора точка. Разгледайте 

примера и опитайте 

отново!“ 

В колоната „Език за учене“ 

езикът говори за силна страна, 

свързва работата с целта и 

приканва ученика да продължи 

да учи. Фокусът е върху това, 

което следва, а не само върху 

това, което е било погрешно. 

„Завършете тази работа 

за утре.“ 

Ето малко практика върху 

уменията, върху които 

работихме днес в час. Ако 

имате въпроси, моля, 

отбележете и утре в клас, 

ще ги обсъдим заедно с 

готовата работа.  

В графата „Учебен език“ 

учениците чуват, че 

обучението ще продължи и 

утре. Учителят все още 

съобщава крайния срок, както 

и предлага подкрепа. 
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Глава II. Експериментално изследване за прилагане на коучинг технология за 

кариерно ориентиране в обучението по технологии и предприемачество  

 

Във втора глава на дисертационния труд са засегнати следните точки: 

 Обща характеристика и етапи на изследването; 

 Модел за прилагане на коучинг технология за кариерно ориентиране в обучението 

по технологии и предприемачество; 

 Структура и съдържание на модела; 

 Педагогическа компетентност на учителя по технологии и предприемачество за 

прилагането на модела на коучинг технологията; 

 Коучинг ситуации и дейности за кариерно ориентиране; 

 Експертна оценка на коучинг уменията. 

Работата по дисертацията преминава през следните етапи: 

Първият етап от дисертационното изследване включва разработване на 

инструментариум на изследването, въз основа на анализ на специализираната 

литература, анализ на нормативните документи, свързани с учебния предмет 

„Технологии и предприемачество“.  

Вторият етап от изследването включва апробирането на модела за прилагане на 

коучинг технология за кариерно ориентиране в обучението по технологии и 

предприемачество. Периода на изследването се определи от учебното съдържание 

заложено в учебната програма по предмета. Изследването се проведе в периода 2019-

2021 г. и обхвана два класа с еднакъв брой ученици – по 24, изучаващи предмета 

„Технологии и предприемачество“ по обобщена тема „Професия и кариера“, в СУ „Васил 

Левски“ – гр. Брезник. Те са разделени в две групи експериментална и контролна. В 

експерименталната група се провежда обучение с разработения модел на коучинг 

технология за кариерно ориентиране, а в контролната група се прилага традиционна 

методика характерна за масовата практика.  

След анализ на нормативните документи и определяне на извадката на изследването 

споделяме затрудненията, посочени в Доклада на Магданела Делинешева и Джеймс 

Йоловски (2020), те произтичат от обстоятелството, че „в първи гимназиален етап 

предметът „Технологии и предприемачество“ е задължителен само за ученици в 

общообразователните училища в класове без интензивно или разширено изучаване на 

чужд език. Останалите – които са преобладаващата част – не изучават предмета, 
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включително и учениците, които са приети в VIII. клас в профил „Предприемачески“, 

същинското обучение по който е чак в XI и XII. клас. Освен това „Технологии и 

предприемачество“, който е единственият задължителен предмет, свързващ общото с 

профилираното образование по предприемачество, не се изучава в X клас. Това е 

предизвикателство за предварителна подготовка на учениците за същинското обучение 

в профила.“ (Делишева, М., Йоловски, Д., 2020, с.29) Това е и предизвикателство за 

провеждане на педагогически изследвания в първи гимназиален етап, който включва 8 

клас- 72 часа и 9 клас – 90 часа. Относно определянето на извадката 

предизвикателства се породиха от пандемията с COVID 19, а също така и 

предпочитанията на училищата (в периода на изследването) да обучават ученици в 

професионални паралелки след завършено основно образование. Това на практика 

означава, че обучението по Технологии и предприемачество приключва за учениците в 

прогимназиален етап. 

Затова особеност на изследването е, че учениците от експерименталната и от 

контролната група са обучавани в различен период от време Експерименталната група 

през периода от месец април 2020 година до месец октомври 2021 година, а Контролната 

група – през периода от април 2019 година до октомври 2020 година.  

В този етап се провежда педагогическия експеримент, който включва следните етапи (ЕИ 

№ 7):   

В констатиращия етап на изследването се извършва проучване на кариерните 

нагласи за планиране и проучване на професия и образование в експерименталната група 

с помощта на адаптирания въпросник на Джанис Локан. Анкетирането се провежда два 

пъти в експерименталната група – в началото на изследването и в неговия край, за да се 

направи сравнителен анализ на формираните кариерни нагласи след прилагане на модела 

на коучинг технологията за кариерно ориентиране.  

Формиращият етап на изследването включва провеждане на уроци за  приложение 

на модела на коучинг технологията за кариерно ориентиране в експерименталната група. 

Подборът на учебното съдържание е представено в таблица 11. Приложената методика 

и в двете групи следва посочените указания в Книга за учителя по „Технологии и 

предприемачество“ за 7, 8 и 9 клас на издателска къща „Анубис“, издателство „Булвест 

2000“, Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“, като за експерименталната група се 

включват коучинг ситуациите и дейностите и учителят е в така наречената коучинг 

позиция. 
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В контролния етап на изследването се прави верификация на модела за кариерно 

ориентиране с коучинг технология чрез сравнителен анализ на данните от въпросника на 

Локан и разработените критерии и показатели в таблица №9 като за целта учениците 

отново попълват въпросника. Експертите оценяват коучинг ситуациите и дейностите с 

Експертна карта № 2.    

Моделът на коучинг технологията за кариерно ориентиране се обуславя от няколко 

конкретни детерминанти: 

Възрастовите особености на учениците; 

Стилът на учене; 

За целите на педагогическото изследване бе направен подбор на учебното съдържание 

по „Технологии и предприемачество“ в VII, VIII и IX клас: обобщена тема „Професия и 

кариера“  

Моделът се прилага без да се правят промени в методико-дидактическата структура на 

урока по технологии и предприемачество. При провеждането на изследването се 

използва тематичното разпределение, учебника и книга за учителя по технологии и 

предприемачество на издателска къща „Анубис“, издателство „Булвест 2000“, Фондация 

„Джуниър Ачийвмънт България“, издателство „Клет България“. 

За целите на дисертационния труд се определят седми, осми и девети клас като 

целева група на изследването, което се обуславя от: 

 Възрастовите характеристики на учениците; 

 Обобщена тема: Професия и кариера, която се изучава в VIII и IX клас; 

 Завършването на основно образование в седми клас и предстоящия избор на 

училище и профил/професия; 

Основните цели на обучението по „Технологии и предприемачество“ касаещи 

кариерното ориентиране са представени в таблица 10. 



20 
 

 

Фиг. 5. Модел на коучинг технология за кариерно ориентиране 

Коучинг технологията намира отражение в урока под формата на коучинг 

ситуации и дейности за кариерно ориентиране и коучинг позицията на учителя по 

„Технологии и предприемачество“.  

Особеностите на коучинг ситуациите и дейностите са, че тя е относително самостоятелно 

проектирана и конструирана технология, съдържаща свои конкретни цели, средства, 

форми и методи за реализация, която може да се приложи като: „отделен структурен 

компонент в урока, цялостен интегриран урок, поредица от уроци, подчинени на общ 

замисъл за реализация на проект.“ (Кавданска, М., 2014, с.144)  

От гледна точка на кариерното ориентиране в училищното образование за формиране на 

кариерни нагласи при тийнейджърите определящи са следните ключови елементи: 

себепознание, информираност и действие. 

По отношение на кариерните нагласи при тийнейджърите в Таблица 12 е 

представен тематичен план за прилагане на коучинг ситуации и дейности. 
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Таблица 12. Тематичен план за прилагане на коучинг ситуации и дейности в 

учебния предмет технологии и предприемачество 

№ Обобщена 

тема 

Теми Коучинг техники и 

модели 

Клас 

1. Професия 

и кариера 

27. Професии и 

образование 

ТГРОУ модел; Техника 

„Скалиране“ 

VII клас 

28. Как да избера 

професия 

Техника „Колелото на 

коучинга“ 

VII клас 

2. Професия 

и кариера 

1. В света на професиите ТГРОУ модел; Техника 

„Скалиране“ 

VIII 

клас 

2. Искам да работя Техника  „Колелото на 

коучинга“ 

VIII 

клас 

3. Как се избира 

подходяща професия 

Техника  „Колелото на 

коучинга“ 

VIII 

клас 

4. Да опозная себе си Техниката „Уолт Дисни“; 

Техника „Колелото на 

коучинга“;Техника 

„Скалиране“ 

VIII 

клас 

5. Професионално 

развитие и кариера 

Техника  „Колелото на 

коучинга“ 

VIII 

клас 

6. Коя професия да избера Техниката „Уолт Дисни“; 

Техника „Скалиране“ 

VIII 

клас 

7. Професия и кариера 

(Обобщение) 

Техника „Колелото на 

коучинга“ 

VIII 

клас 

3. Професия 

и кариера 

1. Професии с 

технологични 

нововъведения 

Техника „Колелото на 

коучинга“ 

IX клас 

2.Трудова среда и 

професионална 

квалификация 

Техника „Скалиране“ IX клас 

3. Професионална 

пригодност 

 Рамка на резултатите IX клас 

4. Професии, които ни 

интересуват 

Техника „Колелото на 

коучинга“ 

IX клас 

  5. Кариерно ориентиране Техника „Колелото на 

коучинга“ 

IX клас 

6. Да изберем кариера Техника „Линия на 

времето“ 

IX клас 

Г. Иванов и А. Калинова правят проучване за прилагането на учебните програми по 

технологии и предприемачество. Заключението, до което стигат след провеждане на 

проучването е, че най-важният фактор за ефективното обучение по „Технологии и 

предприемачество“ не са нито учебниците, нито отношението на ръководителите в 
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образованието, а компетентностите на учителите. (Иванов, Г., Калинова, А., 2019, с. 31-

34) 

Реализирането на личностно ориентираното обучение зависи от педагогическата 

компетентност на педагогическите специалисти, затова и Стратегическата рамка за 

развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) 

 поставя нови изисквания към педагогическите специалисти. (Стратегическа рамка за 

развитие на образованието, обучението и ученето в Република България, 2021, с.11) 

Предварителната подготовка на учителя за прилагането на модела на коучинг 

технологията включва разработване на коучинг ситуации и дейности (разгледани в точка 

2.5. и приложение № 7), свързани с кариерното ориентиране на учениците. По отношение 

на структурата на урока по „Технологии и предприемачество“ се приема предложената 

от Кавданска (Кавданска, М., 136-137), като външната структура на урока е инвариантна 

(неизменчива), а вътрешната е вариантна (променлива) и се определя от водещите 

дидактически задачи. 

Организационна част свързана с: 

 Проверка на присъствието; 

 Създаване на позитивна подкрепяща среда; 

 Организация на пространството. 

Ход на урока 

ІІ. Встъпителна част: 

 Актуализиране на овладените знания и умения; 

 Поставяне на новата тема. 

 Свързване с предишен опит; Какви знания и умения имат по темата? 

 Мотивация и поставяне на целите  

ІІІ. Основна част: 

 Представяне на новата информация. 

 Практическа дейност на учениците – тя се свързва с решаване на задачи от 

учебника, работни листове и др. Според целта, учениците се насърчават да 

работят самостоятелно или в екип. Учителят подпомага и наблюдава 

работата на учениците, задавайки отворени въпроси, провокиращи 

мисленето, активното слушане и обратната връзка. 

Прилагат се коучинг модела „GROW“ и техниките „Уолт Дисни“, 

„Времева линия“, „Скалиране“ (Разгледани в точка 1.3.) 
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ІV. Заключителна част: 

 Обобщение, оценка и дебрифинг/рефлексия.  

 Поставяне на домашна работа. 

В зависимост от особеностите на планираните дидактически задачи, коучинг 

ситуации и дейности, елементите на вариантната структура на урока се проявяват в 

разнообразни комбинации, времеви интервали, последователност и повторяемост. (Пак 

там, с.137)  

Особеност при прилагането на коучинг технологията е избягването на дебата. Тъй като 

дебатът предизвиква спор, а в коучинга става въпрос за сътрудничество следва при 

прилагането на коучинг технологията да не си прави дебат. (Creasy, Paterson, р. 29) 

Алгоритъмът, по който се разработват коучинг ситуациите и дейностите, следва 

нормативните документи и адаптирани задачи от Учебника по технологии и 

предприемачество – по една за всеки урок, заедно с коучинг техники. Методическата 

схема за всички уроци включва: 

I. Компетентности като очаквани резултати. 

II. Нови или основни понятия по темата. 

III. Информационен блок за учителя (Глава I, т.1.6 и Глава II, т. 2.4). 

IV. Тематичен план за прилагане на коучинг ситуации и дейности в учебния 

предмет технологии и предприемачество. Представен е в таблица № 12. 

V. Коучинг ситуация и дейност. Като всяка ситуация има своя цел, ход 

ситуацията и въпроси за дебрифинг (Приложение № 7). 

Експертна оценка на коучинг уменията 

Проучено е мнението на 20 експерта за прилагането на коучинг технология за кариерно 

ориентиране на учениците от VII, VIII, IX клас в обучението по „Технологии и 

предприемачество“. За участие в експертната оценка са подбрани лица със специални 

познания и квалификация, от които в областта на коучинга – 4 експерта, педагогически 

специалисти – 12 експерта и експерти на академична длъжност – 4. 

Резултатите от едномерното разпределение, на оценките на експертите за 

изследване прилагането на коучинг за кариерно ориентиране на учениците от VII, VIII, 

IX клас в обучението по: „Технологии и предприемачество“ по всеки от въпросите в 

Експертна карта № 1, позволява да се направят следните изводи: 

 По всички зададени въпроси. Експертите са направили оценки в „средна степен“ 

и във „висока степен“. Нито един експерт не е направил оценка в „ниска степен“. 
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 Най-високо експертите оценяват проявата на искрен интерес от учителя към 

учениците, 100 % от тях са на мнение, че проявата на искрен интерес от учителя 

към учениците, ще направи вътрешната образователна среда позитивна и 

подкрепяща. 

 Най-ниско, но в „средна степен“ експертите оценяват вярата на учителя в 

потенциала на учениците.  

Основният извод, който се налага по отношение на резултатите от Експертна карта № 1 

е, че прилагането на коучинг технология за кариерно ориентиране на учениците от VII, 

VIII, IX клас в обучението е възможно и е оценено високо. Експертите дават 

положителна оценка. 
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Глава III. Верификация на модела 

В трета глава на дисертационния труд са засегнати следните точки: 

 Анализ на кариерните нагласи; 

 Експертна оценка на проведените уроци. 

За целите на изследването се прави съдържателен анализ, чрез сравнения между 7. и 9. 

клас с т. нар. сравнение между зависими извадки, а сравнението в 9. клас между 

експерименталната и контролната група е т. нар. сравнение между независими извадки. 

Математико-статистическия анализ е направен със софтуерен продукт SPSS. 

За анализ на кариерните нагласи се използва въпросник, състоящ се от две части: 

• Част А. Планиране на професия, която включва въпросите: 

   - До колко си мислил или планирал да правиш всяко от следните неща? 

   - Колко време за размисъл си отделил на следните избори? 

   - Според твоята представа за училището, в което искаш да продължиш образованието 

си, в каква степен си информиран за следните аспекти на професиите/ профилите в 

училището, в което искаш да продължиш. 

• Част Б. Проучване на професия, която включва въпросите: 

  - Кой от следните източници би използвал за информация или помощ при изработването 

на твоите планове за бъдещо образование? 

  - Кои от следните източници вече са ти давали или са те насочвали към полезна 

информация при изработването на твоите планове за бъдещето? 
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Може да се направи обобщението, че по въпрос: „Доколко си мислил или 

планирал да правиш всяко от следните неща?“ преди прилагането на модела за кариерно 

ориентиране с коучинг технология седмокласниците почти не са се замисляли или са 

мислили малко да разберат възможностите за образование, да разговарят за 

професионалните си планове с възрастен, да определят проблемите, които могат да ги 

затруднят при избор на училище, да участват в училищни или извънучилищни дейности 

с цел да се подпомогне решението им за избор на образование и да посетят реална 

работна среда. Трябва да се отбележи, че често изборът на училище след седми клас се 

прави от родителите. След прилагането на модела за кариерно ориентиране с коучинг 

технология значително се увеличава броят на учениците, които имат направени планове 

или имат планове, но не са сигурни в тях: (70,80%) да разберат възможностите за 

образование, (66,6%) да разговарят за професионалните си планове с възрастен, (37,5%) 

да определят проблемите, които може да ги затруднят при избор на училище, (45,8%) да 

участват в училищни или извънучилищни дейности с цел подпомагане на решението им 

за избор на образование и (58,3%) да посетят реална работна среда. Сравнителният 

анализ между експерименталната група и контролната група в девети клас показва, че 

при всички твърдения, засягащи отговор „имам направени планове“ или „имам планове, 

но не съм сигурен в тях“, процентът ученици, които правят тази самооценка, са повече 

спрямо контролната група. Това означава, че коучинг технологията въздейства върху 

кариерната нагласа за планиране на учениците или учениците са по-осъзнати за 

необходимостта от планиране на кариера. Тя ще им помогне да направят информиран 

избор на образование/училище след десети клас и по-късно след дванадесети клас, ако 

продължи процесът на кариерно ориентиране. Според получените резултати, коучинг 

технологията не е оказала въздействие или резултатите са еднакви при възможността за 

посещение на реална работна среда, където процентът (58,3%) деветокласници и в двете 

групи, които планират да посетят реална работна среда или не са сигурни в плановете си, 

е еднакъв. 

Представените по-горе процентни стойности са отговорите на учениците в двете 

най-високи степени на предложената им вербална скала. 
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Може да се направи обобщението, че по въпрос: „Колко време за размисъл си 

отделил на следните избори? След прилагане на модела за кариерно ориентиране с 

коучинг технология прави впечатление, че значителна част от учениците в 

експерименталната група (50%) от деветокласниците са започнали да размишляват за 

избор на подходяща професия, (54,20%) за професионалния си път и (41,7%). да оценяват 

плановете си за образование. Два пъти по-малко ученици (20,8%) от контролната група 

са започнали да оценяват плановете си за образование. Деветокласниците и от двете 

групи – експерименталната и контролната, започват да се замислят за избор на 

подходяща за тях професия: 50% от учениците и в двете групи. От получените данни 

става ясно, че коучинг технологията за кариерно ориентиране е повлияла върху 

размишленията на учениците за професионалния им път/кариера изобщо или това е един 

холистичен поглед на кариерното им планиране. Тоест тези ученици ще изследват 

собствените си възможностите за определена професия, тенденциите на пазара на труда, 

ще си направят самооценка на плановете и тогава ще направят избор. Докато в девети 

клас учениците от контролната група също започват да се замислят за избор на професия, 

но много малка част от тях са мислили за професионалния си път/кариера изобщо. 
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В обобщение може да се каже, че според резултатите от твърденията, касаещи 

въпроса: 

Според твоята представа за училището, в което искаш да продължиш 

образованието си, в каква степен си информиран за следните аспекти на 

професиите/ профилите в училището, в което искаш да продължиш, преди 

прилагането на модела за кариерно ориентиране с коучинг технология голяма част от 

седмокласниците, посочват че „не знаят нищо“ или „знаят малко“ за различните аспекти 

на професиите или профилите в училището, в което биха искали евентуално да 

продължат образованието си. Тук отново трябва да се отбележи, че в повечето случаи 

изборът за продължаване на образованието след VII клас се прави от родителите. 

След прилагането на модела за кариерно ориентиране с коучинг технология в 

девети клас същите ученици посочват, че „знаят достатъчно“ или „знаят изключително 

много“ за различните аспекти на професиите, като: (45,8%) какви хора извършват 

работата, която харесваш, (58,3%), способностите, необходими за определена професия, 

(50%)условията на труд, (62,5%)образование и подготовка, (50%) начините за попадане 

в професията, (33,3%) заплащането, (45,8%) перспективи за израстване, (45,8%) 

работното време, в сравнение с контролната група, където процентът на учениците, 

посочили тези отговори, е по-малък. 
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Може да се каже, че учениците в девети клас при експерименталната група 

започват да конкретизират плановете си за бъдещо професионално развитие или 

осъзнават значението на информирания избор. 

 

 

Получените резултати определят отговора на въпроса: „Кой от следните 

източници би използвал за информация или помощ при изработването на твоите планове 

за бъдещо образование?“ 

Представените процентни стойности са отговорите на седмокласниците в двете 

най-високи степени на предложената им вербална скала (много вероятно ще използвам 

този източник и вероятно ще използвам този източник). 

По отношение на значимостта на информационните източници, седмокласниците 

определят с относително по-висока лична значимост при изработването на плановете си 

за бъдещо развитие следните източници: (83,3%) родители, (66,7%) приятели, и (50%). 

интернет. След прилагането на модела за кариерно ориентиране с коучинг технология в 

девети клас личната значимост на информационните източници при същите ученици се 

променя: значимостта на родителите като източник на информация намалява, но отново 

е най-значим (75%). Като значим източник на информация (54,5%) за деветокласниците 

са и учителите, училищният психолог, специалистите по кариерно ориентиране; 

значимостта на интернет е значително по-висока (66,7%), а хората от професията (66,7%) 

също имат лична значимост за деветокласниците от експерименталната група. Прави 
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впечатление, че за 50% от учениците книгите и справочниците имат лична значимост. В 

контролната група деветокласниците определят с относително по-висока лична 

значимост при изработването на кариерните си планове следните източници: (91,7%), 

родителите, (75%) интернет и (75%) хора от професията, към която се насочват, както и 

(70,9%), приятели с относително ниска значимост (41,6%) за тях остават книги и 

справочници, учителите, (29,2%) училищния психолог, специалистите по кариерно 

ориентиране. 

Изводът, който може да се направи е, че вследствие на прилагането на модела за 

кариерно ориентиране с коучинг технология деветокласниците са осъзнали значимостта 

на всички възможни източници на информация при разработването на кариерните си 

планове. 

 

От посочените групи отговори може да се направи обобщението, че на въпрос: 

„Кои от следващите източници вече са ти давали или са те насочвали към полезна 

информация при изработването на твоите планове за бъдещето?“, преди прилагането на 

модела за кариерно ориентиране с коучинг технология седмокласниците определят с 

най-малка личната полезност на информационни източници като: учители, психолози, 

специалисти по кариерно ориентиране, справочници или книги, хора от професията, към 

която проявяват интерес. За най-полезни източници на информация седмокласниците 

(83,3%) определят своите родители и (62,5%) приятели. 

След прилагането на модела за кариерно ориентиране с коучинг технология същите 

ученици в девети клас определят като най-полезни източници на информация: (87,5%) 
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книги и справочници, (75%) интернет, (58,4%) специалисти от професията, към която 

проявяват интерес. Може да се каже, че учениците започват да осъзнават, че при 

изграждането на планове за бъдещата си професия е добре да се проучат повече 

възможни източници на информация. Значително се е увеличил процентът на учениците 

(58,4%), които реално се допитват до хората, работещи предпочитаната от тях професия. 

Прави впечатление, че деветокласниците от контролната група (50%) също реално се 

допитват до хората, работещи предпочитаната от тях професия. Интернет също е 

предпочитан източник на информация за разработването на кариерни планове. 

Интересно е да се отбележи, че родителите и при двете групи – експерименталната и 

контролната, оказват своето влияние в значителна степен. Това е естествен процес, тъй 

като тази възрастова група все още не е подготвена за самостоятелни решения. Става 

въпрос за изграждането на кариерни нагласи, които ще помогнат на учениците да 

направят информиран избор на образование/професия в десети и по-късно в дванадесети 

клас. 

Чрез Експертна карта № 2 си поставяме за цел да оценим мнението на експертите, 

относно качеството и ефективността на разработените коучинг ситуации и дейности и 

тяхното влияние върху кариерните нагласи на учениците.  

Експертната карта съдържа пет въпроса, на които експертът прави оценка по петстепенна 

скала от 1 до 5 (Приложение №3) 

Изводи от резултатите на Експертна карта № 2: 

 Формулираните цели за коучинг ситуациите и дейностите за прилагане на 

коучинг технология за кариерно ориентиране са в голяма степен и напълно 

реални за възрастта на учениците. Основание за това са оценките на всички 

експерти с „5“ и „4“ за всички проведени уроци; 

 Подборът на коучинг ситуации и дейности за уроците по „Технологии и 

предприемачество“ в VII-IX клас е оценен от експертите „в голяма степен“ 

(оценка 4) и „много подходящ“ (оценка 5); 

 Достъпността на коучинг техниките за учениците, експертите оценяват с „в 

голяма степен“ (оценка 4 ), „много достъпни“ (оценка 5); 

 Подпомагането на кариерното ориентиране на учениците с коучинг ситуации и 

дейности експертите оценяват с „в голяма степен“ (оценка 4 )  силно 

влияе“ (оценка 5). Прави впечатление, че двама от експертите са направили 
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оценка „не мога да определя“ (оценка 3), което означава по-скоро неутрална 

позиция. Нито един експерт не е дал оценка „2“ или „1“. 

 Нито един експерт не е направил препоръка, за да е по-ефективна коучинг 

технологията. Това може да се обясни с непознаването на възможностите на 

коучинг технологията. 

Изводът, който може да се направи, е, че експертите дават положителна оценка на 

коучинг ситуациите и дейностите, приложени в VII-IX клас, обобщена тема: 

Професия и кариера. 

Заключение 

В световен мащаб все повече се признава значението на кариерното ориентиране 

за подпомагане на професионалната и житейска реализация на хората. В Стратегическата 

рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 

– 2030) е посочена общозначимата цел на институциите от системата на предучилищното 

и училищното образование през 2030 година, а тя е: формиране на знаещи и можещи 

личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в динамична 

и конкурентна социална среда. В контекста на тази цел коучингът е възможност за 

постигането ѝ.  

Настоящият дисертационен труд насочва вниманието на педагогическите 

специалисти към една малко изследвана област – коучинг в образованието. 

Основните изводи от теоретичния преглед на чуждестранни и национални 

източници, както и проведеното изследване могат да бъдат обобщени, както следва: 

– Коучингът е насочен към разбиране на настоящето и проектиране на бъдещето. 

Това е процес на взаимодействие между партньори, в който коучът не дава съвети, 

препоръки, не критикува и не оценява. 

– Целта на прилагане на коучинга в образованието е да се подобри ученето и 

развитието на учениците чрез обучение на учителите, като в различните държави 

подходът е различен. Коучингът е възможност да се създаде възможно най-добра среда, 

за да могат учениците да учат сами.  

– Педагогическият коучинг е взаимодействие между педагогически специалист и 

учащи се с цел подкрепа в развитието на учащите, чрез коучинг уменията и техниките. 

Характерно за коучинг позицията на учителя в учебния процес е създаването на 

подходяща образователна среда, субектни отношения, активно слушане, задаване на 
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въпроси, които провокират мисленето, емоционална интелигентност и всичко това за да 

се повиши осъзнатостта и отговорността на учащите се.  

– Коучинг технологията е и възможност за реализиране на личностно 

ориентираното обучение, тъй като се основават на едни и същи ценности: значението на 

установяването на положителни взаимоотношения (придружаване, подкрепа), вярата в 

хората, в техните положителни намерения и възможности за развитие. 

– В държави като САЩ, Великобритания и Русия прилагането на коучинга в 

образованието започва с обучението на учителите, тъй като коучинг позицията означава 

внасяне на коучинг умения и нагласи в процеса на обучение и прилагане на коучинг 

техники и модели. Нагласата се формира чрез принципите, според които промяната и 

развитието са не само възможни, но и неизбежни, а всеки разполага с необходимите 

ресурси за това. Ученикът е добър, пълноценен, интелигентен, силен, способен, умел и 

талантлив. В основата на всяко действие на ученика стои някакво положително 

намерение, така че основната задача на преподаването е да помогне на ученика да 

разбере себе си, да разбере проблемите си и да мобилизира вътрешните си сили и 

способности, за да ги реши и да се развие. 

Резултатите от изследването на приложения модел за кариерно ориентиране с 

коучинг технология, с които се оптимизират кариерните нагласи за планиране и 

проучване на професия и образование на учениците дават основание да се твърди, че 

целите и задачите на дисертационното изследване са постигнати: направен е анализ на 

литературата, описани са педагогическите аспекти на коучинга; разработен е модел за 

прилагане на коучинг технология за кариерно ориентиране в обучението по Технологии 

и предприемачество; разработени са коучинг ситуации и дейности за кариерно 

ориентиране, които са приложени в обучението по технологии и предприемачество; 

верифициран е моделът за кариерно ориентиране с коучинг технология на учениците в 

обучението по „Технологии и предприемачество“. 

Количественият и качественият анализ на резултатите от използваните 

изследователски методи: въпросник за установяване на кариерните нагласи за проучване 

и планиране на професия и образование, експертна оценка, педагогически експеримент 

потвърждават, че: 

В образователното съдържание по „Технологии и предприемачество“ е 

интегрирано кариерното ориентиране в обобщената тема „Професия и кариера“, която 

дава възможност за прилагане на коучинг технология за кариерно ориентиране. Коучинг 

моделите и техниките допълнително ще обогатят и усъвършенстват това образователно 
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съдържание така, че то да даде на учениците осъзнатост и отговорност за ориентация в 

света на труда, а също така и увереност във възможностите им. 

Разработените и апробирани коучинг ситуации и дейности в обучението по 

Технологии предприемачество в VII, VIII и IX клас са оценени с високи оценки от 

експертите. 

Педагогическият експеримент е проведен с ученици на възраст 14 – 16 години, 

когато подрастващите трябва да направят избор на образование. На тази възраст е трудно 

да се говори за осъзнато самоопределение, а по-скоро става въпрос за психологическа 

готовност на юношата да се самоопредели. 

Получените резултати дават основание да се твърди, че коучинг технологията 

оказва влияние върху кариерните нагласи за планиране и проучване на кариерата. Това 

влияние се изразява най-вече в осъзнаването на значимостта на проучването на различни 

информационни източници, различните професионални пътища, познаването на 

различни аспекти от предпочитаната работа (условия на труд, задължения на хората, 

които практикуват определена професия, образование и подготовка, пътища за 

упражняване на определена професия, необходимите способности за упражняване на 

определена професия). Също така то се изразява в осъзнаване на значението на 

планирането на кариера, което в тази възрастова група се свързва с общия желан краен 

резултат, без да се детайлизират конкретните негови очертания. 

Качественият анализ на резултатите от педагогическия експеримент доказва 

ефективността на коучинг технологията за кариерно ориентиране. Също така доказва 

издигната научна теза, че прилагането на коучинг технология за кариерно ориентиране 

в обучението по „Технологии и предприемачество“ подпомага кариерните нагласи за 

планиране и проучване на учениците. 

Можем да обобщим, че коучингът е една възможност за подобряване на 

практиките на преподаване. Коучингът е и възможност за реализиране на личностно 

ориентираното образование, основано на хуманизма в педагогиката. 

Всичко това е предизвикателство пред съвременния български учител, от когото 

се очаква да подобри преподавателските си умения. Коучингът е само част от 

преподавателската дейност, която не пречи на другите форми на обучение. 

От така направените изводи и представени резултати могат да се изведат 

възможности за бъдещи изследвания: 

Изследване на възможностите на коучинг технологията при обучението на 

учители по „Технологии и предприемачество“ 
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Изследване на възможностите на коучинг технологията и в останалите теми от 

образователното съдържание по „Технологии и предприемачество“, а така също и в 

останалите учебни предмети. 

Разработване и публикуване на обучаващи материали по коучинг в образованието 

за учителите. 

Приноси 

 

1.  Направен е теоретичен анализ на чуждестранния опит за прилагане на коучинг в 

образованието; 

2. Разработен е и апробиран модел за прилагане на коучинг технология за кариерно 

ориентиране в обучението по „Технологии и предприемачество“; 

3. Разработени са коучинг ситуации и дейности за кариерно ориентиране на 

учениците; 

4. Направена е верификация на модела за кариерно ориентиране с коучинг 

технология. 

Публикации на докторанта 

Александрова, Д., Кариерният консултант в училищното образование. –В: Практически 

наръчник. Приобщаващо образование. Раздел Б. Обща подкрепа за личностно развитие, 

Б 2.1., София: РААБЕ България ООД, 2019 

Iskrev, D., Aleksandrova, D., Coaching techniques in marketing training. International journal 

Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE Scientific Papers VOL.31.1 Skopje, 2019 

ISSN 2545-4439 

Aleksandrova, D., Iskrev, D., Career attitudes of students in the process of transition 

to upper secondary education. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND 

EDUCATION, MARCH18-20, 2020, PRAGUE, CZECH REPUBLIC 

Aleksandrova, D., Integration of coaching techniques into the training in technologies and 

entrepreneurship. International journal Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE 

Scientific Papers VOL.45.3 Skopje, 2021 ISSN 2545-4439 

Александрова, Д., Коучинг в обучението по технологии и предприемачество. 

International journal Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE Scientific Papers 

VOL.53 Skopje, 2022  
Александрова, Д., Кариерното ориентиране в обучението по технологии и 

предприемачество. International journal Institute of Knowledge Management KNOWLEDGE 

Scientific Papers VOL.53 Skopje, 2022 

 

 

 

 



SOUTHWESTERN UNIVERSITY "NEOFIT RILSKY" 

TECHNICAL FACULTY 

Department of Technological Training and Vocational Education 

2700 Blagoevgrad Str. Ivan Mihailov 66; 073 /88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg

 

 

 

 

 

DESISLAVA MIHAYLOVA ALEKSANDROVA 

 

 

ABSTRACT 

 

COACHING FOR CAREER GUIDANCE IN TECHNOLOGY AND 

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 

for obtaining doctoral degree 

 

Field of higher education: 1. Pedagogical sciences 

Professional field: 1.3.Pedagogy of education under 

Doctoral Programme: Methodology of education in technology and entrepreneurship 

Scientific supervisor: Assoc. Prof. Dimitar Iskrev, PhD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blagoevgrad, 2022 

 

mailto:info@swu.bg
mailto:info@swu.bg


 

The dissertation "Coaching for Career Guidance in Technology and Entrepreneurship 

Education" was discussed at a meeting of the Department of Technological Training and 

Vocational Education at the Technical Faculty of Southwestern University "Neofit Rilski" - 
Blagoevgrad on 18.10.2022. 

 

The structure of the thesis includes: introduction, three chapters, conclusion, references, 7 

appendices. The dissertation research is 124 pages long and the appendices of 50 pages are in 

a separate book body. The bibliography includes 83 sources, of which 18 in Latin, 65 in 
Cyrillic and 9 electronic sources. 

The public defense of the dissertation will take place on 19.01.2023, at 11:00, in Hall 1339 of 

Southwest University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad. 



 

I. General characteristics of the dissertation paper 

1. Relevance of the problem 

Accelerated technological development and the digitalization of the environment in the 

21st century are changing working conditions, imposing new demands on the professional 

competencies of employees. Rapid technological change and the COVID-19 crisis have 

changed the world of work, accelerating layoffs and obsolescence in many workplaces. The 

emergence of new occupations is prompting people to change jobs frequently. New 

occupations require a higher level of special abilities and so-called "transferable" skills. The 

importance of career guidance is confirmed by the brochure developed for Youth Day 2021, 

organised by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), which 

stresses the importance of investing in career guidance. 

The problems faced by today's students with regard to the choice of a profession are 

related to the uncertain goals of professional self-determination, the existence of difficulties 

for conscious, independent choice, taking into account their individual abilities and 

capabilities, as well as taking into account the current and future demand on the labour 

market. Studies show that very often graduates do not start work in the field of study specified 

in their diploma. 

This requires career guidance policies to be forward-looking. The European Agenda on 

Skills for Sustainable Competitiveness, Social Equity and Resilience states that education and 

training should go beyond the immediate needs of the labour market and focus on developing 

the flexible mindset and curiosity needed to adapt and acquire knowledge, skills and 

competences. (EI 1) 

The relevance of the problem, which is investigated in the dissertation, stems from the 

Strategic Framework for the Development of Education, Training and Learning in the 

Republic of Bulgaria (2021-2030), which states that "career guidance of children/students at 

all educational stages will support their professional and life realization. " (Strategic 

Framework for the Development of Education, Training and Learning in the Republic of 

Bulgaria, 2021, p. 12) Mastering the coaching process will contribute to the discovery and 

realisation of students' potential in the process of realising their goals and achieving lasting 

results. as well as to a more successful adjustment to the ever-changing labour market 

conditions. 



The framework describes the vision of the teacher in 2030: competent, supportive, 

dialogical, open to innovation, with a mission to motivate and inspire children, to help them 

build competences to apply in different life and professional situations. It helps to build 

students' critical and analytical thinking, supports their creative, personal and emotional 

development. 

Children and students in 2030 must have competences and strive for personal 

development and improvement throughout their lives. They possess the disposition for 

successful social and professional realization and are active citizens who preserve traditional 

values and work for the overall improvement of society and societal well-being (Ibid, 2021, p. 

17). 

The need for new approaches in education is determined by Bulgaria's vision for 

educational development. One alternative for this is coaching technology. Terms such as 

"coaching", "pedagogical coaching", "coaching technology" are new to the Bulgarian 

education system. 

Technology and Entrepreneurship Education provides the opportunity to apply coaching 

technology for career guidance as it integrates career guidance; furthermore, the subject has a 

practical-applied nature. This study focuses on a little explored area: career guidance of 

students in technology and entrepreneurship education through coaching technology. 

Methodological framework of the study 

The choice of the research problem stems from the need to explore students' career 

attitudes and ability to plan their occupation and education. 

The object of the study is the teaching of "Technology and Entrepreneurship" in the 

lower secondary and upper secondary education. 

The subject of the study is the application of coaching technology for career guidance in 

the study of "Technology and Entrepreneurship". 

In accordance with the object and subject of the study, the following scientific thesis is 

formulated: 

The implementation of coaching technology for career guidance in "Technology and 

Entrepreneurship" education helps to form career attitudes in students for planning and 

choosing a future profession and education. 



The purpose of the study is to explore the possibilities of coaching technology for career 

guidance of students. 

On the basis of the stated aim, the study addresses the following tasks: 

1) Analysis of the scientific literature on the application of coaching in education; 

2) Description of the pedagogical aspects of the coaching technology; 

3) Development of a model for the application of coaching technology for career 

guidance in "Technology and Entrepreneurship" education; 

4) Develop coaching situations and career guidance activities to be applied in 

technology and entrepreneurship education; 

5) Verification of the model for career guidance with coaching technology of students 

in the "Technology and Entrepreneurship" training; 

The following methods are used to solve the set tasks in the dissertation research: 

1) Theoretical analysis of the specialized literature; 

2) Polling; 

3) Modelling; 

4) Pedagogical experiment; 

5) Expert assessment; 

6) Mathematical-statistical analysis. 
 



 

Chapter I. Coaching as a technology for personal support of students 

Chapter one of the dissertation addresses the following points: 

• Coaching - nature and features; 

• Foreign experiences of implementing coaching in education; 

• Coaching skills, models and techniques; 

• Contemporary career guidance trends; 

• Technology and entrepreneurship education opportunities for the application of 

coaching; 

• Technology and entrepreneurship teacher in a coaching position. 

The International Coach Federation (ICF/ICF Global) defines coaching as "partnering 

with clients in a creative and thought-provoking process that inspires them to maximize their 

personal and professional potential." The federation is also developing eleven competencies to 

make it easier to understand the skills that a coaching professional should have. These include 

the core coaching skills of asking questions, active listening and giving feedback (EI #6). 

According to Marilyn Atkinson and Rae Choice, the purpose of coaching is to help people 

discover their potential, define their values, their vision for life. "Transformation happens 

when people are asked questions instead of being told what to do" (Atkinson, M., Choice, R., 

2013, p. 3). 

According to Plamen Radev, "coaching is an art, a science and a practice to support 

personal and professional development" (Radev, P., 2019, p. 222). 

What the definitions have in common is that it is about attitudes towards people, mindset, 

self-learning and goal achievement. 

In the opinion of S. van Nieuwerburgh in the USA it is accepted that coaching is a 

necessary skill for teachers. Coaching is recognized as one of the opportunities to 

significantly improve teaching practices (van Nieuwerburgh, C., 2012, p.12). Many states, 

districts, and schools hire coaches to provide professional learning in their schools. Coaching 

in schools is attracting interest for many reasons, two of which are particularly relevant: the 

growing recognition that teacher quality is a critical factor in student success and the equally 

significant recognition that traditional forms of professional development are ineffective 

(Knight, J., 2012, p.93). 



According to S. van Nieuwerburgh, one of the most common approaches to coaching in 

education is that of Jim Knight - so-called instructional coaching, in which an expert teacher 

helps the classroom teacher focus on implementing a particular teaching technique. In 

addition to collaborating, they play a significant role in preparing instructional materials, 

modeling best practices, observing teachers, and providing feedback. At the core of 

instructional coaching is the idea that the relationship between professionals is a key factor in 

learning and development (van Nieuwerburgh, C., 2012, p.12). 

The implementation of coaching in the UK was marked by the publication of the National 

Strategy booklet in 2003, with the aim of widening the range of tools available to school 

leaders to achieve continuous improvement. The next document, adopted by the Department 

for Education in 2005, was the 'National Framework for Mentoring and Coaching'. The 

document clarifies the definitions of mentoring and coaching and how best to use them. In 

terms of what coaching and mentoring have in common, it is accepted that they are learning 

conversations and relationships based on trust and aimed at the professional learning of 

educational professionals (Ibid., p.12). 

С. van Nieuwerburgh and M. Barr take the view that mentoring in education is "a series of 

one-to-one conversations in which a more experienced person asks questions, provides 

guidance, shares knowledge and gives advice to support the learner to improve their 

performance and achieve success within a caring relationship. The mentor has expertise in the 

area of the relationship and is able to support others to learn." What coaching and mentoring 

have in common is that a conversation is had with the intention of supporting, growing and 

developing another person. The difference is in the purpose of the relationship: if knowledge 

and experience is being transferred from a person with experience, it is called mentoring, and 

if the purpose is self-knowledge, it is called coaching (van Nieuwerburgh, C., and Barr, M. 

2016, p.2). 

The application of coaching in schools in the UK has gained much popularity with the 

publication of the book Leading Coaching in Schools by the National College for School 

Leadership. Authors J. Creasy and F. Paterson point out that coaching in schools supports 

professional development, leadership sustainability, and school improvement, and they 

encourage school leaders to begin by developing themselves and then providing other staff 

members with coaching skills. The same authors accept the definition of coaching as 



"unleashing potential to maximize results - it is about bringing out the best in people" (Creasy 

and Paterson, 2005, p. 10) 

According to J. Creasy and F. Paterson (2005), coaching in education is driven by "the 

desire to make a difference in student learning. They identify five key skills that correspond to 

non-directive coaching (without answers and advice): 

• establishing rapport and trust; 

• active listening; 

• asking questions that provoke thinking; 

• stimulating action, reflection and learning; 

• Developing confidence and celebrating success. (Ibid., p.14) 

The conclusion drawn by S. van Nieuwerburgh and M. Barr, is that some of the best evidence 

for the application of coaching in schools comes from the accounts of educational 

professionals and students. "The application of coaching should not be introduced as a new 

approach, but rather as an opportunity to improve the learning process to support 

students/Xvan Nieuwerburgh, C., and Barr, M. 2016, p. 2). 

Coaching in Russian education has been applied since 2011 under the international project 

"Coaching in Education" under the leadership of Vera Georgievna Gulchevskaya and the 

regional project in Rostov region "Coaching in School Education" under the program of the 

International Erikson Coaching University (IEUK), whose president and founder is M^rilyn 

Atkinson (Gulchevskaya, V., Gulchevskaya N., 2017, p. 8). 

One of the researchers of coaching in Russian education, N. М. Zryanova, assumes that in 

a broader sense coaching is a support that helps a person to achieve significant goals by 

mobilizing his potential. In a narrow sense, the author defines coaching as a process of setting 

goals and finding a way to achieve them (Zryanova, N., 2004, p. 47). 

Е. Tsibina, is of the opinion that the purpose of coaching in education is to help students 

to learn actively and consciously, to support their intention to acquire knowledge 

independently, to encourage them to use their potential, to develop skills, to perform their 

learning duties better and as a result the desired results are achieved (Tsibina, 2007, p. 11). 

E. Parslow and M. Rey define coaching as a process that facilitates learning and 

development, which means that the learner's competence and professional skills are improved 

(Parslow and R^y, 2003, p.57). 



According to M. Dzikovska, coaching is a structured teacher-student, student-student 

interaction that creates opportunities for students to discover abilities and creative ideas to 

achieve their goals, increases the level of motivation and interest in learning the discipline 

(Dzikovska, M., 2019, p. 46). 

The results of pedagogical coaching in the educational organization are determined by the 

set of mechanisms for achieving educational goals, and the means for forming skills in 

learners to seek their own original solutions to the set tasks, aimed at enhancing the processes 

of personal and professional self-improvement. This position of pedagogical coaching 

determines one of the most important problems of education - to teach students to learn - to 

independently find, acquire and analyze the necessary knowledge, to be able to summarize, 

systematize and structure them (Bekoeva, Piskova, 2019, p. 391). The goal of coaching 

technology is to inspiringly activate the student's potential so that he/she is active in realizing 

the desired goals, in developing his/her personal potential to find solutions to the set tasks and 

achieve success. 

Coaching is a frank, friendly, equal dialogue aimed at achieving awareness and results. 

Communication in the coaching process is based on principles: 

• every person has the potential for development; 

• every person has everything they need to succeed; 

• each person makes the best choice they are capable of at the time; 

• people are constantly changing. 

The authors summarize that personality-oriented education and coaching technology are 

based on the same values, such as: positive relationships, faith in the person, in his intentions 

and opportunities for development, in the need to be the subject of his life and to strive for 

success (Gulchevskaya N., Gulchevskaya V., 2017, pp. 12-13). 

The main conclusions that can be drawn are that the purpose of implementing coaching in 

education is to improve student learning and development through teacher training, and the 

approach varies from country to country. Coaching is an opportunity to create the best 

possible environment for students to learn for themselves. For the purpose of the dissertation 

research, Russian coaching practices are adopted as they are the most similar to Bulgarian 

education. It is assumed that pedagogical coaching is an interaction between a pedagogical 

specialist and learners in order to support learners' development through coaching skills and 

techniques. 



In terms of the application of coaching technology in the learning process, it is about the 

teacher in a coaching position as students are still forming their potential. In the application of 

any technology the age characteristics of the students, their physical and cognitive 

development are taken into account. Coaching in its classical form implies the absence of 

imperative and the revelation of potential that has already been formed. Characteristic of the 

teacher's coaching position in the learning process is the creation of an appropriate learning 

environment, subject-subject relations, active listening, asking questions that provoke 

thinking, emotional intelligence and all this to raise the awareness and responsibility of the 

learners. As C. van Nieuwerburgh and M. Barr suggest, coaching is an opportunity to improve 

teaching practices. Coaching is also an opportunity to realise person-centred education based 

on humanism in pedagogy. 

All this is a challenge for the modern Bulgarian teacher who is expected to improve his 

teaching skills. Coaching is only a part of teaching that does not interfere with other forms of 

teaching. 

The ability to ask questions is one of the most important in coaching. The question gives 

direction to the conversation and influences the client's thinking, with the aim of revealing 

information that was previously unavailable on a conscious level. In coaching, a well-

formulated question is defined as a question that is clear, concise, direct, and encourages 

action or decision making, i.e., a question that will influence but not impose control (Starr, D., 

2016, pp. 107-108). 

J. Whitmore defines questions in coaching as effective questions that generate awareness 

and accountability. In coaching, the answer to the question is for the client. The answers given 

by the client tell the coach what the next question should be. According to Whitmore, open-

ended questions require detailed answers and enhance awareness and accountability in the 

coaching process. They begin with "What," "When," "How much," "Who," "To what extent?" 

The "Why" question is usually discouraging because it implies criticism and elicits a 

defensive response. The "Why" question can be replaced with "What" (Whitmore, J., 2012, 

pp. 66-67) 

According to M. Atkinson, R. Choice, "powerful questions" are open-ended questions that 

stimulate exploration, potential and deep thinking. They are based on: 

• A genuine concern and desire to help the person achieve what they want; 



• sound clear and precise (the fewer the words, the stronger the question) and are 

phrased in a way that provokes the person's potential; 

• are set in a warm and clear tone of voice (so that the person feels that he is trusted and 

respected); 

• require time for reflection and are therefore often accompanied by a pause after a 

question; 

• are intended to direct the person to what he/she wants; 

• give strength and clarity in decision-making; 

• offer different perspectives of perception in order to give the person wisdom, so that 

he can see the whole picture of the problem and thus be shown how to find the way 

forward; 

• help systematic thinking and broaden the scope of thinking; 

• lead to a state of concentration and commitment (Atkinson, M., Choice, R., 2013, p. 

45). 

The other key skill in coaching is listening. 

According to Henry and Karen Kimsey-House, there are three levels of listening in 

coaching: 

• When listening at a level of one "inner listening", the listener's main focus is on his or 

her own thoughts, opinions, judgments and feelings. The listener connects the words they 

hear with their own experiences or needs. 

• When listening at level two "active listening", the listener's attention is fully focused 

on the speaker and the conversation. This means not only hearing what is being said, but 

also noticing how it is being said. It involves paying attention to tone of voice, body 

language and facial expressions. It is also the concept of empathic listening, including 

paraphrasing and reflecting the speaker's words. The listener can isolate any distractions 

from the environment and also from their own thoughts. This allows him or her to attune 

to the meaning of the words, choose a way to respond, and evaluate the effect of the 

response on the speaker. 

• When listening at level three "global listening", a whole new state of awareness is 

brought into the conversation. Level three involves level two plus using intuition and 

being open to receiving more information in whatever form it presents itself. This implies 

an attitude not only to the conversation but also to the environment (Henry and Karen 



Kimsey-House, 2011, p. 63-69). 

According to the authors, intuition is an extremely valuable coaching skill: it is the 

opportunity to listen at a very deep level. Often intuition shows up unexpectedly in a coaching 

session, as a hunch, as a visual image, or as an unexplained shift in emotion. It is important 

for the coach to trust his or her intuition, even if something seems illogical. Intuition is 

valuable because it encourages the client to take action or to learn more (Ibid., 2011, p. 87). 

An important element of coaching is giving feedback. Feedback literally means "giving 

information back". This information is relevant to the recipient and allows them to evaluate 

themselves and their situation. Feedback can accelerate the learning process, inspire and 

motivate. Feedback should contain positive intent, be based on facts or behaviour, be 

constructive and useful. It can lead to deep understanding. One of the hallmarks of a good 

coach is being able to put uncomfortable content in their feedback that the client can take with 

ease. Therefore, the coach supports the client's emotional state throughout the conversation in 

which feedback is given, asks open-ended questions that provoke thinking so that the client 

also sees the situation from another angle or changes the direction of his thought, uses his 

body position, facial expressions, tone of voice, eye contact, etc. (Ibid, pp.127-132). 

The conclusion that can be drawn is that the feedback is descriptive, that is, it sticks to the 

things that are observed, without an evaluation as "good" or "bad". Feedback is specific, that 

is, in describing it is talking about specific events, not in general. It is aimed at behaviour that 

can be changed. 

Some of the most used coaching models in education are John Whitmore's GROW model 

and Marilyn Atkinson's model. 

Models in coaching are used depending on the needs of the client and the preferences of 

the coach. The models discussed can be applied in individual sessions with a student as well 

as in the classroom. 

The dissertation presents some of the most commonly used techniques in coaching - the time 

line, the scaling technique, the coaching wheel, the Walt Disney technique, and the Results 

Framework technique. 

The rapid technological development and digitalization of the working environment in the 

XXI century poses a challenge to educational institutions and business sectors - to prepare 

specialists with up-to-date professional skills and competences. It is important for young 



people to understand why the world is changing and to imagine what it will look like in the 

future (ILI, 2017, p.63). 

The Career Guidance Policies Roadmap report identifies the skills expected to have the 

most significant impact in the future (based on World Economic Forum 2016). These are: 

cognitive skills, process skills, problem solving skills, people management skills, social skills. 

The aim is not to prepare the younger generation for specific professions, but rather to 

equip them with the knowledge and competences they will need in the future. The main focus 

is on young people forming skills that will help them in the working world of the future (Db1, 

2017, pp. 64-65). 

It can be concluded that the main focus of career guidance for students should be the 

formation of skills and attitudes they will need in the future. 

After analyzing the normative documents concerning the subject "Technology and 

Entrepreneurship", the following findings can be made: 

Career guidance is part of entrepreneurial competence. The most significant difference of 

the "Technology and Entrepreneurship" education compared to other general education 

subjects is its integrative and practical-applied character. 

The main objective of the subject is to form in students initiative, entrepreneurship and 

responsibility. John Whitmore defines the main qualities of coaching awareness and 

responsibility. These are formed through dialogical activity, which supports the development 

of reflective thinking, and from it follow the metacognitive skills - the ability to set goals, the 

ability to plan, etc. 

The vision of the educational professional and the student in 2030 changes the 

understanding of the criteria for quality education and, consequently, the technologies used to 

implement the educational process. The role of the modern teacher is also changing: he/she is 

expected to provide pedagogical support, accompany, organise relationships and individual 

interaction with students: mentor, advisor, consultant, coach (facilitator, partner). The goal is 

that through the imposed change, students will find contemporary solutions to their 

educational expectations, as well as receive adequate preparation for their future professional 

realization, career and personal development (Gulchevskaya, Vera, 2014). 



The teacher in a coaching position is required to be neutral, to be non-commanding and 

non-judgmental, and to have a steady state of resources that are not always easy to reconcile 

with the traditional roles of the teacher and his or her teaching position. The teacher's 

coaching position implies creating trusting relationships, being present in the here and now, 

creating a safe and supportive learning environment, supporting the learning process, 

providing reflective activity for students (Timoschuk, S., 2016, pp. 65-66). 

Coaching learning environments are based on engagement, collaboration and flexibility, 

as well as shared responsibility for outcomes. In this environment, the relationship between 

teacher and students is important. These relationships are built on collaboration and 

friendship. It is not the first time that collaboration has been discussed in educational science, 

Sh. А. Amonashvili developed and embodied in school practice a pedagogy of cooperation. It 

is based on the principles of humanism: giving love to the student, giving him freedom of 

choice, evoking the joy of knowledge. There is an individual approach through the study of 

the psychological features of the personality and the development of its abilities. In 

collaborative pedagogy, if the child finds it difficult to learn, it is important to enable him to 

feel that he has the necessary abilities. Teaching is based on faith in the learner's strengths and 

abilities. (Pedagogy, p. 453) 

The teacher builds an environment based on: 

• Unconditional acceptance of the student - all is well with every child. 

• Non-judgmental - when the student speaks, the teacher listens carefully because the 

student speaks according to how he or she has perceived the information and how he or 

she feels, which may not match the teacher's opinion. 

• It is empathetic - all the student's intentions are positive (even a child who is naughty 

just wants to get the attention of others and feel significant) 

• He is present in the here and now - aware of his own feelings and emotions and 

available to the students. 

• There is confidence in each child's abilities - the student has all the resources needed to 

cope. (Coaching Methodology for Teacher Education, 2011, p.22) 

S. Tsvetanska defines the following requirements to the issues in pedagogical communication 

questions to be clear and specific; no ambiguity or manipulative overtones; phrasing questions 

positively; asking questions consistently; alternating questions; allowing sufficient time for 

answers (ibid, 2006, pp. 185-186). 



Giving feedback is the next key skill of a teacher in a coaching position. Feedback has the 

power to transform any classroom from a culture of compliance to a culture of learning, while 

improving self-awareness and stimulating student development. By purposefully using the 

language of learning in the classroom, teachers create a culture of vulnerability, encourage 

risk-taking, reduce competition, and build confidence in their students. Making simple 

changes such as talking about next steps instead of what is wrong, individual conversations 

with each student about their current level of knowledge and skills helps transform the 

culture. Culture is created through the teacher's choice of language tools. 

Negative language can hinder confidence. Although the goal is to encourage learning, 

using language that focuses on what is wrong with an assignment or assessment is 

counterproductive. Therefore, language choices should focus on what students have done well 

and what they need to do next. Negative and positive language convey similar information, 

but one focuses on what has been, and the other on what is to come. Positive language means 

pointing out where improvement is needed and suggesting things the student could do. Verbal 

and non-verbal messages influence student attitudes and achievement. It is not only what is 

said that is important, but also how it is said. Even if the feedback is positive and he is looking 

ahead, lack of eye contact or crossed arms can inadvertently send a negative message. In order 

for feedback to elicit a productive response, all modes of communication must align with the 

language of learning (Hillman, G., Stalets, M., 2019, p.5-7). 

The table below gives some examples of how to make some changes to the language in the 

classroom. 

Table 6: Changes in communication (adapted from G. Hillman and M. Stalets, 2019, 

p.10) 

Traditional language in the 

classroom 

Language of learning Features 

"This assignment will earn 

you ten points." 

"For this task we will practice 

the skill to 

In the "Language of Learning" 

column, the focus is not on the 

task, but on the skill being learned. 

It talks about what students will 

practice, not how it will affect 

their grade. 



"You missed questions three 

and four. Please correct them 

and pass them back." 

"The strengths of your work 

are in the first two questions 

that require identification. 

There are several errors in 

items three and four that I 

would like you to address. 

These questions ask for an 

explanation of your answers 

for items one and two. 

Consider the example and try 

again!" 

In the "Language for Learning" 

column, the language speaks to a 

strength, connects the work to the 

goal, and invites the student to 

keep learning. The focus is on 

what's next, not just what went 

wrong. 

"Finish this job for 

tomorrow." 

Here's some practice on the 

skills we worked on in class 

today. If you have any 

questions, please make a note 

and we will discuss them in 

class tomorrow along with the 

finished work. 

In the "Language of Instruction" 

column, students hear that 

instruction will continue 

tomorrow. The teacher still 

communicates the deadline as well 

as offers support. 

 

Chapter II. An experimental study on the application of coaching technology for career 

guidance in technology and entrepreneurship education 
 

The second chapter of the dissertation deals with the following points: 

• General characteristics and stages of the study; 

• A model for applying coaching technology for career guidance in technology and 

entrepreneurship education; 

• Structure and content of the model; 

• Pedagogical competence of the teacher of technology and entrepreneurship for the 

implementation of the model of coaching technology; 

• Coaching situations and career guidance activities; 

• Expert assessment of coaching skills. 

The work on the dissertation goes through the following stages: 



The first stage of the dissertation research includes the development of a research toolkit 

based on the analysis of specialized literature, analysis of normative documents related to the 

subject "Technology and Entrepreneurship". 

The second stage of the study involves the testing of the model for the application of 

coaching technology for career guidance in technology and entrepreneurship education. The 

period of the study was determined by the curriculum content of the subject. The study was 

conducted in the period 20192021 and covered two classes with the same number of students 

- 24 each, studying the subject "Technology and Entrepreneurship" on the generalized theme 

"Profession and Career", in the Secondary School "Vasil Levski" – town of Breznik. They are 

divided into two groups: experimental and control. In the experimental group training is 

conducted with the developed model of coaching technology for career guidance, and in the 

control group traditional methodology typical for mass practice is applied. 

After analysing the normative documents and defining the research sample, we share the 

difficulties mentioned in the Report by Magdalena Delinesheva and James Jolowski (2020), 

they stem from the fact that "in the first secondary school stage the subject "Technology and 

Entrepreneurship" is compulsory only for students in general education schools in classes 

without intensive or extended foreign language study. The rest - who are the majority - do not 

study the subject, including students who are enrolled in grade VIII in the Entrepreneurship 

profile, the actual study of which is only in grades XI and XII. In addition, Technology and 

Entrepreneurship, which is the only compulsory subject linking general and entrepreneurship 

education, is not studied in grade X. This is a challenge to prepare students in advance for the 

actual study in the profile" (Delisheva, M., Yolovsky, D., 2020, p. 29) It is also a challenge to 

conduct pedagogical research in the first high school stage, which includes grade 8 - 72 

hours and grade 9 - 90 hours. Concerning the sample definition, challenges arose from the 

pandemic with Covid 19 and also the preference of schools (in the period of the study) to 

teach students in vocational classes after completing primary education. In practice, this 

means that Technology and Entrepreneurship education ends for students at the lower 

secondary stage. 

Therefore, a feature of the study is that the students of the experimental group and the 

control group were taught in different time period The experimental group during the period 

from April 2020 to October 2021 and the Control group during the period from April 2019 to 

October 2020. 



In this stage, the pedagogical experiment is conducted, which includes the following stages 

(EI № 7): 

In the ascertainment stage of the study, the career planning and educational exploration 

attitudes of the experimental group were investigated using Janice Lokan's adapted 

questionnaire. The questionnaire is administered twice in the experimental group, at the 

beginning of the study and at the end of the study, in order to make a comparative analysis of 

the formed career attitudes after the application of the model of career guidance coaching 

technology. 

The formative stage of the study involved conducting lessons on the application of the 

coaching technology model for career guidance in the experimental group. The selection of 

the training content is presented in Table 11. The applied methodology in both groups follows 

the instructions given in the Teacher's Book on Technology and Entrepreneurship for 7th, 8th 

and 9th grades of Anubis Publishing House, Bulvest 2000 Publishing House, Junior 

Achievement Bulgaria Foundation, where the coaching situations and activities are included 

for the experimental group and the teacher is in the so-called coaching position. 

In the control stage of the study, the model of career guidance with coaching technology is 

verified by comparative analysis of the data from Lokan's questionnaire and the developed 

criteria and indicators in Table 9 and for this purpose the students again fill in the 

questionnaire. The experts evaluate the coaching situations and activities with Expert Card 

No. 2. 

The model of coaching technology for career guidance is determined by several specific 

determinants: 

The age characteristics of students; 

The learning style; 

For the purpose of the pedagogical study, a selection of the curriculum content of Technology 

and Entrepreneurship in grades VII, VIII and IX was made: a generalized theme "Profession 

and Career" 

The model is applied without making changes in the methodological and didactical structure 

of the lesson on technology and entrepreneurship. The thematic distribution, the textbook and 

the teacher's book on technology and entrepreneurship of the publishing house "Anubis", 



publishing house "Bulvest 2000", "Junior Achievement Bulgaria" Foundation, publishing 

house "Klet Bulgaria" were used in the research. 

For the purpose of this dissertation, seventh, eighth and ninth graders are identified as the 

target group of the study, which is determined by: 

• Age characteristics of students; 

• Summary topic : Profession and Career, which is studied in grades VIII and IX; 

• Completion of primary education in the seventh grade and the upcoming choice of 

school and profile/profession; 

The main objectives of the Technology and Entrepreneurship training concerning career 

guidance are presented in Table 10. 

 

Coaching position  Principles 

 Model of coaching 

technology for career 

orientation 

 

Coaching models and 

techniques 

 Coaching situations and 

activities 

 

Fig. 5. Model of coaching technology for career guidance 

The coaching technology is reflected in the lesson in the form of coaching situations and 

activities for career guidance and coaching position of the teacher in "Technology and 

Entrepreneurship". 

The peculiarities of coaching situations and activities are that it is a relatively independently 

designed and constructed technology, containing its own specific goals, means, forms and 

methods of implementation, which can be implemented as "a separate structural component in 

the lesson, a complete integrated lesson, a series of lessons subordinated to a common project 

implementation concept" (Kavdanska, M., 2014, p. 144). 

In terms of career guidance in school education, the following key elements are crucial for the 

formation of career attitudes in teenagers: self-knowledge, awareness and action. 



Regarding the career attitudes of teenagers, Table 12 presents a thematic plan for the 

implementation of coaching situations and activities. 

Table 12. Thematic plan for the application of coaching situations and activities in the 

subject of technology and entrepreneurship 

№ Summarized 

topic 

Topics Coaching techniques and 

models 

Grade 

1. Profession 

and career 

27. Professions and education TGROW model; Scaling 

technique 

Grade VII 

28. How to choose a 

profession 

The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade VII 

2. Profession 

and career 

1. In the world of professions TGROW model; Scaling 

technique 

Grade VIII 

 

2. I want to work The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade VIII 

 

3. How to choose a suitable 

profession 

The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade VIII 

 

4. To know myself The Walt Disney Technique; 

The Coaching Wheel 

Technique; The Scaling 

Technique 

Grade VIII 

 

5. Professional development 

and career 

The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade VIII 

 

6. Which profession to choose The Walt Disney Technique; 

The Scaling Technique 

Grade VIII 

 

7. Profession and Career 

(Summary) 

The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade VIII 

 

3. Profession 

and career 

1. Professions with 

technological innovations 

The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade IX  

2.Work environment and 

Professional 

qualification 

"Scaling" technique Grade IX 

3. Professional suitability Results framework Grade IX 



4. Professions we are 

interested in 

The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade IX 

  5. Career guidance The "Wheel of Coaching" 

technique 

Grade IX 

6. To choose a career Technique "Time Line" Grade IX 

G. Ivanov and A. Kalinova do a study on the implementation of technology and 

entrepreneurship curricula. The conclusion they reach after conducting the study is that the 

most important factor for effective learning in Technology and Entrepreneurship is neither the 

textbooks nor the attitude of educational leaders, but the competencies of teachers. (Ivanov, 

G., Kalinova, A., 2019, p. 3134). 

The implementation of person-centred learning depends on the pedagogical competence 

of pedagogical specialists, which is why the Strategic Framework for the Development of 

Education, Training and Learning in the Republic of Bulgaria (2021-2030) sets new 

requirements for pedagogical specialists (Strategic Framework for the Development of 

Education, Training and Learning in the Republic of Bulgaria, 2021, p.11). 

The teacher's preliminary preparation for the implementation of the model of coaching 

technology includes the development of coaching situations and activities (discussed under 

paragraph 2.5. and Appendix 7) related to the career guidance of students. Regarding the 

structure of the lesson on "Technology and Entrepreneurship", the one proposed by 

Kavdanska is adopted (Kavdanska, M., 136-137), where the external structure of the lesson is 

invariant (unchanging) and the internal one is variable (changing) and is determined by the 

leading didactic tasks. 

Organizational part related to: 

• Attendance verification; 

• Creating a positive supportive environment; 

• Space organization. 

Course of the lesson 

II. Introduction: 

• Updating the knowledge and skills acquired; 

• Placing the new topic. 

• Linking to previous experience; What knowledge and skills do they have on 



the topic? 

• Motivation and goal setting 

III. Main part: 

• Presentation of new information. 

• Practical activity of students - it is connected with solving problems from the 

textbook, worksheets, etc. Depending on the objective, students are encouraged to work 

independently or in teams. The teacher supports and monitors students' work by asking 

open-ended questions that provoke thinking, active listening and feedback. 

The "GROW" coaching model and the Walt Disney, Timeline, and Scaling techniques are 

applied (Discussed in Section 1.3). 

IV. Conclusion: 

• Summary, evaluation and debriefing/reflection. 

• Assigning homework. 

Depending on the particularities of the planned didactic tasks, coaching situations and 

activities, the elements of the variant lesson structure manifest themselves in a variety of 

combinations, time intervals, sequences and repetitiveness (ibid., p.137). 

A particular feature of the application of coaching technology is the avoidance of debate. 

Since debate causes argument and coaching is about collaboration it should be avoided when 

applying coaching technology (Creasy, Paterson, p. 29). 

The algorithm used to develop the coaching situations and activities follows the normative 

documents and adapted tasks from the Technology and Entrepreneurship textbook - one for 

each lesson, along with coaching techniques. The methodological scheme for all lessons 

includes: 

I. Competencies as expected outcomes. 

II. New or basic concepts on the subject. 

III. Teacher Information Block (Chapter I, section 1.6 and Chapter II, section 2.4). 

IV. Thematic plan for implementation of coaching situations and activities in the 

classroom 

subject technology and entrepreneurship. It is presented in Table 12. 

V. Coaching situation and activity. As each situation has its own objective, situation 

flow and debriefing questions (Appendix 7). 



Expert assessment of coaching skills 

The opinion of 20 experts on the application of coaching technology for career guidance of 

students of VII, VIII, IX grade in the education of "Technology and Entrepreneurship" is 

studied. Persons with special knowledge and qualification were selected to participate in the 

expert evaluation, including 4 experts in the field of coaching, 12 experts as pedagogical 

specialists and 4 experts in academic position. 

The results of the univariate distribution of the experts' evaluations for the study of the 

application of coaching for career guidance of students of VII, VIII, IX grade in the training 

of "Technology and Entrepreneurship" on each of the questions in Expert Card No. 1, allows 

to draw the following conclusions: 

• On all questions asked. The experts made assessments in the 'medium' and 'high' 

range. No expert made a 'low' assessment. 

• Experts rated the teacher's sincere interest in the students the highest; 100% of them 

believed that the teacher's sincere interest in the students would make the internal learning 

environment positive and supportive. 

• At the lowest, but "average" level, experts rate teacher belief in students' potential. 

The main conclusion that is drawn from the results of Expert Card No. 1 is that the 

application of coaching technology for career guidance of students of VII, VIII, IX grade in 

education is possible and is highly appreciated. The experts give a positive evaluation. 

 

Chapter III. Model Verification 

Chapter three of the dissertation addresses the following points: 

• Career attitudes analysis; 

• Expert evaluation of the lessons. 

For the purpose of the study, a content analysis is done by making comparisons between the 

7th and 9th grade with the so called comparison between dependent samples and the 

comparison in the 9th grade between the experimental and control group is the so called 

comparison between independent samples. The mathematical and statistical analysis was done 

with SPSS software. 

A two-part questionnaire is used to analyse career attitudes: 

• Part A. Planning a profession that includes the questions: 



- How much have you thought about or planned to do each of the following? 

- How much time for reflection have you given to the following elections? 

- According to your perception of the school where you want to continue your education, 

how informed are you about the following aspects of the professions/profiles at the school 

where you want to continue. 

• Part B. A study of a profession that includes the questions: 

- Which of the following sources would you use for information or help in developing your 

plans for future education? 

- Which of the following sources have already given you or pointed you to useful 

information in making your plans for the future? 

 
How much have you thought about or planned to do each of the 

following? 

 

To understand 
educational 

opportunities 

To talk about their 
vocational plans 

with an adult 

To identify 
problems that 

could complicate 

their choice of a 

school 

To participate in 
school or out-of-

school activities 

To visit a real work 
environment 

■ (green) grade VII foreign language teaching secondary school ■ (blue) grade IX foreign language teaching secondary 
school ■ (yellow) grade IX vocational secondary school 

 

 

 



One can make the generalization that by asking, "To what extent have you thought about or 

planned to do each of the following?" prior to the implementation of the career guidance 

model with coaching technology, the seventh graders had given little or no thought to 

understanding their educational options, talking about their career plans with an adult, 

identifying issues that might hinder their school choices, participating in school or after-

school activities to support their educational decision, and visiting a real work environment. It 

should be noted that often the choice of school after the seventh grade is made by parents. 

After the implementation of the career guidance model with coaching technology, the number 

of students who have made plans or have plans but are unsure of them increased significantly: 

(70.80%) to understand educational options, (66.6%) to talk about their career plans with an 

adult, (37.5%) to identify issues that may make it difficult for them to choose a school, 

(45.8%) to participate in school or after-school activities to support their decision about 

educational choices, and (58.3%) to visit a real work environment. The comparative analysis 

between the experimental group and the control group in ninth grade shows that for all 

statements concerning the response "I have made plans" or "I have plans but I am not sure 

about them", the percentage of students making this self-assessment was higher compared to 

the control group. This implies that the coaching technology is impacting students' career 

planning attitude or students are more aware of the need for career planning. It will help them 

make an informe choice of education/school after tenth grade and later after twelfth grade if 

career guidance process continues. According to the results obtained, the coaching technology 

did not have an impact or the results were the same for the possibility of visiting a real work 

environment, where the percentage (58.3%) of ninth graders in both groups who planned to 

visit a real work environment or were unsure of their plans was the same. 

The percentages presented above are students' responses at the two highest levels of their 

proposed verbal scale. 



How much time for reflection have you spent on the following election? 
 

 

 

To choose an 

appropriate 

profession 

To choose 

their career 

path 

To evaluate their 

plans after 

completing grade 

VII or IX 

■ (green) grade VII foreign language teaching secondary school ■ (blue) grade IX foreign language teaching secondary 
school ■ (yellow) grade IX vocational secondary school 

 

One could make the generalization that on the question, "How much time for reflection have 

you given to the following election? After applying the career guidance model with coaching 

technology, it is noteworthy that a significant proportion of students in the experimental group 

(50%) of ninth graders began to reflect on the choice of a suitable profession, (54.20%) on their 

career path and (41.7%). to evaluate their educational plans. Twice as many students (20.8%) in 

the control group had begun to evaluate their plans for education. Ninth-grade students in both the 

experimental and control groups began to think about choosing a profession suitable for them: 

50% of students in both groups. It is clear from the data that the career guidance coaching 

technology has influenced students' reflections on their career path/career in general or it is a 

holistic view of their career planning. That is, these students will explore their own options for a 

particular occupation, trends in the job market, will do a self-assessment of their plans and then 

make a choice. While in ninth grade the control group students also began to think about career 

choices, very few of them had thought about their career path/career at all. 

 



According to your perception of the school where you want to continue your 

education, how informed are you about the following aspects of the 

professions/profiles at the school where you want to continue? 
 

 

What kind 

of people 

do... 

Capabilit

ies... 

Labour 

conditions 

that.... 

Education Various 

methods 

to... 

Start 

remuneration 

for... 

Opportunities 

for.. 

Working 

hours 

that... 

■ (green) grade VII foreign language teaching secondary school ■ (blue) grade IX foreign language teaching secondary 
school ■ (yellow) grade IX vocational secondary school 

In summary, it can be said that according to the results of the statements concerning the 

question: 

According to your perception of the school where you want to continue your 

education, to what extent you are informed about the following aspects of the 

professions/profiles in the school where you want to continue your education, before the 

implementation of the career guidance model with coaching technology a large proportion of 

seventh graders indicated that they "know nothing" or "know little" about the different aspects 

of the professions or profiles in the school where they would like to eventually continue their 

education. It should be noted here again that in most cases the choice of continuing education 

beyond grade VII is made by the parents.



After implementing the career guidance model with coaching technology in ninth grade, 

the same students indicated that they "knew enough" or "knew a great deal" about different 

aspects of the professions, such as: (45.8%) what kind of people do the job you like, (58.3%) 

the abilities needed for a particular occupation, (50%)working conditions, (62.5%)education 

and training, (50%) ways to get into the occupation, (33.3%) pay, (45.8%) advancement 

prospects, (45.8%) working hours, compared to the control group where the percentage of 

students indicating these responses was lower. 

It can be said that students in ninth grade in the experimental group began to specify their 

plans for future career development or realize the importance of informed choice. 

 

Which of the following sources would you use for information or help in 

developing your future education plans? 
 

 

Father, mother, 

relatives 

Brothers, 

sisters, 

cousins, 

friends 

School 

psychologist, 

teacher, 

pedagogical 

advisor, career 

orientation 

specialists 

Books, reference 

books, brochures 

Internet People of the 

profession 

■ (green) grade VII foreign language teaching secondary school ■ (blue) grade IX foreign language teaching secondary 
school ■ (yellow) grade IX vocational secondary school 
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The results determined the answer to the question, "Which of the following sources would 

you use for information or help in developing your future education plans?" 

The percentages presented are the responses of seventh graders in the two highest grades 

on their proposed verbal scale (I will very likely use this source and will probably use this 

source). 

In terms of the importance of information sources, seventh graders ranked the following 

sources with relatively higher personal importance in making their future plans: (83.3%) 

parents, (66.7%) friends, and (50%). the Internet. After the implementation of the career 

guidance model with coaching technology in ninth grade, the personal importance of 

information sources for the same students changed: the importance of parents as a source of 

information decreased, but was again the most significant (75%). Teachers, the school 

psychologist, and career guidance specialists are also significant as sources of information 

(54.5%) for ninth graders; the importance of the Internet is significantly higher (66.7%), and 

people in the profession (66.7%) also have personal significance for ninth graders in the 

experimental group. It is noteworthy that books and reference books have personal 

significance for 50% of the students. In the control group, the ninth graders identified the 

following sources with relatively higher personal significance in making their career plans: 

(91.7%), parents, (75%) the Internet and (75%) people from the profession they are heading 

towards, as well as (70.9%), friends with relatively low significance (41.6%) for them 

remained books and reference books, teachers, (29.2%) the school psychologist, career 

guidance specialists. 

The conclusion that can be drawn is that as a result of the application of the career 

guidance model with coaching technology, ninth graders have realized the importance of all 

possible sources of information in developing their career plans. 
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Which of the following sources have already given you or pointed you to useful 

information in making your plans for the future? 

 

Fat

her, mother, 

relatives 

Broth

ers, sisters, 

cousins, 

friends 

Scho

ol 

psychologist, 

teacher, 

pedagogical 

advisor, 

career 

orientation 

specialists 

O

ther adults 

outside 

school 

Boo

ks, reference 

books, 

brochures 

Inter

net 

Peo

ple of the 

profession 

■ (green) grade VII foreign language teaching secondary school ■ (blue) grade IX foreign language 

teaching secondary school ■ (yellow) grade IX vocational secondary school 

From these sets of responses, it can be summarised that, when asked which of the following 

sources have already given you or directed you to useful information in making your plans for 

the future?", prior to the implementation of the career guidance model with coaching 

technology, seventh graders identified the least personal usefulness of information sources 

such as: teachers, psychologists, career guidance specialists, reference books or books, people 

in the profession they are interested in. Seventh graders (83.3%) identified their parents and 

(62.5%) friends as the most useful sources of information. 

After implementing the career guidance model with coaching technology, the same ninth-

grade students identified the most useful sources of information as (87.5%) books and 

reference books, (75%) the Internet, (58.4%) professionals in the profession in which they 
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were interested. It can be said that students are beginning to realize that it is good to explore 

more possible sources of information when making plans for their future profession. There 

has been a significant increase in the percentage of students (58.4%) who actually consult 

people working in their preferred profession. It is noteworthy that ninth graders in the control 

group (50%) also actually consulted people working in their preferred profession. The Internet 

is also a preferred source of information for developing career plans. It is interesting to note 

that parents in both experimental and control groups exert their influence to a significant 

extent. This is a natural process, as this age group is not yet prepared for independent 

decisions. It is a matter of building career attitudes that will help students make informed 

educational/professional choices in tenth and later twelfth grade. 

By means of Expert Map No. 2 we aim to assess the experts' opinion on the quality and 

effectiveness of the developed coaching situations and activities and their impact on the 

students' career attitudes. 

The expert card contains five questions which the expert scores on a five-point scale from 1 to 

5 (Annex 3) 

Conclusions from the results of Expert Map 2: 

• The formulated goals for the coaching situations and activities for the application of 

coaching technology for career guidance are largely and completely realistic for the age of 

the students. This is substantiated by the "5" and "4" ratings of all experts for all lessons 

conducted; 

• The selection of coaching situations and activities for the Technology and 

Entrepreneurship lessons in grades VII-IX was rated by the experts as "very suitable" 

(rating 4) and "very suitable" (rating 5); 

• The accessibility of the coaching techniques to the students, the experts rated as "very 

accessible" (rating 4 ), "very accessible" (rating 5); 

• Supporting students' career guidance with coaching situations and activities is rated 

by experts as "very influential" (rating 4 ) highly influential" (rating 5). It is 

noteworthy that two of the experts made a rating of "cannot determine" (rating 3), which 

means a rather neutral position. None of the experts gave a score of '2' or '1'. 

• No expert has made a recommendation to make coaching technology more effective. 

This can be explained by the lack of knowledge of the possibilities of coaching 

technology. 
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The conclusion that can be drawn is that the experts give a positive assessment of the 

Coaching situations and activities implemented in grades VP-IX, summary topic: Profession 

and career. 

 
Conclusion 

The importance of career guidance in supporting people's career and life fulfilment is 

increasingly recognised worldwide. The Strategic Framework for the Development of 

Education, Training and Learning in the Republic of Bulgaria (2021-2030) states the overall 

goal of the institutions of the pre-school and school education system in 2030, which is: the 

formation of knowledgeable and capable individuals, able to make responsible choices and 

realize their goals in a dynamic and competitive social environment. In the context of this 

goal, coaching is an opportunity to achieve it. 

This dissertation draws the attention of educational professionals to a little explored area - 

coaching in education. 

The main conclusions of the theoretical review of foreign and national sources, as well as 

the research conducted can be summarized as follows: 

- Coaching is aimed at understanding the present and designing the future. It is a 

process of interaction between partners in which the coach does not give advice, 

recommendations, criticize or evaluate. 

- The aim of implementing coaching in education is to improve student learning and 

development through teacher training, and the approach varies from country to country. 

Coaching is an opportunity to create the best possible environment for students to learn for 

themselves. 

- Pedagogical coaching is an interaction between a pedagogical specialist and learners 

to support learners' development through coaching skills and techniques. 

Characteristic of the coaching position of the teacher in the learning process is the creation 

of an appropriate learning environment, subject relationships, active listening, asking 

questions that provoke thinking, emotional intelligence and all this to increase the awareness 

and responsibility of learners. 

- Coaching technology is also an opportunity to implement person-centered learning, 

as they are based on the same values: the importance of establishing positive relationships 

(accompaniment, support), faith in people, in their positive intentions and opportunities for 

development. 
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- In countries such as the USA, UK and Russia, the implementation of coaching in 

education starts with teacher training, as the coaching position means bringing coaching skills 

and attitudes into the learning process and applying coaching techniques and models. The 

mindset is formed through the principles that change and development are not only possible, 

but inevitable, and everyone has the resources to make it happen. The student is good, 

complete, intelligent, strong, capable, skilled and talented. Underlying every action of the 

pupil is some positive intention, so the main task of teaching is to help the pupil to understand 

himself, to understand his problems and to mobilize his inner strengths and abilities to solve 

them and develop himself. 

The results of the study of the applied model for career guidance with coaching 

technology, which optimizes the career attitudes for planning and exploration of profession 

and education of students give grounds to claim that the aims and objectives of the 

dissertation research have been achieved: the literature analysis has been made, the 

pedagogical aspects of coaching have been described; a model for the application of coaching 

technology for career guidance in Technology and Entrepreneurship education has been 

developed; coaching situations and activities for car 

The quantitative and qualitative analysis of the results of the research methods used: a 

questionnaire to identify career exploration and educational planning attitudes, an expert 

evaluation, a pedagogical experiment confirm that: 

In the educational content of "Technology and Entrepreneurship" is integrated career 

guidance in the generalized topic "Profession and Career", which allows the application of 

coaching technology for career guidance. The coaching models and techniques will further 

enrich and enhance this educational content so that it gives students awareness and 

responsibility for orientation in the world of work and also confidence in their capabilities. 

The developed and tested coaching situations and activities in the Entrepreneurship 

Technology training in VII, VIII and IX grades have been highly evaluated by the experts. 

The pedagogical experiment was carried out with students aged 14 - 16, when adolescents 

have to make a choice of education. At this age it is difficult to talk about conscious self-

determination, rather it is a question of psychological readiness of the adolescent to self-

determine. 
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The results suggest that coaching technology influences career planning and exploration 

attitudes. This influence is mainly expressed in the awareness of the importance of exploring 

different sources of information, different career paths, knowledge of different aspects of the 

preferred job (working conditions, duties of people who practice a certain profession, 

education and training, paths to pursue a certain profession, abilities required to pursue a 

certain profession). It is also reflected in an awareness of the importance of career planning, 

which in this age group is linked to the general desired outcome without detailing its specific 

outlines. 

The qualitative analysis of the results of the pedagogical experiment proves the 

effectiveness of the coaching technology for career guidance. It also proves the advanced 

research thesis that the application of career guidance coaching technology in the Technology 

and Entrepreneurship education supports students' career planning and exploration attitudes. 

We can summarise that coaching is an opportunity to improve teaching practices. 

Coaching is also an opportunity to realize person-centered education based on humanism in 

pedagogy. 

All this is a challenge for the modern Bulgarian teacher who is expected to improve his 

teaching skills. Coaching is only a part of teaching that does not interfere with other forms of 

teaching. 

From the conclusions thus drawn and results presented, avenues for future research can be 

drawn: 

Exploring the potential of coaching technology in the training of teachers in Technology 

and Entrepreneurship 

Explore the possibilities of coaching technology in other subjects of the educational 

content of "Technology and Entrepreneurship", as well as in other subjects. 

Development and publication of training materials on coaching in education for teachers. 

 
Contributions 

1. A theoretical analysis of the foreign experience of coaching in education is made; 

2. A model for the application of coaching technology for career guidance in the 

"Technology and Entrepreneurship" training is developed and tested; 

3. Coaching situations and activities are developed for career guidance of students; 
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4. Verification of the career guidance model with coaching technology is done. 
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