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Въведение 

Проектът „интерактивен сиП за професионално ориентиране“ има за  
цел да помогне на училищните екипи при въвеждането на свободноизбираема 
дисциплина за професионално ориентиране, предназначена за учениците от 
9. до 11. клас на средните общообразователни училища в България. 

сред основните причини, обосноваващи начинанието ни, можем да изве-
дем следните:
•	 Липсата	 на	 информация	и	 насока	 към	младите	 хора	 в	България	 за	

тяхното кариерно ориентиране; 
•	 Липсата	на	мотивираност	и	модели	за	подражание	сред	младите	хора	

в България;
•	 Ниската	заетост	на	младежите	в	България;	
•	 Липсата	на	дидактически	и	методически	спомагателни	материали	по	

темата за професионалното и кариерното ориентиране;
•	 Липсата	на	тематично	структурирано	съдържание,	което	да	въведе	

учениците от горните класове в темата за кариерното ориентиране 
още в училище.

Пътеводителят подпомага юношите в избора на техния професионален 
път, насочва, ръководи и подпомага участниците, като им предоставя въз-
можност за придобиване на себепознание и себереализация, професионална 
информираност и оперативни умения за планиране и кандидатстване за рабо-
та. в допълнение, пътеводителят осигурява непрекъснато самонаблюдение, 
самооценка и саморегулиране в конструктивна посока. резултатът от работа-
та е формирани умения за вземане на информирани решения за личния про-
фесионален и кариерен избор.
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Методика. „Пътеводител за професионално ориентиране“ може да се из-
ползва като основа за разработване на учебна програма за сиП за професи-
онално ориентиране, която да се провежда веднъж седмично с един час и общ 
хорариум за една академична година от 35 учебни часа, разработени в четири 
тематични модула. за всеки предвиден модул са разработени подробно тех-
нологията и съдържанието, както и богата гама от дискусионни въпроси и 
видеоматериали за мултимедийно представяне.

Структура. Пътешествието се състои от четири основни модула.
1. Базови кариерни умения за себепознание и себереализация: 

участниците опознават своите слабости, сили и възможности.
2. Светът на професиите – кариерни умения за информиране: участ-

ниците опознават много възможни професионални пътища, за да при-
добият представа за същността и всекидневието на всяка професия.

3. Оперативни умения за планиране на кариерата, търсене и кан-
дидатстване за работа: участниците конкретизират своята мечтана 
професия и придобиват оперативни умения за планиране и кандидат-
стване за работа.

4. Кой съм аз сега? Личностна себепредстава (изходяща): участни-
ците се връщат в началото и оценяват изминалия път, като система-
тизират материалите и получените знания, за да могат да направят 
своята първа крачка в професионалното си развитие.

Основна форма на работа е ателието, където систематично се разра-
ботват темите. ателиетата предоставят възможности за експериментиране, 
изпробване и търсене на актуални за конкретната група юноши отговори на 
въпросите: „Какво бих искал да правя в бъдеще?“, „Какво ми доставя удо-
волствие?“, „Какво мога да правя?“, „от какво имам потребност, за да пос-
тигна целта си?“, „Как ще го направя?“. При участие в тях се постига профе-
сионално информиране и формиране на кариерни умения.

Основен инструмент е ученическото портфолио, което всеки участник 
сам разработва в процеса на пътешествието. то служи за работна терито-
рия; средство за саморефлексия и самооценка; като личен кариерен архив 
на резултати и постижения; като кратък терминологичен речник в света на 
професионалната кариера и пазара на труда. Ученическото портфолио дава 
възможност за търсене, опитване и постепенно изграждане на собствен уни-
кален жизнен и професионален стил чрез освобождаване на креативните и 
творчески способности, на личния автентичен потенциал на всеки млад чо-
век. допълнителни ползи се получават в процеса на реалните практически 
дейности на учениците, които те постепенно натрупват в хода на обучение то, 
превръщат в „ключови рефлексивни задания“, нови посоки и нови равнища 
на способности, умения, осъзнати лични постижения и идентичност.



7

Участници в организацията, подготовката и по време на ателиетата 
могат да бъдат родители, по-големи ученици, учители по отделните учебни 
предмети, свързани с темите, работодатели, студенти, млади, успешно реали-
зиращи се професионалисти.

Методическата концепция е за истински „туристи“ – учене чрез ли-
чен опит и преживяване, базирано на срещи със специалисти и посещение на 
работни места, интерактивни задачи и дискусии. вариативността е основен 
принцип и на самия Пътеводител – от него темите и конкретните задания 
могат да бъдат избирани, адаптирани, допълвани и обогатявани според пот-
ребностите и интересите, готовността и ресурсите на аудиторията. Пътеводи-
телят позволява да бъде допълван, разширяван или редуциран според инди-
видуалните потребности, възможности и очаквания на младите хора. 

Методи на оценяване и обратна връзка – тук няма оценяване с бележ-
ка. диагностиката се превръща в самодиагностика, оценяването е формира-
що и е насочено към стимулиране на потенциала, подпомагане на развитието 
на важните умения. включена е една финална обратна връзка към обучи-
телите чрез минианкета, самооценяваща личния напредък и предложения за 
подобряване на работата.

заложените методи на работа са гъвкави и основните сред тях са: дис-
кусии; работилници; дебат; презентация; симулация; обмяна на опит; анализ 
на текстове и добри практики; работа по казуси; есе; тестове; въпросници; 
обучителни филми; арт техники и изкуства; инсталации; мисловни карти и 
генериране на идеи; гледане на информативни и вдъхновяващи видеа.

Основните принципи на взаимодействие между учителя и учениците 
и между всички участници са активност и лична отговорност; работа в мре-
жа; партньорство; позитивност; перспективност; синтез на ценностен смисъл 
и прагматичност; вариативност.

Основни опции за използване
•	 в	рамките	на	цялостен	специализиран	курс	по	професионално	ориен-

тиране;
•	 отделните	модули	и	теми	могат	спокойно	да	се	използват	в	часа	на	

класа;
•	 в	рамките	на	няколкодневните	„зелени	училища“;
•	 учителите,	 преподаващи	 различни	 предмети,	 могат	 да	 интегрират	

теми и/или отделни задания в работата си;
•	 в	рамките	на	професионалните	ателиета;
•	 в	съботно-неделни	занятия;
•	 по	време	на	училищните	ваканции.
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___________________________________________________________________
(наименование на училището)

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: __________________________
       (подпис и печат)

 
ДИРЕКТОР: __________________________

       (име и фамилия)

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
на работата по „Интерактивен СИП  

за професионално ориентиране“

за учебната_________/_________ година
 

36 учебни седмици х 1 час седмично

Общо: 36 учебни часа годишно
 
  

Учител: _______________________
                    (подпис)
   
  ______________________________
           (име и фамилия) 
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№ ДАТА ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧАСОВЕ

1 .

Умения за 
себепозна-
ние

• Формиране на личностна себепредстава (входяща) 
– „Кой съм АЗ?”, „КАКВО ИСКАМ?“
• Анализиране на социалната и професионална 
идентичност – осъзнати липси, потребности, мотиви, 
интереси, цели, ценности, приоритети

1
час

2 .

 Креатив-
ност и 
умения за 
творчест-
во – лична-
та кариера 
като твор-
чество

• Обогатяване на познанията за личния стил на уче-
не, стил на работа, поведенчески стратегии – Как да 
ги подоб ря и направя по-ефективни? 
• Получаване на образователно, социално, личност-
но значими постижения и продукти

1
час

3 .

 Основни  
групи 
кариерни 
умения

• Формиране на личностно ориентирани умения за 
професионално самоопределяне и вземане на ин-
формирани Аз-решения на основата на съпоставка 
на информация за себе си и за пазара на труда
• Изграждане на пазарно ориентирани умения за 
търсене на информация, за персонално представяне 
и активност 
• Усвояване на организационно ориентирани умения 
за сътрудничество, за изследване, за планиране на 
съвместни дейности, за поемане на отговорност

1
час

4 .

 Умения за 
общуване и 
съгласува-
не /парт-
ньорство

• Формиране на умения за вербална и невербална 
комуникация, за активно слушане
• Усъвършенстване на уменията за себепредставяне
• Развитие на умения за професионална импровизация
• Подобряване на уменията за професионална адап-
тация и интеграция

1
час

5 .

 Умения за 
себепозна-
ние „КАКВО 
МОГА?“

• Преоткриване на личните дарби и таланти, на 
способнос ти и компетентности (професионални, соци-
ални, организационни, технически, артистични, други)
• Самоотчет на „моя опит“ – участие в програми, 
стажове, проекти, практики, доброволчество, други 
дейности
• Формиране на умения чрез тренинг/обучение

1
час

6 .

 Граждански 
умения

• Формиране на умения за откриване на пресечните 
точки между права и задължения – МОГА, ИСКАМ и 
ТРЯБВА – самоопределяне като гражданска позиция
• Усъвършенстване на уменията за реализиране на 
социално и активно гражданско поведение

1
час

7 .

 Профе-
сионално 
самоопре-
деление

• Изграждане на умения за съпоставка – среща на 
световете – моите детски мечти и мечтите на моето 
семейство за мен
• Формиране на умения за проектиране – изработва-
не на семейно дърво на професиите и лично дърво 
на способнос ти, постижения и продукти
• Усъвършенстване на умения за самоопределяне – 
откриване на пресечните точки между МОГА (способ-
ности), ИСКАМ (интереси), ОБЕКТИВНИ УСЛОВИЯ 
(пазар на труда), ЩЕ НАПРАВЯ (реални проекти)

1
час
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8 .

 Моето мяс-
то в света 
на профе-
сиите

Модулът цели да представи различните професио-
нални сфери, като разкрива тяхната специфичност 
по предварително заложени критерии. В процеса на 
пътешествието това е стъпката, в която участниците 
опознават много възможни професионални пътища, 
за да придобият представа за същността и всекидне-
вието на всяка професия.

1
час

9 .

 Моята  
профе сия

Запознаване с професиите от 16-те професионал-
ни семейства
1. Архитектура
2. Бизнес мениджмънт и администрация
3. Гражданска защита и сигурност
4. Производствена дейност
5. Услуги – здравни, юридически, социални услуги  
    и административно обслужване
6. Образование и култура
7. Журналистика, комуникации и ИТ
8. Изкуство
9. Инженерство
10. Механика и технологии
11. Научно-изследователска дейност
12. Природни ресурси и опазване
13. Селско стопанство
14. Строителство
15. Спорт, фитнес и активни развлечения
16. Занаяти – полусвободни професии

16
часа

10 .

 Моята 
професия 
(задание  
по избор)

• Формиране на самооценка за притежаваните 
знания, умения, компетентности, лични качества  и 
способности за съпоставяне с изискванията на жела-
ните професии
• Конкретизиране на желаната професионална сфера

1
час

11 .

 Умения  
за избор на  
професия  
и кариера

• Да се опознае двупосочният процес при намиране 
на работа – компанията търси подходящ специалист, 
кандидатът – подходяща компания. И двете страни 
трябва да знаят предварително кое наистина е важно.
• Да се усъвършенстват уменията за саморефлексия 
по отношение на ценности и убеждения – изготвяне 
на списък (от поне 7 възможности) с важните фак-
тори във всяка работа и как се съчетава работата 
с личния живот (време за хобита, семейство и др.). 
Когато това липсва, много скоро настъпва неудовлет-
вореност и желание за смяна на позицията – „Моята 
идеална работа“.
• Умения за кариерно планиране – да се преце-
ни търси ли се работа или кариера? Възможно е 
работата да бъде част от кариерния план и тогава 
е необходимо уверение, че постигането на целта е 
възможно. Ако е „просто работа“, тогава водещ е 
въпросът кое наистина е важно в момента и вписва 
ли се въобще в по-нататъшните кариерни планове.

1
час
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12 .
 Изготвяне 

на личен 
кариерен 
проект

• Формиране на умения за баланс между професио-
нална кариера и личен живот
• Отработване умения за планиране на лична и  
социална/гражданска кариера

1
час

13 .

 Представя-
не и симу-
лиране на 
изготвения 
личен 
кариерен 
проект

• Развитие на умения за себепредставяне
• Усъвършенстване на умения за вариативно кариер-
но планиране
• Усвояване на умения за отчитане на съпътстващи 
рискови и подкрепящи фактори

1
час

14 .

 Подготовка 
на доку-
менти за 
кандидат-
стване

• Запознаване с различни форми на документи за 
кандидатстване
• Изграждане на умения за анализ на личните по-
требности от различни документи
• Формиране на умения да се вижда връзката между 
необходимите документи и спецификата на работно-
то място, за което се кандидатства, за да се подготви 
„печелившо“ индивидуално портфолио при кандидат-
стване за работа

1
час

15 .

 Подготовка 
на цялост-
но порт-
фолио за 
кандидат-
стване за 
работа

• Формиране на умения за структуриране – очертава-
не на раздели и систематизиране на документи
• Изграждане на умения за търсене и анализ на 
ресурси 1

час

16 .

Кандидат-
стване за 
работа

• Изграждане на умения за подготовка за явяване на 
интервю (готовност за явяване на интервю, първото 
посещение в организацията, попълване на форму-
ляр за кандидатстване)
• Отработване на умения за представяне на интер-
вю за работа
• Усъвършенстване на умения за самооценка на 
представянето

1
час

17 .

 Кой съм 
аз сега?
 
Личностна 
себепред-
става  
(изходяща)

Модулът цели да обобщи постигнатите знания и про-
грес. В процеса на пътешествието това е стъпката, в 
която участниците се връщат в началото и оценяват 
изминалия път, като систематизират материалите и 
получените знания, за да могат да направят своята 
първа крачка в професионалното си развитие.

5 
часа

ЗАБЕЛЕЖКА: В плана за провеждане са включени 16 часа за работа по отделните 
типове професии и последните 5 часа са за саморефлексия и заключителна 
самооценка, която се получава с работа по интерактивен начин. 
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Първи модул: 
Базови кариерни умения 
за себепознание 
и себереализация

Цел. Модулът цели да провокира участниците да опознаят себе си и своя 
характер, да конкретизират своите мечти, очаквания и намерения. в проце-
са на пътешествието това е първата стъпка, в която участниците опознават 
свои те сили и възможности, но и своите слабости.

Структура. Модулът е разработен в 7 тематични ателиета, всяко по един 
учебен час.

1. Умения за себепознание.
2. Креативност и умения за творчество – личната кариера като твор-

чество.
3. основни групи кариерни умения.
4. Умения за общуване и съгласуване/партньорство.
5. Умения за себепознание „КаКво МоГа?“.
6. Граждански умения.
7. Професионално самоопределение.

Основни технологии и методи на работа – интерактивни игри за себе-
познание, стартиране разработването на ученическо портфолио.

Участници. за гост-лектори могат да бъдат поканени психолози и учи-
тели от цикъла „философия и гражданско образование“; млади хора с ус-
пешна кариера в различни области; юристи и представители на общината 
за граждански права и задължения; представители на училищното настоя-



13

телство; водещи специалисти в областта на „Кариерния успех – неуспех“. 
Препоръчително е участието на кариерни консултанти от Центровете за 
кариерно ориентиране, създадени по проекта на Министерството на обра-
зованието, младежта и науката през 2012 година; психолози-консултанти; 
специални педагози и здравни специалисти в областта на физическата дее-
способност и интеграцията на деца със специфични потребности; треньори; 
представители на браншовите камари.

Първо ателие:  
Умения за себепознание

Цели 
формиране на личностна себепредстава (входяща) – „Кой съм аз?“,  ◘
„Какво искам?“.
анализиране на социалната и професионална идентичност – осъзнати  ◘
липси, потребности, мотиви, интереси, цели, ценности, приоритети. 

Основни понятия – идентичност, липси, потребности, мотиви, интере-
си, цели, ценности, приоритети

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. задание „Моята индивидуалност“ – „аз“ в моите очи, „аз“ през 
очите на другите.

нека учениците отговорят писмено на следните въпроси в посочените 
категории и поставят отговорите в тяхното портфолио „аз през очите на 
другите“.

(от 1 до 5 нека включат значими за тях хора.)
1. Кои са моите силни страни според моите приятели? а кои са сла-

бите?
2. според моите съученици – силни и слаби
3. според моите родители – силни и слаби
4. според моите близки – силни и слаби
5. според моите учители – силни и слаби
6. на пръв поглед, какво би харесал в мен един непознат? ..................... 
 а какво не би харесал? ...........................................................................
„аз през моите очи“: Кои са най-силните ми страни според мен 

самия(ата)? а най-слабите ми?
„Моята снимка – нещо по средата“: Може да се обобщи кои силни и 
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кои слаби страни се повтарят най-често. те ще оформят началната представа 
за вас, с която стартира работата ви за персонално кариерно изграждане.

2. задание „Кой съм аз?“ – моите най-силни качества.
нека учениците следват следните стъпки:
Стъпка 1. Помислете за няколко (2–3) ваши преживявания, в които сте 

изпълнили някаква задача или указание и:
•	 наистина	сте	се	насладили;
•	 сте	изпитали	удовлетворение;
•	 сте	си	помислили	„това	не	е	за	мен“	или	„не	ми	харесва	да	правя	това“.
Стъпка 2. напишете тези истории. включете колкото се може повече 

детайли за това, какво сте направили, какво ви е направило впечатление и 
какви емоции и чувства сте изпитвали през това време.

Стъпка 3. Прочетете и анализирайте тези истории, опознавайки себе си 
(например бил/а ли сте позитивно мислещ, отзивчив, водещ или воден от дру-
гите, или такъв, на когото може да се разчита, настойчив, отнасящ се с ува-
жение към другите, учещ, пълен с кураж, рискуващ, добре самооценяващ се, 
адаптиращ се, приятелски, весел, честен, предан, чувствителен, любопитен, 
отговорен, широкоскроен, точен, толерантен, искрен, тактичен) и:
•	 направете	списък	с	личните	качества,	които	сте	показал/а;
•	 анализирайте	действията	си	във	всяка	една	история,	за	да	откриете	

какви знания, умения и способности са били необходими и какви вие 
сте проявили. 

Пример: Нова компютърна програма

Задачи Познания, умения и възможности
1 . Да отделям по един час на ден.
2 . Да прочета компютърното упътва-

не стъпка по стъпка.
3 . Да правя упражнения в работната 

тетрадка.
4 . Да се обаждам на сервизен цен-

тър, ако не съм сигурен за дадена 
процедура.

1 . Умения за компютърна грамот-
ност: да съм наясно със средно 
трудните програми за обработка 
на думи и текст, включително и 
основните оформления.

2 . Подходи към управление на 
времето: да правя график на по-
важните задачи.

3 . Умения за учене: дисциплини-
ран, стриктен ученик, способен 
да следва написани инструкции.

•	 определете	всеки	свой	интерес,	загатнат	в	историите	(към	науки,	тех-
нологии, изкуства, спорт, комуникиране с хора и работа в екип, орга-
низиране на събитие и т.н.); 
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•	 определете	какво	още	ви	е	харесало	(например	независимостта,	твор-
чеството, подредеността, разпознаването, приятелството, властта, 
статуса, красотата, парите, стабилността, въодушевлението, свобо-
дата, познанието, разнообразието, предизвикателството, приключе-
нието, състезанието, сигурността, помощта за другите, принадлеж-
ността към група).

Инструкция към учениците: 
добавете историята към вашето портфолио!
Стъпка 4. изберете своите пет най-добри качества (например творчес-

ки, решителен, детайлен) и попълнете таблицата.

Лични качества Примери
Подредете ги по значимост  

от 1 до 5
Дайте примери,  

в които сте ги проявили.

Как тези качества се свързват с различни характеристики като: 
(Попълнете таблицата.)

Въздействия на пола
1)
2)
3)

Въздействия на културния /
етническия / религиозния произход

1)
2)
3)

Въздействия на обкръжаващите 
условия и събития

1)
2)
3)

Въздействия на учебния ми опит
1)
2)
3)

Инструкция към учениците: 
Поставете попълнената таблица във вашето портфолио!

3. задание „Карта за бързо търсене на работа: партито“: Какъв со-
циален и професионален типаж съм?

идеята на това упражнение е, че хората, които имат едни и същи ин-
тереси и умения, взаимно се привличат. Повечето хора могат да бъдат ка-
тегоризирани в шест типа: реалисти, изследователи, артистични, социални, 
предприемчиви и обикновени, или са комбинация от тези типове. 
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Инструкция към учениците: 
По-долу ще видите изглед отгоре на стая, в която има парти. във все-

ки ъгъл са се събрали хора с едни и същи или сходни интереси. след като 
разгледате стаята, прочетете трите въпроса и определете своя тип в зави-
симост и избраните от вас отговори. Поставете тези резултати във вашето 
портфолио!

ИЗГЛЕД НА СТАЯТА

 1 . Хора с атле-
тически или 

механични способ-
ности, които пред-
почитат да работят с 
предмети, машини, 
инструменти, рас-
тения или животни 
или на открито.

 6 . Хора, които обичат да ра-
ботят с данни, имат кан-

целарски или цифрови способ-
ности, изпипват нещата докрай 
или следват нечии инструкции. 

 5 . Хора, които оби-
чат да работят с 

хора, влиятелни, убе-
дителни, изпълнителни, 
водещи личности или 
ръководители за орга-
низационни цели и за 
икономическа изгода.

 2 . Хора, които обичат 
да наблюдават, да 

научават нови неща, да 
изследват, проучват, ана-
лизират, оценяват или ре-
шават проблеми и задачи.

 4 . Хора, които оби-
чат да работят с 

хора, за да ги информи-
рат, просвещават, пома-
гат, обучават, развиват 
или лекуват; които уме-
ят да боравят с думите.

 3 . Хора с артистични, но-
ваторски способности, 

които имат развита интуиция 
и обичат да работят в нес-
тандартни ситуации, като из-
ползват въображението си и 
творческите си способности.

1.  Към кой ъгъл на стаята бихте се присъединили инстинктивно като 
към група хора, с които би ви било най-приятно да бъдете най-дълго 
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време? (абстрахирайте се от притеснението си или от въпроса дали 
ще се наложи да говорите с тях.)

2.  след петнайсет минути всички от ъгъла, който сте избрали, освен 
вас, си тръгват за друго парти в другата част на града. Към кой ъгъл 
на стаята бихте се присъединили сега?

3.  след петнайсет минути и тази група, освен вас, се отправя към друго 
парти. с коя от останалите групи би ви било най-приятно да бъдете 
сега?

резултати и интерпретация
всяка една от групите хора в „Партито“ представлява един от шестте 

типа. нека първо видим качествата, които сте поставили на първо, второ и 
трето място и как те определят кои умения ви е най-приятно да използвате.

разгледайте характеристиките на групите хора по-долу. Помислете за 
това до каква степен би ви било приятно или неприятно да работите във ви-
довете обсъдени ситуации и какво е отношението на споменатите качества 
към собствената ви личност. Като допълнителна забележка можем да кажем, 
че тези основни типове може да се съчетават. 

р = реалистични. Хора, които са реалисти, са по-склонни да творят 
неща с ръцете си и да работят с инструменти и машини, отколкото с хора и 
идеи. такива хора са силни и практични, като обичат да работят на открито. 
Примери на професии, които са главно реалистични по характера си, са тези 
в областта на строителството, механиката, лесовъдството, селското стопан-
ство и занаятчийството.

и = изследователи. Професиите с изследователска насоченост имат 
тенденция да се съсредоточават в научни дейности. Хора с такива склонности 
по-скоро работят с идеи и творят в различни научни области. някои специ-
фични изследователски професии са тези на биолога, инженера, психолога-
проучвател, математика, авторите на техническа литература и компютърните 
програмисти.

а = артистични. Хората с висок резултат в тази област имат артистич-
ни наклонности и обикновено описват себе си като независими, с творчески 
способности и различни от другите. на тях им харесват ситуации, които им 
позволяват свободата да са оригинални и обикновено са недоволни, ако ги 
принуждават да спазват много правила и процедури. някои предимно артис-
тични професии включват тези на фотографа, дизайнера, актьора, музиканта, 
репортера, писателя.

С = Социални. Хората с високи резултати в социалната област обик-
новено са общителни, често проявяват интерес към проблемите на другите. 
Професиите, с които тези персонални аспекти се асоциират, са професиите 
на лекаря, адвоката, учителя, социалния работник, екскурзовода.
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П = Предприемчиви. Професиите, които изискват предимно предпри-
емчивост, обикновено включват продажби или други ситуации, където чове-
кът се намира в ръководна позиция или убеждава другите. Хора с високи ре-
зултати в тази област често са считани за ентусиасти, доминиращи личности 
и нетърпеливи. обичат да се занимават с търговия, продажби, стартиране на 
бизнес, телевизионни продукции и организиране и провеждане на кампании.

О = Обикновени/Конвенционални. Хората с висок резултат тук пред-
почитат професии, които са част от структурата на по-голяма фирма и знаят 
какво точно се изисква от тях. те често описват самите себе си като съзнател-
ни, работоспособни и спокойни. обичат думи и цифри и се ориентират към 
систематични професии като счетоводители, банкови служители, нотариуси.

4. задание „Моите професионални ценности“
Инструкция за учениците: изберете от изброените по-долу 14 най-зна-

чими за вас особености на професии и ги подредете в дясната колона, като 
започнете от най-важното. Поставете във вашето портфолио!

Особености на професията 14-те най-значими за вас
1. Лично обогатяване и развитие
2. Контакти с много хора
3. Привилегии и пенсиониране
4. Възможности за растеж в професията
5. Финансови приходи
6. Възможност да съм полезен
7. Ръководни позиции
8. Публичност
9. Удобно работно време
10. Продължителни отпуски
11. Допълнителна квалификация
12. Режим на труд и почивки
13. Здравни осигуровки
14. Месторабота
15. Възможност за самостоятелни решения
16. Творчески характер и въображение
17. Социален престиж
18. Добра колегиална среда
19. Липса на стресови фактори
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20. Възможност да пътувам на фирмени 
разноски
21. Възможност въобще да работя нещо
22. Слабо физическо натоварване
23. Липса на шум
24. Осигурено жилище
25. Ниско психическо и емоционално 
напрежение
26. Модерност и актуалност на професията
27. Друго (посочете)

сега разпределете избраните от вас 14 особености на професиите в след-
ните категории, като изберете или първи, или втори вариант.

Първи вариант:
•	 Икономически
•	 Финансови
•	 Професионален	растеж
•	 Личностно	развитие
•	 Вътрешна	удовлетвореност
•	 Социален	интерес
Втори вариант:
•	 Физиологични
•	 Сигурност
•	 Социални
•	 Престиж
•	 Себереализация

5. Провеждане на дискусия
Основни въпроси: 
– Какъв съм в очите на другите и в моите собствени?
– Каква е представата за самия(-ата) мен – предимствата ми, предизви-

кателствата, рисковете, перспективите? 
Инструкция към учениците: Подгответе си кратки автопортрети, като 

отговорите на въпросите, и ги представете пред групата. 
•	 Какво	ми	доставя	удоволствие	и	удовлетворение?	
•	 Какво	доставя	удоволствие	и	удовлетворение	на	значимите	около	мен?	
•	 Какво	ми	липсва?	(дефицити)	
•	 От	какво	имам	нужда?	(потребности)	
•	 Какво	ме	движи	напред?	(мотиви)	
•	 Какво	искам	да	разбера	и	да	мога?	(интереси)	
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•	 Какво	искам	да	постигна	като	резултат	–	подредено	по	важност?		
(цели) 

•	 Кое	 е	 най-важно	 за	 мен	 в	 живота	 и	 в	 бъдещата	 ми	 професия?	
(ценности) 

•	 Кое	е	най-важно	за	мен	на	този	етап	–	в	образованието	и	реализация-
та ми, в личния ми живот, в социалния ми живот? (приоритети) 

 Въпроси към учениците: 
 – върху кои от тези въпроси не съм се замислял(а) никога?
 – на кои нямам отговор, но ще търся?

6. задание „Компас на професионално ориентиране (входящ)“
 Инструкция към учениците: настройте своя входящ компас и в края 

на пътешествието ще можете да съпоставите своя прогрес, като сравните 
дан ните от входящия с изходящия. Поставете във вашето портфолио!

ВхоДЯщ компАС НА моИТЕ жЕЛАНИЯ И СЕбЕпрЕДСТАВИ

КОй СъМ АЗ?

Какво искам и какво мога?
Какво мисля аз за себе си?

Моите цели – реалистични ли са?

Какво съм решил – 
за образованието 

си, за бъдещата си 
професия?

Зная ли какво мислят 
другите за мен, 

познавам ли пазара на 
труда?
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Второ ателие:  
Креативност и умения за творчество –  
личната кариера като творчество

Цели
обогатяване на познанията за личния стил на учене, стил на работа,  ◘
поведенчески стратегии – как да ги подобря и направя по-ефективни. 
Получаване на образователно, социално, личностно значими пости- ◘
жения и продукти.

Основни понятия – креативност, творчество, творчески способности и 
умения; „аз-решения“

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. задание за усвояване на умения за вземане на решение
Уменията за вземане на решение са ключови за ориентацията, прецен-

ката и адекватното ни успешно поведение във всяка една ситуация. 
опитайте се да подредите в логическа последователност изброените по-

долу етапи за вземане на решение! обсъдете възможните варианти и опреде-
лете най-добрия!

Разбъркани етапи Последователни етапи
Анализ на ефективността от 
реализацията на решението
Изработване на нови варианти за 
решение
Отсяване на 2–3 най-добри решения
Информиране за всички налични 
решения
Събиране на информация за 
проблема
Реализация
Предвиждане на последиците от 
различните решения
Анализ на предимства и ограничения 
на вариантите
Планиране на реализацията
Вземане на окончателно решение
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2. Дискусия – основни въпроси
•	 Мога	ли	да	изработвам	различни	варианти на решения и поведе-

ние? Мога ли да виждам необичайното и различното в една ситуация? – Кога 
и къде съм го правил/а?
•	 Намирам	ли	плюсове	и	минуси	на	ситуациите?	–	Кога и къде съм го 

правил/а? 
•	 Мога	ли	да	търся	още	необходима	информация,	ако	ми	липсва?	–	Кога 

и къде съм го правил/а? 
•	 Преценявам	ли	правилно	шансовете	за	успех	и	степента	на	риск	във	

важни ситуации? – Кога и къде съм го правил/а?

3. задание за диагностика на стил на учене и самостоятелна работа 
или как да направим съвместната си работа по-комфортна и резултатна.

Инструкция за учениците: Попълнете въпросника и групово обсъдете 
резултатите! Поставете във вашето портфолио!

ВъпроСНИк ЗА „СТИЛ НА поЗНАВАТЕЛНА ДЕйНоСТ“

а) СтиЛ на Учене
1. Как предпочитате да учите?
 – сам – в група
2. Предпочитате ли да учите, правейки нещо с ръце?
 – да – не
3. Кои са местата, където предпочитате да учите? избройте три.
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
  ___________________________________________________
4. Как възприемате по-добре?
 – наведнъж, подробно четене
 – няколко пъти, постепенно задълбочаване
5. възприемате ли ученото още с приключването на урока в училище?
 – да – не
6. фиксирате ли си предварително (ограничено) време за учене?
 – да – не
7. Учите ли, ползвайки други допълнителни книги и документи?
 – да – не
8. Предпочитате ли да учите с музика (телевизор)?
 – да – не
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9. Четете ли най-напред записките си от часовете?
 – да – не
10. Променихте ли през последната година стила (начина) си на учене?
 – да – не
11. използвате ли „трикове“ за учене – асоциации, ключови думи, техни-

ки?
 – да – не
12. използвате ли звукозаписно устройство при учене?
 – да – не
13. Предпочитате ли да разказвате (обяснявате) на някого наученото?
 – да – не
14. Мислите ли паралелно за всекидневни примери и приложения на уче-

ното?
 – да – не
15. Когато пристъпвате към изпълнение на домашните си работи, връ-

щате ли се към указанията на учителя?
 – да – не
16. Кое си спомняте най-напред – визуалното изписване на думите и тек-

ста или асоциирате с идеи?
 – визуалната форма
 – различни идеи и примери
17. Правите ли връзки с други учебни предмети?
 – да – не
18. записвате ли си по време на учене въпросите, на които трябва да 

търсите отговор след това, или се спирате да изясните нещата?
 – записвам (запомням) за по-късно
 – спирам да си изясня нещата
19. имате ли навик да правите по няколко пъти сходни упражнения?
 – да – не
20. Учите ли лесно по схема?
 – да – не
21. Учите ли по-лесно идеи или примери?
 – общи идеи и концепции
 – факти и примери
22. имате ли навик да преписвате (да пишете наново) изцяло или частич-

но лекциите (текстовете) при учене?
 – да – не
23. Правите ли различни упражнения върху изучавания материал за по-

добро разбиране?
 – да – не  – само ако са задължително 
         поставени от преподавателя
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24. имате ли навик сами да си правите схеми, диаграми по време на уче-
нето?

 – да – не
25. търсите ли тълкувания на термини в речници, енциклопедии, учебни-

ци?
 – да – не
26. Поставяте ли си предварително въпроси – какъв тип учене правя: за 

познание и понятия; за приложение; за личностно развитие… Какво 
се иска от мен? Какво неясно имам? това ли е подходящото място за 
мен?…

 – да – не
Б) СтиЛ на раБОта ПО заДание
27. ако имате 2 часа време за работа, отделяте ли поне 15 мин за четене 

на заданието, преди да започнете?
 – да – не, започвам направо работа
28. Поставяте ли си часовника пред вас, за да следите времето?
 – да – не
29. Гледате ли често часовника си по време на работа?
 – да – не
30. имате ли навик да скицирате допълнително заданието под друга фор-

ма – табло, схема…?
 – да – не
31. ако заданието изисква някакви средства и материали, набавяте ли си 

ги предварително?
 – да – не
32. ако има няколко подвъпроса (подзадания), четете ли ги всичките или 

отговаряте веднага на първия?
 – чета всички
 – започвам от първия
33. ако има няколко независими въпроса, от кой започвате работа?
 – от най-трудния за мен 
 – от най-лесния
 – от първия
 – от този, който е указан от преподавателя (ако има такъв)
34. изяснявате ли си предварително някои теоретични постановки?
 – да – не
35. връщате ли се отново към първоначалната формулировка на задание-

то, преди да приключите окончателно работа?
 – да – не
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36. самооценявате ли се?
 – да – не
37. Подготвяте ли се за евентуално представяне на работата пред съуче-

ниците ви?
 – да – не
38. оставяте ли си време за проверка и допълнителни опити?
 – да – не, времето никога не ми стига
39. Поставяте ли си за цел да оптимизирате темпото си на самостоятелна 

работа?
 – да – не
40. Как предпочитате да работите върху задания?
 – сам – в група
В) ОрГанизаЦиЯ и ПЛаниране на ВреМетО
І. Краткосрочна перспектива
41. имате ли предпочитан момент за учене през деня?
 – да – не
42. Предпочитан (фиксиран) ден за учене през седмицата?
 – да – не
43. имате ли „ред“ (последователност) за вършене на отделните дей-

ности – учене, търсене на средства и материали, работа в библиоте-
ка, практическа работа…?

 – да – не
44. имате ли специално отделено време за преговор?
 – да – не
45. Подготвяте ли си предварително мястото за работа?
 – да – не
46. Правите ли паузи по време на работа?
 – да – не
47. следите ли баланса „работа/почивка/свободни занятия-хоби“?
 – да – не
ІІ. Дългосрочна перспектива
48. Предвиждате ли необходимото време за транспорт?
 – да – не
49. Предвиждате ли различната натовареност („плътност“) на ангажи-

ментите си в училище през различните периоди?
 – да – не
50. фиксирате ли учебните си ангажименти, които не бива да пренебрег-

вате „на всяка цена“?
 – да – не
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51. фиксирате ли другите си ангажименти (семейни, лични, обществе-
ни), които не бива да пренебрегвате „на всяка цена“?

 – да – не
52. Предпочитате да се явите на изпитване, или да разчитате на текущо 

оценяване и участие?
 – на изпит – текущо представяне и оценка
53. имате ли график (който си изготвяте предварително) и класьор на 

балансираните приоритети през годината?
 – да – не
 
4. Основни въпроси за дискусия 
Помислете как можете да подобрите ученето си, като отговорите писме-

но на следните въпроси: 
1. Кои са най-силните ми умения – в ученето, в работата по задание, в 

организацията на времето?
2. Какво мога да подобря – в ученето, в работата по задание, в органи-

зацията на времето?
3. Как ще го направя – в ученето, в работата по задание, в организация-

та на времето?
Инструкция към учениците: добавете отговорите във вашето порт-

фолио!
 
5. задание за диагностика на интересите 

ЧЕк-ЛИСТ НА ИНТЕрЕСИТЕ

Методът „чек-лист“ на интересите е разработен от отдела за анализ на 
производствените дейности и промишлени услуги към Министерството на 
труда в саЩ. тестът е полезен за хора, които не разполагат с изявен интерес 
към определена работа, или за тези, чиито познания за много видове работа и 
дейности в различните професионални области са ограничени.

Инструкция към учениците: По-долу са изброени 115 дейности, под-
редени в списък от 23 групи. Прочетете всяка дейност и поставете отметка 
до тези, с които бихте искали да се занимавате като професия или хоби. 
отбележете дейността дори и ако се интересувате само от една част от нея. 
ако не сте извършвали даден вид дейност, но смятате, че бихте искали да 
се занимавате с нея при предоставена възможност, също я отбележете. ако 
дейностите, изброени в някоя от групите, не ви интересуват, оставете праз-
но място. работете бързо, като не прекарвате много време в мислене за 
някой вид работа.
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а

скициране и рисуване на портрети, пейзажи, натюрморти или •	
фигури на платно.

създаване, проектиране и рисуване на плакати, фирмени табе-•	
ли, афиши за представления, морски карти, диаграми, етикети и 
илюстрации за рекламни изделия, книги и списания.

Моделиране или гравиране на различни предмети от дърво, гли-•	
на или камък.

скициране на стаи и планиране как да се подредят мебелите, •	
украсяване на стени и цветни схеми.

създаване и рисуване на мащабни шаблони за нови видове и •	
модели дрехи.

Б

свирене на музикален инструмент.•	

Пеене на различни видове песни.•	

създаване и композиране на музикални пиеси или аранжиране •	
на мелодии за изпълнение от оркестър.

дирижиране на оркестър.•	

изучаване на теорията на музиката и похватите ѝ, мелодията и •	
хармонията.

В

Писане на статии за списания, пиеси, разкази, стихотворения •	
или книги.

Превод от един език на друг.•	

съставяне на новините за вестник или списание.•	

Писане или редактиране на новини за вестник, списание или книги.•	

извършване на литературно-изследователска работа за истори-•	
чески публикации.
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Г

игра в пиеса или драматична продукция.•	
водене на радиопрограми.•	
танцуване за развлечение или професионално.•	
игра на футбол, бейзбол, хокей или други видове спорт.•	
развличане на другите чрез жонгльорство, фокуси, пантомима •	
или магия.

Д

организиране на рекламни кампании.•	
Прилагане на принципите на счетоводството, статистическия •	
анализ, договори, кредити, пазарни условия и приложна психо-
логия към проблеми на бизнеса.
съставяне на законодателни документи като договори, споразу-•	
мения за партньорство, актове и завещания.
водене на законодателни дела.•	
разработки по методи за продажба.•	

е

решаване на математически задачи с използване на умножение, •	
деление, квадратни числа и квадратни корени.
Преписване на дълги списъци с числа и проверка дали са препи-•	
сани правилно.
намиране на грешки в отговори на математически задачи.•	
извършване на действията събиране и изваждане.•	
работа с дроби и десетични числа.•	

Ж

водене на бизнес отчети като: бизнес фишове, разписки, кви-•	
танции, сметки, протоколи за присъствие и количества закупени 
стоки или свършена работа.
Печатане на машина на писма и доклади.•	
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стенографиране под диктовка или на машина за стенографиране.•	
Получаване, проверяване, преброяване, сортиране, преглежда-•	
не и съхраняване на записи.
сортиране, систематизиране и подреждане на доклади, протоко-•	
ли и други писани неща.

з

Продаване или събиране на билети, обмяна на пари – боравене •	
с пари.
вдигане на телефона.•	
даване на информация на хора за ориентиране из улиците или •	
показване местонахождението на стоки в складове.
изготвяне на списъци на потенциални клиенти и свързване с тях •	
с цел извършване на продажби.
опити да заинтересувате потенциални купувачи, като им показ-•	
вате мостри или каталози.

и

Преподаване в училище.•	
разговори с отделни хора или семейства с цел подпомагането им •	
да решат личните си или финансови проблеми.
взимане на интервюта и даване съвети на отделни хора относно •	
обучението им и социалните им проблеми.
изучаване на социалните и икономически условия с цел подпо-•	
магане на отделни личности или групи за разрешаване на про-
блемите на общото им благополучие.
въвеждане в сила на закони във връзка с предотвратяването на •	
пожари и престъпления, трафика, здравеопазването или емигра-
цията.

Й

Планиране балансирана диета (планиране на меню или ядене).•	
смесване на храни за получаване на нов вкус.•	
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работа с храна, за да изглежда по-красиво и по-привлекателно.•	
изучаване на подходящите за дадени ястия подправки.•	
Подбиране на меса и зеленчуци на пазара, за да видите дали са •	
пресни и от добро качество.

К

игра с деца.•	

разказване на приказки на деца.•	

Грижа за деца.•	

Подпомагане на децата във всекидневните им нужди.•	

Л

оказване на първа помощ.•	
Подреждане на маса и сервиране на храни и напитки.•	
домакинска работа.•	
Козметични услуги – маникюр, педикюр, фризьорство.•	
работа с облекла.•	

М

изучаване на почвата, времето, климата и т.н., при които расте-•	
нията и животните се развиват най-добре.
засяване на растения, обработка на почвата или събиране на реколта.•	
опитване на различни методи за отглеждане на растения, за да •	
се намери най-подходящият за тях.
отглеждане на добитък – овце, прасета, пилета.•	

н

ловене на риба с мрежи, въдици, харпуни, копия или пушки.•	
Почистване на риба.•	
Управление на кораб и нанасяне на карта маршрута с помощта •	
на компас.
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стоене на пост на кораб в търсене на скали, фарове, шамандури •	
или други кораби.
наблюдаване действията на риби за определяне навиците и из-•	
искванията им по отношение на храната.

О

използване на капани за хващане на животни.•	
водене на ловни дружини.•	
Цепене или рязане на дървета и подрязване на клони.•	
Преместване или подреждане на купчина от дънери и трупи.•	
оказване на грижа за горите, като ги предпазвате от пожари или •	
болести по дърветата.

П

Проектиране на машини, механично- и електрооборудване.•	

разработка и изпълнение на планове за строителство на сгради •	
или мостове.

използване на инструменти за чертане при изготвяне на подроб-•	
ни планове и чертежи за сгради или машини.

изследване в химическа, физическа или биологическа лабора-•	
тория.

Чертане на карти.•	

р

разглобяване на механични неща като велосипеди, автомобилни •	
двигатели, помпи, пишещи машини или пушки и повторното им 
сглобяване.
Преглеждане на механично оборудване – дали е амортизирано •	
или износено, дали има повреди.
спазване на сложни инструкции (упътвания) и диаграми, за да •	
сглобите части от машини.
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Преглед и регулиране на двигатели.•	
смазване на машини.•	

С

Поправка на електрически печки, хладилници, прахосмукачки, •	
вентилатори и двигатели.
изучаване на теорията на електричеството, включително прав и •	
променлив ток, волтове, ампери, омове и пр.
Монтиране на електрически проводници, свързване на кабели, •	
свързване чрез спояване и изолиране на електрически връзки.
сглобяване и проверяване на радиоапарати.•	
смяна на бушони, поправка на електрически ютии, поправка на •	
щепсели и къси съединения.

т

работа на скеле и изкачване по сгради, докато се монтират голе-•	
ми съоръжения.
Боядисване, шпакловане, замазване или лепене на тапети.•	
работа с ръчни инструменти като триони, циркуляри, бормаши-•	
ни, отвеси.
огъване, завинтване и монтиране на тръби, ремонт на дренажни •	
канали и водопроводни кранове.
извършване на дърводелска работа, водопровод, подреждане на •	
под или покрив.

У

Монтиране или поправяне на уреди като часовници, катинари, •	
ключалки, фотоапарати, автоматични писалки или бинокли.
изучаване, инспектиране и сортиране на предмети по качество, •	
размер, цвят или тегло.
изрязване или оформяне на стъкло или камъни за бижута и дру-•	
ги подобни дребни артикули.
точене, нарязване и оформяне на тесто за хляб и пасти.•	
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Кроене, шиене или поправяне на дрехи, обувки или други арти-•	
кули от плат или кожа.

Ф

работа на универсален струг, колонни вертикалнопробивни ма-•	
шини и други машини в работилница.
извършване на изчисления за определяне на ъгли, криви или •	
форми на малки части от метали или дърво.
дърпане на лостове и натискане на бутони или завъртане на •	
кормилото за тръгване, спиране, намаляване или увеличаване на 
скоростта на машини.
работа на мощни машини за преместване на скали и отпадъци.•	
Правене на части или инструменти от метал.•	

Х

написване на букви или копиране на скици върху дърво, метал, •	
платно или филм.
Правене на фотографски копия на чертежи, доклади или снимки •	
за книги или вестници.
Машинно или ръчно нагласяване на печатарска машина; работа •	
с размери, стилове, шрифтове или нанасяне на корекции.
използване на мека креда за копиране на карти, диаграми, пла-•	
кати и чертежи.
изрязване на проекти или букви в метал, камък или стъкло с •	
използване на ръчни инструменти или гравиращи колела.

Ц

съблюдаване на формули, синхронизиране, измерване на тем-•	
пературата и указанията за налягане.
Манипулиране и изливане на горещи метали или метали с галва-•	
нични покрития.
работа с пещи, фурни и други съоръжения.•	
Шлифоване, смесване или разделяне на химикали.•	
измерване, смесване или приготвяне на храни за консервиране.•	
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сега пребройте броя отметки във всяка група дейности. след това по-
тъмнете в дадената по-долу таблица, започвайки от долния ред нагоре, тол-
кова квадратчета, колкото отметки сте поставили на съответната буква от 
азбуката. 

5
4
3
2
1

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц

интерпретация на резултатите
а. работа в областта на изкуствата
Б. работа в областта на музиката
в. работа в областта на литературата
Г. развлекателен сектор
д. Канцеларска работа и търговия: техническа работа
е. Канцеларска работа и търговия: работа с компютър
Ж. водене на отчети и обща чиновническа работа
з. работа с обществени контакти
и. работа в сектора по обслужването: обществени услуги
Й. работа в сектора по обслужването: Готвене
К. Грижи за децата
л. лично обслужване
М. селско стопанство
н. флота
о. Горско стопанство
П. инженерство: техническа работа
р. работа в механиката
с. работа в електротехническия сектор
т. строителни занаяти – строителство и дърводелство
У. общо занаятчийство
ф. Машиностроене и работа с машини
Х. работа с графични изкуства
Ц. Металообработка и друга обработка
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Висок резултат: По-долу направете списък на четирите букви, по които 
сте получили най-висок резултат. до всяка буква напишете категорията труд, 
асоциирана с буквата от горния списък.

___________ ____________________________________________
___________ ____________________________________________
___________ ____________________________________________
___________ ____________________________________________
Като определите своите четири категории работа с най-висок резултат, 

вие установявате, че тези видове работа ви привличат най-много. разгледайте 
дейностите, които съставляват всяка една група. обърнете особено внимание 
на всички възможни прилики между включените видове дейност. те описват 
определени видове работа и работни характеристики, взети от професионал-
но изследване на работния процес.

Проверката на дейностите, която вече сте направили, определя най-важ-
ните за вас дейности в професионално отношение. ако разполагате с повече 
от четири групи с висок резултат, то по всяка вероятност имате широк кръг 
от интереси, който ще ви позволи да избирате между много видове работа. 
най-голямо удовлетворение от работата си ще получите, ако приемете длъж-
ност, която ще ви позволи да се занимавате с толкова повече от проверените 
дейности, колкото това е възможно.

Нисък резултат: направете списък на четирите букви с дейности, по 
кои то сте получили най-ниски резултати. до всяка буква напишете категория-
та труд, асоциирана с буквата от горния списък. Като класифицирате тези 
свои категории с най-нисък резултат, вие установявате, че проявявате малък 
интерес към изброените в съответните категории дейности. По всяка вероят-
ност бихте били нещастни, ако приемете работа, съдържаща подобни задъл-
жения. ако приемете работа, която включва дейности с нисък резултат и се 
заемете с дейност като хоби, за която имате висок резултат, то това може да 
повиши удовлетворението от работата ви.

___________ ____________________________________________
___________ ____________________________________________
___________ ____________________________________________
___________ ____________________________________________
Инструкция към учениците: добавете вашите предпочитания към опре-

делени професионални сфери във вашето портфолио!

6. задание. Създаване на лично дърво с корен от вашите дарби, стебло 
от способности и богата корона от постижения и продукти. дайте му име – 
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нещо, свързано с вашите мечти или с най-важните ценности, или с вашето 
кредо. Поставете го във вашето портфолио!

ЛИЧНо профЕСИоНАЛНо ДърВо
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Трето ателие: 
Основни групи кариерни умения

Цели
формиране на личностно ориентирани умения за професионално са- ◘
моопределяне и вземане на информирани аз-решения на основата на 
съпоставка на информация за себе си и за пазара на труда.
изграждане на пазарно ориентирани умения за търсене на информа- ◘
ция, за персонално представяне и активност. 
Усвояване на организационно ориентирани умения за сътрудничест- ◘
во, за изследване, за планиране на съвместни дейности, за поемане 
на отговорност. 

Основни понятия – труд, професия, занаят, работа, кариера, кариерни 
умения, лични ресурси, физическа дееспособност и работоспособност

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. запознаване с основните понятия

2. Дискусия – дискусията ни предхожда ключовото задание в това ате-
лие, защото е база за определяне на приоритетите за промяна в настоящия 
момент. 

Основни въпроси:
•	 Кои	умения	са	дефинирани	от	Европейския	съюз	като	умения	за	уче-

не през целия живот?
•	 Да	 поговорим	 за	 физическата	 дееспособност	 и	 уменията	 ни	 да	 се	

съхраняваме и грижим за себе си – за пълноценен балансиран дневен 
режим; хранителни навици – или накратко, как живееш ти? 

•	 Какво	 би	 променил/а	 –	 двигателна	 активност;	 трудова	 активност;	
възстановяване и релаксация ...?

•	 Уморявам	ли	се	бързо?	Как	мога	да	повиша	своята	жизненост	и	рабо-
тоспособност? Какво мога и възнамерявам да променя на първо 
време? – в храненето, в движението, в почивката, в активностите? 

3. задание „Да сключим договор със себе си“ 
Инструкция към учениците: определете приоритетите си за своя собст-

вен начин на живот в различните области – хранене; двигателен режим; ус-
пеха в училище и училищни дейности; свободното време и развитието на 
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способности; отношения в семейството; отношения с приятелите; други 
активности – доброволчество, изяви... използвайте технологията по-долу и 
сключете договор със самия себе си със срок времето на работа. в края ще 
направите своя отчет и ще споделите постиженията си в отделните категории. 
добавете договора в портфолиото си!

ДоГоВор ЗА САмоУпрАВЛЕНИЕ НА промЯНАТА

Поведение, което трябва да променя
____________________________________________________________
Цел за поведение 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Какво точно поведение бихте искали да промените или подобрите?
 Какво равнище на промяна бихте искали да постигнете?
 При какви условия искате да се проявява това поведение?

План за действие
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Как планирате да го направите? 
 Какви стъпки ще предприемете?
 Ще включите ли и друг/и?
 1. _______________________________________________________
 2. _______________________________________________________
 3. _______________________________________________________
 4. _______________________________________________________
 5. _______________________________________________________
 Като планирате стъпките си, запитайте се какво би се случило.

1. Как ще реагирам/ще се справя с това сега?
____________________________________________________________
2. Какво води до това?
____________________________________________________________
3. Какво правя, че влошавам проблема?
____________________________________________________________
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4. Какво правя, което облекчава положението?
____________________________________________________________
5. Какво мога да направя, за да избегна проблема?
____________________________________________________________
6. Как мога да намаля последиците от проблема?
____________________________________________________________
7. Как мога да сведа до минимум отрицателните последици?
____________________________________________________________

Самонаблюдение 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Как смятате да наблюдавате своя напредък?
 Какво приспособление ще използвате – график, личен дневник?
 Можете ли да посочите в общи линии как ще си водите бележки?

награди
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 Как смятате сам/а да се възнаградите?
 В кои моменти от плана си бихте си дали награда?
 Ще включите ли друг значим човек в плановете си за награда?

Ако срещате трудности при планирането на своите награди и наказа-
ния, запитайте се следното:

1. Какво правя за забавление?
____________________________________________________________
2. Какво ме отпуска?
____________________________________________________________
3. Какво ме кара да се чувствам добре?
____________________________________________________________
4. от нещата, които правя всеки ден, от кое не бих се отказал?
____________________________________________________________
5. с какви хора обичам да бъда?
____________________________________________________________
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6. Какво обичам да правя с тези хора?
____________________________________________________________

Санкции
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ще прилагате ли наказания, ако не се справите с плана си за действие?
Ако да, какви ще са те?
Ако не, защо?

НАСокИ ЗА прИЛАГАНЕ НА ДоГоВор СъС СЕбЕ СИ

Част от успеха на договора със себе си зависи от начина, по който дого-
ворът се прилага. ето резюме на стъпките за прилагане на договора:

1. Условията на договора трябва да се договарят, а не да се налагат от 
някого – вие сами поемате ангажимент към и със самия/самата себе 
си.

2. затова го правите устно и писмено.
3. Поведенческите модели, установени с договора, трябва да се упраж-

няват всекидневно – т.е. договорът да засяга някаква значима дейност 
за вас.

4. договорът трябва да се преразглежда на по-късен етап и ако е необ-
ходимо, да се изменя.

НАСокИ ЗА САмоНАГрАжДАВАНЕ

1. При избора на награди и самоограничения (или самонаказания) нека 
подходим с настроение и находчивост – обсъдете го в групата, вложете 
оригиналност и добронамереност към самите себе си – не става дума за нар-
цисизъм или за самобичуване, а за намиране на средства за ефективен само-
контрол.

индивидуализирайте наградата;•	
избирайте достъпни награди;•	
използвайте различни видове награди (вербално-символични, •	
материални, имагинерни, текущи, потенциални);
нека наградата да е съответна на изпълнението на целите.•	

1.  раздаване на наградите:
уточнете какво и колко трябва да си дадете за награда; ◘
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уточнете конкретни премии в малки количества за различни рав- ◘
нища на изпълнение на целите.

2. време на наградите:
да се осигуряват „на момента“, текущо в процеса на дейността; ◘
все пак да се дават след изпълнението, а не при обещанието. ◘

Четвърто ателие: 
Умения за общуване  
и съгласуване

Цели 
формиране на умения за вербална и невербална комуникация, за ак- ◘
тивно слушане.
Усъвършенстване на уменията за себепредставяне. ◘
развитие на умения за професионална импровизация ◘
Подобряване на уменията за професионална адаптация и инте- ◘
грация.

Основни понятия – кариерен тип личност; кариеризъм; автономност; 
умения за обоснован риск; адаптивност и професионална интеграция; профе-
сионална импровизация

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. запознаване с основните понятия

2. Представяне на проектите „договаряне със себе си“ в групата и 
определяне на взаимни консултанти по време на тяхното изпълне-
ние.

3. Дискусия 
 3.1. Основни въпроси, свързани с ефективността на представянията. 
•	 Мога	ли	да	слушам	активно?	
•	 Ориентирам	ли	се	по	това,	как	мен	ме	слушат?	
•	 Мога	ли	лесно	да	бъда	въвлечен	в	конфликт	и	как	се	справям	с	

решаването на конфликти? 
•	 Мога	ли	да	работя	в	екип	или	предпочитам	индивидуалната	дей-

ност? 



42

 3.2. Основни въпроси, свързани с основните качества на кариерния 
тип личност.
•	 Кои	 са	 основните	 качества	 на	 кариерния	 тип	 личност?	 –	 авто-

номност; умения за поемане на разумен риск; адаптивност; 
професио нална импровизация.

•	 В	каква	степен	ги	притежавам?
•	 Как	се	става	кариерист	според	мен?	
•	 Имам	ли	образци,	на	които	се	опитвам	да	приличам	–	в	училище,	

в личния живот, в професия, в изкуство ....
•	 Имам	ли	антиобразци?	–	в	същата	последователност.

Инструкция към учениците: напишете кратко есе, като отговорите на 
въп роса какъв кариерен тип личност сте и го добавете във вашето портфолио!

Пето ателие:  
Умения за себепознание „КАКВО МОГА?“

Цели 
Преоткриване на личните дарби и таланти, на способности и компе- ◘
тентности (професионални, социални, организационни, технически, 
артистични, други).
самоотчет на „моя опит“ – участие в програми, стажове, проекти,  ◘
практики, доброволчество, други дейности.
ф ◘ ормиране на умения чрез тренинг.

Основни понятия – способности и изявени способности – дарби и та-
ланти; умения; компетентности, компетенции

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. запознаване с основните понятия – що е способност и талант, ком-
петентност и компетенция.

2. Упражнение за мотивирани умения – ще се изненадате колко мно-
го неща можете и обичате да правите едновременно, без да сте си да-
вали и си давате сметка за тях. а те са вълшебните оазиси за вашата 
щастлива професия, която ще ви носи удовлетворение и в която ще 
можете да напреднете бързо и ефективно. 
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Инструкция към учениците: 
Стъпка 1. Посочете 15–20 постижения. това са неща, които обичате да 

правите, вярвате, че правите добре, и изпитвате задоволство, гордост или 
чувство, че сте си свършили работата, когато ги вършите. опитайте се да си 
представите, че вършите това, с което се справяте най-добре, и анализирайте 
постиженията си! Посочете постиженията през целия си живот, като започне-
те още от детството! Постиженията трябва да са свързани със специфични, а 
не с общи умения, и може да са в областта на работата, образованието, удо-
волствията, спорта или домакинството. напишете всяко от постиженията си 
на лист хартия, който след това ще добавите в портфолиото си. 

Примерни постижения (дадените примери са взети от оригиналния амери-
кански вариант на упражнението. Можете да измислите и дадете свои такива.)

започнах да играя шах в девети клас и през първата си година в уни- ◘
верситета получих правото да играя на първа дъска.
научих се да свиря на пиано и често свирех на църковните служби,  ◘
докато бях в гимназията.
измислих модел и уших рокля, която участва в ревю. ◘
въпреки че бях по-дребен от останалите, бях най-важният играч в  ◘
отбора по футбол в гимназията.
завърших гимназията с отличие, въпреки че бях много активен в учи- ◘
лищните клубове и работех на половин работен ден.
Бях първият от семейството, който влезе в университет, и един от  ◘
малкото от гимназията. работех на непълен работен ден, както и през 
лятото. Беше истинска борба, но успях.

Стъпка 2. Подредете седемте си най-значими постижения. Поставете 
списъка в портфолиото!

моИТЕ НАй-ЗНАЧИмИ поСТИжЕНИЯ
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
7. _________________________________________________________
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Стъпка 3. опишете в кратък текст тези постижения! Поставете това 
опи сание в портфолиото.
•	 Как	започнахте	да	се	занимавате	с	това?
•	 Подробности	за	това,	какво	направихте	и	как	го	направихте.
•	 Кое	ви	донесе	най-голямо	удовлетворение?

Стъпка 4. разсъждавайте върху постиженията си. работете по двойки и 
взаимно се интервюирайте. записвайте всяко значимо постижение на парт-
ньора си, за да обобщите взаимно вашите способности, умения и лични ка-
чества. Подходящи въпроси за интервюто са следните:
•	 Как	започнахте	да	се	занимавате	с	това?
•	 Какво	беше	участието	ви	в	него?
•	 Какво	всъщност	направихте?
•	 Как	го	направихте?
 
Стъпка 5. създайте модели, като използвате записите на интервюи-

ращия: двамата заедно открийте способностите, уменията и личните ви ка-
чества, за които става дума повече от един път и които са демонстрирани 
от постиженията ви. ако има неща, които не са ви ясни, прегледайте отново 
данните. ако не сте съгласни с постигнатия извод, не го вземайте предвид. 
резултатите трябва точно и честно да отразяват какво можете да вършите. 
след взаимното обсъждане на получените резултати разменете списъците и 
ги добавете в портфолиото си! 

Стъпка 6. синтезирайте информацията, като групирате сходните умения 
в категории: например уменията и качествата ви могат да бъдат групирани по 
подобен начин.

СИНТЕЗИрАНИ ГрУпИ УмЕНИЯ по обЛАСТИ

Разследване/Проучване/Събиране 
на информация/Оценка на 
информацията

Обучение/Трениране/Изпълнение/
Демонстрация

Научаване/Запомняне/Добро 
практикуване/Оценяване/Преценка/ 
Сравнение

Конструиране/Събиране на части в 
едно/Комбиниране/Организиране и 
планиране на дейности

Възможност да се оказва влияние/
Добра реклама/Подкрепа, съветване, 
оказване на помощ на другите

Организиране/Изграждане на 
структури/Съставяне на дефиниции/
Планиране/Посочване на курс/
Координация/Изграждане на 
стратегия

Творчество/Дизайн/Адаптиране/
Модификация
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Опишете подробно постиженията си!
ПостиЖение № __  _________________________________________
1.  Как се заех с това? _________________________________________
2.  Какво направих? ___________________________________________
3.  Как го направих? ___________________________________________
4.  Какво правих с най-голямо удоволствие? _______________________
Поставете списъка с отговорите си в портфолиото!

3. Други техники за определяне на мотивирани умения и способ-
ности

Инструкции към учениците: 
1. избройте всичките си хобита и анализирайте какво правите при вся-

ко от тях, кои ви харесват най-много, какви умения използвате при 
тях, какво сте постигнали.

2. намерете доказателствата вкъщи – „изровете“ своите детски рисунки, 
направени неща, спомени, снимки, сертификати, грамоти, награди. 

3. допълнете вече вашето лично кариерно портфолио с продуктите и 
постиженията на вашия опит!

4. задание. напишете есе, като отговорите на въпроса „Какво обичам да 
правя спонтанно, удава ми се лесно, напредвам бързо, изпитвам удоволствие, 
когато го върша, не се уморявам бързо и не усещам времето, не изпитвам 
големи трудности, постигам прекрасни резултати?“. избройте поне 5 такива 
неща! Прочетете го пред съучениците си, обсъдете го групово и го поставете 
във вашето портфолио!

 

Шесто ателие:  
Граждански умения

Цели
формиране на умения за откриване на пресечните точки между права  ◘
и задължения – МоГа, исКаМ и трЯБва – самоопределяне като 
гражданска позиция.
Усъвършенстване на уменията за реализиране на социално и активно  ◘
гражданско поведение.

Основни понятия – гражданско общество, граждански структури, до-
броволчество, гражданска позиция, принцип на разделение на властите
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ПреПОръчитеЛнО разПиСание 

1. запознаване с основните понятия 

2. Дискусия на тема: „Гражданско общество“
 Основни въпроси

– Познавам ли реда и правилата, правата и задълженията си в мое-
то училище? 

– Познавам ли реда и правилата там, където живея? 
– ако трябва да променя нещо, какво ще е то – да изброя 5 спешни 

промени в:
•	 „Моето	училище	–	такова,	каквото	го	желая“	
•	 „Моят	град“
•	 „Моето	селище“
•	 „Моето	семейство“
•	 „Нашият	училищен	двор“
•	 „Нашата	класна	стая“
•	 „Моето	работно	място“
•	 „Моята	страна“
•	 „Светът“	или	нещо	друго
 
напишете есе по една от темите, като отговорите на въпроса „с какво 

мога да се заема да променям? Кое е реалистично? с какво ще се ангажи-
рам?“ 

Прочетете го пред съучениците си, обсъдете го и го поставете в портфо-
лиото!

Седмо ателие:  
Професионално самоопределение

Цели
изграждане на умения за съпоставка – среща на световете – моите  ◘
детски мечти и мечтите на моето семейство за мен.
формиране на умения за проектиране – изработване на семейно дър- ◘
во на професиите и лично дърво на способности, постижения и про-
дукти.
Усъвършенстване на умения за самоопределяне – откриване на пре- ◘
сечните точки между МоГа (способности), исКаМ (интереси), 
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оБеКтивни УсловиЯ (пазар на труда), Ще наПравЯ (реални 
проекти). 

Основни понятия – професионално самоопределение, кариерно плани-
ране, кариерен избор, фактори за професионално ориентиране (семейство, 
връстници, медии и др.); фактори за професионален избор – личностни

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. запознаване с основните понятия

2. Визуализиране на табло на детските ни мечти – една вълшебна 
палитра (на табло, на стена, виртуално – нека групата да реши). Кои от тях са 
още актуални за мен? Кои от тях са осъществими за мен? Как? свързани ли 
са с бъдещата ми професия? а зная ли какво „си мечтаят“ родителите ми за 
мен? Кое е общото? 

направете снимка на вашия продукт със списъка на детските мечти и я 
поставете в портфолиото!

3. рисуване на „семейното/родословното ни професионално дърво“ 
с професиите на нашите предци, родители, братя и сестри. а сега да образу-
ваме нашата професионална гора. и да поразсъждаваме за предаването на 
трудовите фамилни традиции и ценности, но и на дарбите и талантите, които 
често имат по-далечни родови корени.

Поставете семейното/родословното професионално дърво в портфолиото!

4. Дискусия – основни въпроси 
– Как всъщност се избира професия и кариера? 
– Как хобито става професия? 
– Видове професии – познавам ли ги достатъчно добре – всеки да 

представи по една професия на останалите, като ползва опита на 
своето семейство, на свои близки, на познати, на наблюдения и ли-
чен опит.

– Кои са най-важните характеристики на една професия според мен?
– Кой и какво влияе най-силно за избора ми на професия? 

напишете есе на тема: Как си представям „Моята професия и моя карие-
рен път в нея“? това има ли връзка с детските ми мечти?

Поставете го в портфолиото!
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Втори модул:
Светът на професиите –
кариерни умения 
за информиране

Цел. Модулът цели да представи различните професионални сфери, като 
разкрива тяхната специфичност по предварително заложени критерии. в про-
цеса на пътешествието това е стъпката, в която участниците опознават много 
възможни професионални пътища, за да придобият представа за същността и 
всекидневието на всяка професия.

Структура. Модулът е разработен в 18 ателиета в рамките на 18 
учебни часа. 

1. ателие „Моето място в света на професиите“
2. Петнадесет ателиета за всяко семейство от професии и едно за 

сфера занаяти „Моята професия“
3. ателие „Гъвкави умения“

Основни технологии и методи на работа. Препоръчителен формат за 
модула е дискусията с експерти и посещение на работно място за всяко отдел-
но професионално семейство. в допълнение, посредством видеоматериалите, 
налични на wishbox.org, се представят профили на професионалисти във вся-
ка професионална сфера.

Участници. Представянето на професиите може да стане посредством 
директно участие на родители, на завършили училището работещи млади 
хора. Препоръчително е участието на изявени представители на професии; 
работодатели и спонсори на училището, Центровете за кариерно ориентира-
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не, експерти от браншовите организации и камари, представители на отрас-
ловите министерства.

Основни понятия – противопоказания за упражняване на професия – 
относителни и абсолютни; национален и международен класификатор на про-
фесии; списък на занаяти; степен на професионална квалификация – удосто-
верения; степен на професионално образование – дипломи; професионална 
правоспособност – свидетелство

Първо ателие: 
„Моето място в света на професиите“

Цел. да се стимулира мисленето в посока на различни професионални 
отрасли, отнасящи се до индивидуалните интереси, ценности, предимства, 
умения и знания.

Инструкция към учениците: от следния списък с отрасли изберете един, 
който отговаря напълно на вашите качества. ако нямате предпочитания за 
нито един отрасъл, изберете поне един между: Бизнес услуги, информацион-
ни технологии, логистични или Публични отраслови категории. те включват 
позиции като административен асистент, компютърен програмист и търгов-
ски представител, като подобни специалисти могат да бъдат наети в множес-
тво професионални направления.

инженерство ◘
Бизнес мениджмънт и администрация ◘
туризъм и хотелиерство ◘
обществени услуги ◘
Публична администрация ◘
образование и обучение ◘
информационни технологии ◘
телекомуникации ◘
здравеопазване ◘
фармация ◘
околна среда, природни ресурси и опазване ◘
лесовъдство ◘
земеделие и селско стопанство ◘
спорт, фитнес и активни развлечения ◘
изящни изкуства и занаяти ◘
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следва подробно описание, чрез което можете да се ориентирате доколко 
съответните професии отговарят на вашите интереси. Подчертайте или 
оградете тези от тях, за които бихте искали да научите повече.

1. Инженерство

алтернативна енергия (химически инженер, химично-инженерен  ◘
технолог, строителен инженер, механичен инженер);

въглеводороди (химически инженер, химично-инженерен техно- ◘
лог, геофизик, географ, геоложки и геофизичен технолог, минен 
инженер, оператор на петролни тръбопроводи, технолог минера-
ли, петролен инженер, сеизмичен наблюдател);

хидроелектроника (компютърен програмист, електронен инже- ◘
нер, специалист електронни системи);

ядрена енергия (геофизик, ядрен инженер, специалист радиацион- ◘
но замърсяване).

2. бизнес мениджмънт и администрация

финансови услуги (счетоводител, одитор, банков мениджър, биз- ◘
нес финансов консултант, специалист бизнес право, кредитен 
мениджър, финансов анализатор, финансов планьор, специалист 
застраховане, специалист вземания);

информационни услуги (бизнес консултант, редактор, специалист  ◘
икономическо развитие, доставчик на куриерски и пощенски ус-
луги, асистент проучвания);

маркетинг (рекламен консултант, маркетингов специалист, специ- ◘
алист по връзки с обществеността, анализатор проучвания, спе-
циалист продажби);
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мениджмънт и администрация (статистик, консултант бизнес ме- ◘
ниджмънт, агент застраховане, анализатор маркетингови проуч-
вания);

персонал/личен състав/заетост (специалист кариерно развитие,  ◘
мениджър в агенция за подбор на персонал, специалист човешки 
ресурси, специалист организационно развитие, консултант тре-
нинги и обучения);

административна поддръжка (административен асистент, секре- ◘
тар, рецепционист, телефонен оператор, говорител);

дистрибуция и куриерски услуги (куриер, информационен специа- ◘
лист, сортировач на електронни съобщения и писма, специалист 
по сигурността).

3. Туризъм и хотелиерство

настаняване (служител резервации, портиер, рецепционист, каме- ◘
риер, координатор и възстановяване, хотелски мениджър, спаси-
тел, управител, специалист по сигурността);

атракции и туристически услуги (ресторантьор, историк, архи- ◘
вист, гид, преводач);

събития и конференции (банкет/кетъринг мениджър, анализа- ◘
тор маркетингови проучвания, консултант връзки с обществе-
ността, координатор специални събития, специалист продажба 
на билети);

храни и напитки (пекар, барман, сервитьор на храни и напитки,  ◘
помощник в кухня, ресторантьорски управител);

транспорт/пътувания (екскурзовод, шофьор на автобус, достав- ◘
чик на специализирана екипировка, туристически консултант).
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4. обществени услуги 

грижа за деца (бавачка, домашна помощница, учител в детска  ◘
градина);

грижа за дома (дърводелец, електротехник, доставчик, интери- ◘
орен дизайнер, интериорен декоратор, бояджия, водопровод-
чик, тапицер);

бизнес, ръководен от дома (дневна грижа за домашни любимци, ке- ◘
търинг, директна дистрибуция, оръжеен майстор, градинар, фото-
граф, шивач, препаратор, сватбен фотограф, публицист/писател);

имидж и външен вид (козметик, балсаматор, цветар, фризьор,  ◘
билкар, имиджов консултант, маникюрист, педикюрист, индиви-
дуален фитнес инструктор, сватбен координатор, масажист, ме-
ниджър на сПа център);

почистване (почистване на килими, домашен помощник, ра- ◘
ботник в пералня/химическо чистене, почистване на прозорци, 
портиер).

5. публична администрация

обществено развитие (специалист обществено развитие,  ◘
икономичес ко развитие, икономист, политик, публичен админи-
стратор, социален планьор, специалист социални проучвания);

обществени услуги (архитект, специалист чуждестранни услуги, по- ◘
гребален агент, служител в имиграционна служба, съдия, адвокат, 
метеоролог, религиозен глава, координатор специални събития);

култура (архивист, уредник на музей, библиотека, арт терапевт, ме- ◘
ниджър на център за семейни забавления, спортен администратор);
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човешко развитие (кариерен консултант, представител обществе- ◘
но здраве, семеен консултант, психолог, социален работник, ге-
ронтологичен специалист);

защита и сигурност (митничар, пожарникар, здравен инспектор,  ◘
професионален хигиенист, охрана, специалист системи за сигур-
ност, разследващ специалист).

6. образование и обучение

служител в училище (директор, психолог, социален работник, ло- ◘
гопед, учител, ресурсен учител, възпитател);

развитие на кадрите (образователен координатор, анализатор на  ◘
професионалните длъжности, обучение на персонала, технически 
обучител, консултант по обучения);

следдипломно обучение (консултант, лабораторен асистент, про- ◘
фесор, инструктор, програмен отговорник, асистент проучвания);

образование за възрастни/професионално развитие (кариерен  ◘
консултант, специалист подбор, анализатор на пазара на труда, 
обучител);

индивидуално развитие (шофьорски инструктор, специалист об- ◘
разование в областта на околната среда, личен треньор, спортен 
инструктор).

7. Информационни технологии

компютърни системи, техническо развитие и поддръжка (компю- ◘
търен техник, компютърен инженер, координатор информацион-
на защита, електронен инженер).
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8. Телекомуникации

фабрично производство (производител на електроника, електро- ◘
нен инженер, машинен оператор, специалист по контрол на про-
дукцията);

доставчици на услуги (компютърен инженер, телефонен опера- ◘
тор, програмист).

9. Здравеопазване

интензивна, дълготрайна и превантивна грижа (гериатрик, ге- ◘
ронтолог, бавачка, терапевт, физик, физиотерапевт, физиоте-
рапевтичен асистент, психиатър, психиатрична грижа, рехаби-
литатор, респираторен терапевт, логопед, социален работник, 
консултант);

алтернативна грижа (акупунктурист, ароматерапевт, билкар,  ◘
масажист, акушер, природолечител, педиатър);

биотехнологии (биохимик, биотехник, биотехнолог, микро- ◘
биолог);

диагностициране (кардиолог, медицински сонографист, лаборато- ◘
рен техник, патолог, рентгенов лаборант);

проучвания (генетик, лабораторен технолог, микробиолог, фар- ◘
мацевт, физиолог, токсиколог);

здравни стратегии (специалист човешки ресурси, координатор,  ◘
проект мениджър, асистент проучвания, стратегически планьор, 
здравен администратор);
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предболнична грижа (специалист комуникации, диспечер, опера- ◘
тор на линия за спешна медицинска помощ, информационен опе-
ратор, шофьор на линейка);

обществено здраве (обществено-здравна грижа, стоматолог, дие- ◘
толог, здравен инспектор, здравен педагог, домашна медицинска 
грижа, логопед);

поддържащи услуги (личен асистент, координатор доброволчески  ◘
програми, медицински секретар).

10. фармация

продукция/дистрибуция (инвенторен контрол, координатор по га- ◘
рантирано качество, специалист сигурност);

проучвания и развитие (фармацевт, продуктов асистент, специа- ◘
лист проучвания, асистент проучвания);

продажби и маркетинг (медицински представител, представител  ◘
на чуждестранни услуги, координатор правителствени отноше-
ния, фармацевт).

11. околна среда, природни ресурси и опазване

оценка на влияние (еколог, одитор околна среда, инженер, хидро- ◘
лог, технолог водни ресурси, морски биолог, океанограф, технолог 
контрол по замърсяванията, специалист радиационна защита);

проучвания и развитие (строителен инженер, ентомологист, гор- ◘
ски патолог, ландшафтен архитект, лимнолог, специалист по яд-
рени запаси).
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12. Лесовъдство

първични горскостопански процеси и дейности (сечене, дъскоря- ◘
зане, горскостопански технолог, горскостопански служител, ма-
шинен оператор);

вторични продукти (майстор на мебели и обзавеждане); ◘

третични поддържащи устройства и услуги (екологичен консул- ◘
тант, горски изследовател, горски/лесовъден консултант, опера-
ционен консултант, дизайнер по озеленяване, дистрибутор екипи-
ровка и оборудване).

13. Земеделие и селско стопанство

обработване на земеделска земя (производство и отглеждане на  ◘
зърнени култури и фуражи, земеделски механик, пчелар, фермер, 
градинар, животновъд, дресьор на животни);

други видове работа, включваща растения и животни (ветеринар,  ◘
залесител, ботаник, оранжериен работник);

инспекционна дейност (земеделски инспектор, оценител, биолог,  ◘
специалист проучвания);

проучвания (земеделски инженер, хранителен технолог, служител  ◘
по входящ контрол, специалист почви, младши инспектор);

пазари (търговски представител, мениджър на зърнохранилище). ◘

14. Спорт, фитнес и активни развлечения

изкуство и дизайн (историк на изкуствата, компютърен аниматор,  ◘
служител в музей или библиотека, архитект, художник, скулптор);
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танци (арт директор, хореограф, танцов терапевт, учител); ◘

филми и телевизия (актьор, аниматор, телевизионен/радио гово- ◘
рител, радио/телевизионна поддръжка, камерен оператор, кастинг 
директор, критик, филмов директор, продуцент, продуктов мени-
джър, интериорен дизайнер, звуков оператор, сценарист);

музика (агент администрация/резервации, брокер, хоров диригент,  ◘
композитор, оркестров диригент, музикант, промоутър, публицист, 
певец, текстописец, звуков специалист, учител, музикален педагог);

радио (мениджър връзки с обществеността, редактор, журналист,  ◘
продуцент);

театър (актьор, дизайнер на костюми, директор, техник осветле- ◘
ние, драматург, продуктов мениджър, промоутър, звуков инже-
нер, театрален дизайнер);

професионални спортове (агент, терапевт, кинезитерапевт, ко- ◘
ординатор, индивидуален треньор, специалист маркетинг и про-
дажби, специалист продуктов дизайн, специалист сигурност, сайт 
мениджър, треньор).

15. Изящни изкуства и занаяти

изкуство и дизайн (арт директор, специалист компютърен ди- ◘
зайн, моден дизайнер, дизайнер растителност и цветя, графичен 
дизайнер, илюстратор, бижутер, инструктор, художник, театра-
лен дизайнер);

дърво/метал/фабрична продукция (ковач, оксиженист, дърворез- ◘
бар, скулптор);

работа с глина (майстор, главен майстор, керамичен майстор,  ◘
скулптор).
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Второ – седемнадесето ателие:  
„Моята професия“

Цел. запознаване с професиите от 16-те професионални семейства.
1. архитектура
2. Бизнес мениджмънт и администрация
3. Гражданска защита и сигурност
4. Производствена дейност
5. Услуги – здравни, юридически, социални и административно обслужване
6. образование и култура
7. Журналистика, комуникации и ит
8. здравеопазване
9. инженерство
10. Механика и технологии
11. научно-изследователска дейност
12. Природни ресурси и опазване
13. селско стопанство и лесовъдство
14. строителство
15. спорт, фитнес и активни развлечения
16. занаяти – полусвободни професии, изкуство

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. Дефиниране на професионалното семейство 
за всяко семейство професии се разписват основните параметри за съ-

биране на информация, нейното анализиране и критическа оценка чрез съот-
насяне с личните интереси, спсобности и капацитети за съответния вид труд 
по модела „структура и характеристика на професиите“, включен в списъка 
на приложенията.

2 . Гледане на тематично видео, в което се конкретизират дейностите, 
свързани с даденото професионално семейство. Може да използвате видео-
ресурсите на www.wishbox.org.

3. Беседа с госта – представител на професията
Основни въпроси на беседата. 
1. настояща работа и удовлетворение: описание на професията чрез 

конкретни примери
Като ...................... (професия) опишете дейностите си през деня.•	
най-приятното в професията•	
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най-трудното в професията•	
важни качества, за да си успешен в тази област/професия.•	

2. Първи стъпки: избор на професията, първо работно място
Как се насочихте към тази дейност?•	
разкажете ми за първата ви работа. •	
Какво научихте от първата ви работа?•	

3.  Училище: връщане към гимназията и средата, в която е израснал/а
Какъв бяхте като ученик? •	
Какви бяха хобитата ви? По какво се увличахте?•	
Кой е най-любимият ви спомен от училище?•	

4. Пътят към реализация: вдъхновение и обратни моменти
вдъхновение по пътя?•	
Кои бяха най-ценните уроци, които научихте по пътя си дотук?•	
Предизвикателства?•	

5. Мечти и цели: характер, описание на личността
Какво ви мотивира да продължавате напред?•	
за какво мечтаете?•	
интересите извън работа и хобита? •	

6. съвет
Какъв съвет бихте дали на нас, които сме в процес на избор на •	
професионален път?
Завърши изречението•	 : в моята кутийка за мечти има ................. 

Осемнадесето ателие: 
Задание по избор

Цели
формиране на самооценка за притежаваните знания, умения, компе- ◘
тентности, лични качества и способности за съпоставяне с изисква-
нията на желаните професии.
Конкретизиране на желаната професионална сфера.  ◘

Първо ключово задание:
„идентифициране на най-добрите професионални възможности“
Инструкции към учениците: Поканете няколко от своите близки и прия-

тели да вземат участие в тази задача – колкото повече хора, толкова по-добре. 
идеята ще проработи най-добре, ако в групата има и други хора, които са в 
процес на взимане на кариерни решения – така те също могат да извлекат 
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полезна информация от задачата. 
използвайте техниката „брейнсторминг“ (генериране на идеи): всич-

ки предположения трябва да бъдат записвани, без да бъдат предварително 
обмисляни. Много често хората надграждат една чужда идея, като я пре-
връщат в нещо съвсем различно и съществено я подобряват. всичко, което 
нарушава свободното и непринудено изразяване на идеи, намалява ефек-
тивността на упражнението.

обяснете добре какво бихте искали да правите и какво вече сте на-
правили. споделете вашата гледна точка относно бъдещето ви и опишете 
най-важ ните си качества и предимства. облечете в думи накратко идеята 
си за това, какво искате да правите! идеите веднага ще започнат да се реят 
из стаята!

Второ ключово задание:
„Гъвкави умения“
анализирайте своите умения, използвайки длъжностна характеристи-

ка за предпочитана позиция и следния каталог на уменията и преминете 
през четирите стъпки.

кАТАЛоГ НА УмЕНИЯТА 

Стъпки
Стъпка 1. отбележете всяко умение, което смятате, че притежавате. 
Стъпка 2. оградете (или пък оцветете) отбелязаните вече умения, които 

най-много харесвате у себе си и използвате често. 
Стъпка 3. Подчертайте най-харесваните 5 гъвкави умения (от 1 до 71 в 

списъка) и 5 умения за лично управление (от 72 до 103 в списъка).

ГъВкАВИ УмЕНИЯ

Умения за преценка

1. Преценка на звука – умението да се долавят тънки промени в 
звука.

2. Преценка на различия в цветовете – да се улавят различия в 
близки цветове.
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3. Преценка на различия на форми – да се забелязват малки раз-
лики във формите и размерите; преценка доколко предметите си 
приличат или се различават.

4. Преценка на разстояние – точна преценка за това, колко далече 
или колко близко са нещата.

Цифрови умения

5. Броене – определяне колко неща има в една група.

6. Смятане – използване на проста аритметика – събиране, изваж-
дане, умножение и деление.

7. измерване – използване на инструменти или дадена екипировка 
за определяне на разстояние, ъгъл, обем или тегло.

8. изчисляване – точна преценка за цена и размери на продуктите; 
предвиждане на резултат на аритметичен проблем, преди да е пре-
сметнат.

9. изчисляване на бюджет – планиране на разходи; разделяне на 
разходи за определени пера, как да се намалят разходите.

10. използване на аритметична зависимост – разбиране за това, 
как се работи с номера и статистика; четене на данни и интерпре-
тиране на статистика.

комуникативни умения

11. четене – извличане на информация от писмени материали; след-
ване на написани инструкции.

12. Писане – използване на добра граматика и грамотно писане; спо-
собност за изразяване чрез писмен текст. 
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13. Говорене – общуване с непознати в обикновена ситуация.

14. Говорене пред аудитория – изнасяне на реч пред публика.

15. Слушане – активно слушане и адекватен отговор.

16. задаване на въпроси – задаване на точните въпроси за извли-
чане на информация или провокация на другите да погледнат от 
различна гледна точка.

17. Обясняване – какво и как се казва, за да могат да разберат бързо и ясно.

18. решаване на конфликти – успешно решаване на конфликтна ситуация. 

19. Убеждаване – успешно мотивиране другите да направят това, 
кое то искаш.

20. Преговаряне – постигане на съгласие.

21. Преподаване – умения за обучаване. 

22. Председателство на срещи – управление на група, която е дошла 
с цел; слушане, говорене, окуражаване, дискусия и следване на 
дневния ред.

междуличностни умения

23. за общуване – демонстриране на уважение и грижа за чувствата 
на другите, солидарност.

24. тактичност – демонстриране на дискретност и дипломатичност.

25. Подкрепа – помагане на другите за решаване на проблемите им, 
подкрепа в техните решения и начинания.
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26. Приемане на властта – работа под надзор.

27. Уважаване на различията – приемане на различията и индиви-
дуалността на хората.

28. работа в екип – взаимодействие в екип и стремеж към общи 
цели.

29. изразяване на мнение – смелост за изразяване на собствено 
мнение и гледна точка.

Лидерски умения

30. Взимане на решения – поемане на инициатива и съответната от-
говорност. 

31. насочване – контролиране работата на другите и поемане на от-
говорност за тяхното представяне.

32. инициативност – предприемане на първата крачка; започване 
на нещо.

33. Конфронтация – споделяне на това, което другите може би не 
искат да чуят, за държанието и навиците им.

34. интервюиране – задаване въпроси за събиране на информация.

35. Планиране – развиване на проекти или идеи чрез систематична 
подготовка и вземане на решение по какъв ред и в кое време ще се 
случат събитията.

36. Организиране – направление на хората и необходимите ресурси, 
за да се задейства даден план.
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37. инструктиране – осигуряване на инструкции на един човек или 
малка група, за да им се помогне да постигнат целите.

38. Обратна връзка – даване на другите хора на точно описание за 
свършената от тях работа, поведението им и външния им вид.

физически умения

39. използване на пръстите – точност при използване на пръстите, 
за да се държат или преместват обекти.

40. използване на ръцете – осъществяване на прецизна и точна ра-
бота с ръцете. 

41. Двигателна координация – добра координация, когато движиш 
различни части от тялото си.

42. Бързо действие – извършване на дадена дейност бързо, когато е 
необходимо.

43. издръжливост – продължително извършване на физически нато-
варваща работа.

44. Сила – извършване на тежка работа: вдигане, носене на тежки 
предмети.

Умения за логическо мислене

45. решаване на проблеми – разпознаване на проблем, създаване на 
алтернативи, търсене и вземане на решение.

46. изследване/проучване – събиране на информация по организи-
ран начин, за да се определят факти или принципи.
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47. анализ – разделяне на проблема на неговите съставни части, така 
че всяка част да бъде изследвана.

48. Синтез – събиране на факти и идеи по оригинален начин; откри-
ване на нови гледни точки към проблем или начин на работа.

49. Преценка – точно изчисляване и приемане на естеството на про-
блема или ситуацията.

помагащи умения

50. Служба – грижа, помагане на другите, осигуряване на помощ, ко-
гато друг е в нужда.

51. Лечение/ интервенция – облекчаване на физически или психоло-
гически проблеми на друг човек.

52. Съдействие – работа съвместно с други хора за постигането на 
общи цели; работа като част от екип, за да се завърши дадена за-
дача.

53. Улесняване – да се направи по-лесно за другите постигането и за-
вършването на дадена задача (например координация на групова 
дискусия, за да се достигне до разрешение).

54. Съветване – подпомагане на другите да се справят с техни лични, 
емоционални, образователни и работни грижи чрез предоставяне 
на информация и помощ да се справят с грижите си.

Технически умения

55. работа с компютър – разбиране и осъществяване на основни 
компютърни операции.
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56. работа с оборудване – използване на разнообразие от инстру-
менти, машини и комуникационни устройства (например копирна 
машина, факс, модем и др.).

57. Поддръжка на оборудването – осъществяване на рутинна под-
дръжка и настройване на оборудването, за да се осигури изрядна-
та му работа.

58. изграждане – употреба на различни инструменти и източници за 
изграждане и/или поддръжка.

59. измерване – използване на уреди, за да се осигури, че точният 
размер или капацитет е достигнат съобразно стандартите.

60. разрешаване на производствени проблеми – откриване на мал-
функции, осъществяване на необходимите дейности за отстраня-
ването им.

Творчески способности

61. Създаване/изобретяване – измисляне на нови идеи или начини 
за правене на нещата.

62. Скициране/излагане – творческо подреждане на пространства, 
продукти, обекти, цветове или образи.

63. импровизация/експериментиране/адаптиране – осъществя-
ване на промени и модификации, за да се свърши работата; нами-
ране на нови и творчески пътища да се осъществи една задача.

64. Представяне/забавляване – използване на талантите, за да се за-
държи вниманието на публиката – на живо или пред камера.

65. рисуване, оцветяване, извайване – представяне на чувства или 
мисли чрез произведения на изкуството в различни медии.
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66. Писане/създаване на истории/композиране – създаване на ав-
торски материал, който да забавлява и/или образова.

Умения за организиране

67. Управление на информация – поддържане на записи за инвен-
тар, бюджет или други данни.

68. Класиране/картотекиране – сортиране на информация в орга-
низирана система.

69. Следване – приемане на насоки за завършване на поставените 
задачи.

70. Планиране – проследяване на развитието на проекти, графици, 
маршрути и др. 

71. Координиране – привеждане в действие на хора или материали 
по подреден начин.

подходи към управление на времето

72. Определяне на приоритети – оценка на дейностите и осъщест-
вяване първо на по-важните.

73. разпределяне на времето – предсказване колко време ще отнеме 
дадена дейност, поставяне на времеви граници за дейностите.

74. записване – използване на календари и графици, за да се следи 
развитието на дейностите.

75. Преценяване – преглеждане колко време е използвано за осъ-
ществяването на промени, които ще увеличат ефективността.
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76. настройване – преглеждане на собствения график, за да се пред-
видят промени и неочаквани събития.

77. Приключване навреме – приключване на задачите навреме, 
спазване на крайни срокове за проекти; пристигане навреме на 
училище/среща/уговорка; отговаряне на съобщения, кореспон-
денция и др. в приемливи срокове.

Управление на пари

78. Поставяне на цели – решение за управление на личните финанси 
(например разплащане с кредитни карти).

79. Познаване на собствените финансови възможности – и дългове.

80. Познаване на месечните приходи и разходи – включително ос-
новни и малки покупки и по-големи и дългосрочни такива.

81. Планиране – определяне на бюджет, който съответства на живо-
та и работната ситуация.

82. изпълнение – спазване и следване на определения бюджет.

83. настройване – осъществяване на промени в бюджета, ако е необ-
ходимо.

84. Предвиждане – предвиждане на възможни бъдещи нужди (напр. 
нисък приход през някои месеци, възможни спешни ситуации, 
пенсиониране) и подходящо спестяване/инвестиране на пари. 

организационни умения

85. Организиране на работното място – поддържане на работното 
място чисто и подредено, полагане на грижи за инструментите, 
материалите и оборудването.
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86. Организиране на домашните дейности – ефективно планиране 
и изпълнение на приготвянето на вечеря, домакински дейности, 
грижа за децата и др. 

87. Организиране на информация – поддържане на папки с доку-
менти.

Умения за бизнес управление

88. Оценка на качеството – определяне на стойността на работата, 
която се осъществява.

89. Приспособяване – настройване към промените в живота/работа-
та и готовност за неочаквани промени.

90. Поемане на риск – приемане на шансове въз основа на собстве-
ната оценка на ситуацията, вземане на решения и предприемане на 
действие в случаи, в които не е сигурен изходът.

91. Учене – използване на различни методи и техники за придобиване 
на необходими умения, знания и нагласи.

92. Установяване на връзки – развиване и участие в различни сдру-
жения с други хора, във и извън работното място.

93. Сътрудничество – сътрудничество с другите във и извън работ-
ното място, за да се постигнат споделени цели.

94. Визуализация – представяне или формиране на мислено изобра-
жение на нещо и определяне на стъпките за неговото постигане.

95. Лично пласиране – представяне на личните качества по начин, кой-
то ще разшири работата или възможностите за намиране на работа.

96. Проследяване на тенденциите – използване на различни инфор-
мационни източници, за да се проследят промените, които биха 
въздействали в живота или в работата.
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Значение на здравето и стила на живот 

97. Справяне със стреса – познаване на причините за личностен 
стрес, справяне с ограниченията и напрежението в живота.

98. Упражнения – извършване на редовни физически упражнения.

99. Поддържане на подходяща диета – правилно хранене и консу-
миране на много вода.

100. Сън – лягане достатъчно рано и получаване на достатъчно сън 
за физическа и психическа почивка.

101. Балансиране – балансиране на количеството време, което се 
прекарва в различните роли в живота – работа, свободно време, 
родителство и др.

102. Отпускане – прекарване на поне 20 минути на ден в отпускане 
и почивка, дълбоко дишане, медитация и др. 

103. Справяне с пристрастеността – признаване на пристрастеност, 
ако има такава, и търсене на помощ за нейното лечение.

Стъпка 4. Попълнете следната таблица и я поставете в портфолиото си!

Знания, умения и способности,  
които имам

Знания, умения и способности,  
от които се нуждая

Йерархизирайте по значимост от 1 до 5.

разделете се по двойки и работете по следната матрица:
Пример: опишете своя партньор и попълнете таблицата по дадения 

пример.
име на човека: _______________________________________________
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Качествата на ... Качества, които искам да развия

Приятна за общуване. Лесно 
говори с хора.

Обикновено съм срамежлива и тиха 
около хора. Бих искала да се науча 
да говоря по-лесно с други хора.

Внимателна. Винаги прави 
неща за другите 
Организирана По-малко организирана съм, 

отколкото ми се иска да бъда. 
Обикновено имам страхотни идеи, но 
не съм достатъчно организирана, за 
да завърша всичко започнато.

Говори честно и обмислено 
Може да се разчита на нея. 
Винаги е там да подаде ръка на 
нуждаещия се.



и направете същото за себе си, като следвате следните стъпки:
Стъпка 1. Помислете за човек, когото наистина уважавате (някой, кой-

то притежава качества, на които се възхищавате) – може да бъде някой, 
когото познавате лично, или известна личност от публичното пространство, 
дори приказен герой.

Стъпка 2. отбележете качествата, на които се възхищавате в този 
човек.

Стъпка 3. Прочетете отново списъка си и поставете отметка в средната 
колона, ако притежавате някое от описаните качества. Поставете звезда сре-
щу качествата, които бихте желали да придобиете или развиете в себе си. 

Стъпка 4. в дясната колона на таблицата опишете защо и как бихте 
желали да развиете качествата, които сте отбелязали със звезда. ако не 
можете да измислите достатъчно качества за човека, на когото се възхища-
вате, изберете други, докато попълните таблицата.

Стъпка 5. обобщете най-важното и поставете продукта в портфо-
лиото си.
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Трети модул:
Оперативни умения  
за планиране на кариерата,  
търсене и кандидатстване  
за работа

Цел. Модулът цели да развие уменията за планиране на кариерата. в про-
цеса на пътешествието това е стъпката, в която участниците конкретизират 
своята мечтана професия и подготвят своите материали за кандидатстване за 
работа.

Структура. Модулът е разработен в следните ателиета, всяко по един 
учебен час:

1. Умения за избор на професия и кариера – първа стъпка
2. изготвяне на личен кариерен (и бизнес) проект
3. Представяне и симулиране на изготвения личен кариерен  

(и бизнес) проект
4. Подготовка на документи за кандидатстване
5. Подготовка на цялостно портфолио за кандидатстване за работа
6. Кандидатстване за работа

Основни технологии и методи на работа. в модула се използват раз-
лични дискусии и се обогатява ученическото портфолио.

Участници. Желателно е присъствието на по-големи ученици; предста-
вители на неправителствени организации; творци и представители на полу-
свободните и свободни професии – алтернативи на „планирането“ като ба-
ланс „планиране – спонтанност“. Препоръчително е участието на кариерни 
консултанти от Центровете за кариерно ориентиране в страната и във висши-
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те училища; работодатели; специалисти по подбор на персонал; преподавате-
ли от висшето образование; интересни автори.

Първо ателие: 
Умения  
за избор на професия и кариера 

Цели
да се опознае двупосочният процес при намиране на работа – компа- ◘
нията търси подходящ специалист, кандидатът – подходяща компания. 
и двете страни трябва да знаят предварително кое наистина е важно. 
да се усъвършенстват уменията за саморефлексия по отношение на  ◘
ценности и убеждения – изготвяне на списък (от поне 7 възможности) 
с важните фактори във всяка работа и как се съчетава работата с лич-
ния живот (време за хобита, семейство и др.). Когато това липсва, 
много скоро настъпва неудовлетвореност и желание за смяна на по-
зицията – „Моята идеална работа“.
Умения за кариерно планиране – да се прецени търси ли се работа  ◘
или кариера? – възможно е работата да бъде част от кариерния план 
и тогава е необходимо уверение, че постигането на целта е възмож-
но. ако е „просто работа“, тогава водещ е въпросът кое наистина е 
важно в момента и вписва ли се въобще с по-нататъшните кариерни 
планове.

Основни понятия – заплата (брутна, основна и нетна); данък общ доход; 
социални осигуровки; условия на работното място

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. Обсъждане на понятията

2. Упражнение „Моята идеална работа“ (по Whitaker, U. career 
success workbook – 5 Essential Steps to career and Job Satisfaction. The Learning 
Center, 1998, pp. 101–115)

Инструкция към учениците: изберете четири неща, които цените в ра-
ботата от списъка, и ги впишете във вашето портфолио. включете и други ка-
чества на работата, които не са в списъка, но въпреки това са важни за вас.
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Предпочитам работа, която ми дава възможност да:
имам принос за развитието на обществото •	
контактувам с хора•	
работя сам•	
работя в екип•	
се конкурирам с другите•	
вземам решения•	
работя под напрежение•	
използвам власт и сила•	
придобивам нови знания•	
бъда признат експерт•	
проявявам творчество•	
надзиравам работата на другите•	
работя с подробности•	
получавам признание•	
се чувствам сигурен•	
получавам доста пари•	
помагам на другите•	
решавам проблеми•	
поемам рискове•	
работя със собствена скорост•	

3.  изготвяне на собствена „матрица на решенията“ 
Инструкция към учениците: Попълнете матрицата, като изберете три от 

най-желаните от вас длъжности, и я поставете в портфолиото!

Търси се Длъжност Длъжност Длъжност

Заплащане  
Нематериални придобивки 
Социален пакет  
Гъвкаво работно време 
Пътувания в чужбина 
Общуване с нови хора  

4. Дискусия 
Основни въпроси 
•	 Кои	са	професиите	и	типът	работа,	които	най-много	съответстват	на	

интересите и способностите ми? 
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•	 Какви	са	личните	ми	кариерни	активи	–	систематизиране	на	ресур-
сите ми.

•	 (Авто)	диагноза	„безработен“	и/или	с	незавършено	образование?	–	
възможности за работа, възможности за връщане в образованието, 
работа в чужбина. 

•	 Само	за	пари	ли	се	работи?	Всъщност	как	се	образува	работната	за-
плата? 

•	 Как	 да	 се	 ориентирам	и	 да	 анализирам	 тенденциите	 на	 пазара	 на	
труда? 

5. напишете есе на тема „идеалната професия за мен“.

Второ ателие: 
Изготвяне  
на личен кариерен проект

Цели
формиране на умения за баланс между професионална кариера и ли- ◘
чен живот.
отработване умения за планиране на лична и социална/гражданска  ◘
кариера.

Основни понятия – професионален успех и удовлетворение; личен ка-
риерен проект

ПреПОръчитеЛнО разПиСание 

1. запознаване и обсъждане на основните понятия

2. Дискусия
Основни въпроси 
•	 Как	се	съгласувам	с	моите	близки,	с	целите	на	училището/организа-

цията ми/с приятелите? 
•	 С	кое	от	моя	професионален	и	образователен	проект	съм	започнал/а?	
•	 Кое	ми	е	най-трудно?	
•	 Кое	е	най-спешно	от	него?	
•	 Какви	други	варианти	предвиждам?	
•	 А	ако	нищо	от	това	не	се	случи?
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3.  Ключово задание
Инструкции към учениците: открийте своите ресурси и направете 

профил на възможното и желано кариерно развитие, съобразен с изведе-
ното.

Стъпка 1. Уникален житейски опит – опишете всеки специфичен жи-
тейски опит, който сте имали, и той ви е дал ново познание, проницател-
ност или разбиране.

Стъпка 2. обучение и образование – запишете обученията, тренин-
гите и други образователни дейности, в които сте участвали – формални 
(например завършване на училище, колеж или университет), но също така 
и неформални (курсове, конференции, обучения по време на работа, рабо-
тилници, доброволчески дейности).

Стъпка 3. Подкрепа и връзки – избройте имената на хора, клубове, 
асоциации, организации и други, които могат да ви помогнат да достигне-
те типа образователни или работни възможности, към които се стремите, 
включително:
•	 лична	подкрепа	(приятели	и	семейство);
•	 професионална	 подкрепа	 (ментори,	 бивши	 съученици,	 асоциа-

ции);
•	 обществена	 подкрепа	 (центрове	 за	 здравни	 грижи,	 отдели	 за	 за-

крила на детето, библиотеки, религиозни общества).
Стъпка 4. Материални източници – направете списък на всичко, което 

притежавате, до което имате лесен достъп и би било от полза за кариерата 
ви (компютър, факс, мобилен телефон, превозно средство, инструменти, 
камера, музикални инструменти).

Стъпка 5. финансови източници – направете инвентаризация на свои-
те финансови ресурси.

Стъпка 6. обобщете и анализирайте и поставете продукта в портфо-
лиото!

4. задание „Какво трябва да имам предвид при избора на профе-
сия?“

1. Избор на сфера 
избор на сфера означава и избор на организация – няколко са възмож-

ните варианти: 
големи компании – обикновено са мултинационални и дават въз-•	
можност на служителите да пътуват в чужбина – необходими са 
езикови умения и желания за работа в друга страна. списъкът 
на желани компании трябва да включва и мотив за избор: „защо 
точно тя?“ 
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малък или среден бизнес;•	
благотворителни организации – международни или местни, които •	
разчитат изцяло на доброволци. При желание за кариера в т.нар. 
подпомагащи професии това е добро начало;
неправителствени организации;•	
публичен сектор – работа като държавен служител. •	

2. проучване на организацията
Ще потърся информация от:
1. служител, който работи там
2. приятел, познат
3. интернет – уеб страницата на компанията, сайтове за търсене на ра-

бота и стаж, форуми, социални и професионални мрежи (Facebook, 
Linkedin и др.), новинарски и бизнес сайтове, на държавни инсти-
туции (Бюра по труда, агенция по заетостта, синдикати)

4. телевизия, вестници, специализирани списания
5. агенции за подбор на персонал
6. кариерни центрове
7. неправителствени организации
8. събития

СпИСъкъТ С НЯкоЛко оСНоВНИ ВъпроСА ВкЛюЧВА:

Въпроси Важно за мен Не е толкова 
важно за мен Коментар

1. Какви са 
основните сфери 
на дейност на 
организацията?
2. Има ли 
разпознаваем 
бранд (марка/
продукт)?
3. Социално 
отговорна ли е?
4. Инвестира 
ли в развитието 
на своите 
служители?
5. Разработва ли 
иновации?
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6. Какъв стил на 
управление има?
7. Какви са 
особеностите 
на отношенията 
между 
служителите?
8. Какви са 
условията на 
труд (заплата, 
работно време, 
социални 
придобивки)?
9. С какво е 
известна?

3. формулиране на реалистични очаквания
в началото на кариерата често се вижда и чува само желаното – нега-

тивните страни се неглижират. фокусирането единствено върху сферите, от 
които може да има лична полза (да се усъвършенстват уменията например), и 
игнорирането на останалите не е мъдро решение. 

Очаквания на 
организацията Лични очаквания Пресечни точки

4. когато отговорът е „Не“
разочарованието, което можете да изпитате, когато не попаднете в спи-
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съка на поканените за интервю, води до необходимостта от анализ на процеса 
и до отговор на въпроса: „къде сгреших? Защо?“. отхвърлянето за дадена 
позиция на някакъв етап може да бъде основание да бъдете нает за друга 
позиция в друг етап – всяка компания има база данни, която ползва при необ-
ходимост от служители за друга позиция.

рАбоТНА мАТрИЦА ЗА оЧЕрТАВАНЕ шАНСоВЕТЕ ЗА УСпЕх 

Задължителни критерии Притежавам на 
100% Не притежавам 

Висше образование
Шофьорска книжка
Владеене на 2 чужди езика
 . . .

Препоръчителни критерии
Сертификат за владеене на език
Препоръка от... 
Опит в...
 . . .
Изисквания за опит 
(Какъв?) ...

5. позитивна нагласа за успех
личният кариерен проект може да включи следната информация от след-

ните области:
1. Личен профил
 опишете своите силни и слаби страни. Профилът трябва да съдържа 

описание на индивидуалните характеристики, образователното ниво, 
уменията и възможностите, целите и страстите, желанията и потреб-
ностите.

2. Опишете желаните работни позиции в своето кариерно разви-
тие и стратегии за успех. 

 отговорете на въпросите: Как? При какви условия? Кои са инстру-
ментите, пътищата за постигане на желаните резултати? Какви са ал-
тернативите?

3. Какво образование, допълнително обучение и сертификати ще 
ви бъдат необходими, за да бъдете успешен.

 направете списък с неформалните обучения (курс, осигурен от ра-
ботодател, работилница, семинари, конференции и курсове за про-
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дължаване на образованието) и формални обучения (диплома от 
гимназия/колеж/университет, сертификати и др.), които ще ви по-
могнат да развиете или да усъвършенствате знанията, уменията и 
компетенциите си. 

 Пазете документите, които доказват присъствие на различни обу-
чения или са резултати от представяне. важно е да се съхраняват и 
документите, които показват придобити специфични познания, уме-
ния и способности. включват се и кратки описания – например от 
брошурите на обученията, които доказват специфичното професио-
нално развитие.

4. Включете се в обществена работа, която може да приложите  
като опит.

 това може да бъде участие в доброволческа дейност в организация 
или общност. При описване на доброволческия опит приложете съот-
ветните дати и имена на хора, които могат да потвърдят.

5. набавете си подкрепящи документи – документи, които са в под-
крепа на образователен и професионален опит – доклади или статии, 
картини и снимки, примерни разработки или записи на такива (на-
пример художествено портфолио). Подкрепящите документи могат 
да съдържат и награди, картички и писма, в които се благодари за 
извършеното, или статии във вестници.

6. Поискайте препоръки.
 Кои са значимите хора, които биха могли да подпомогнат професио-

налното (и личностното) ви развитие (с определен тип познание или 
информация, предишни работодатели, които биха ви препоръчали, 
или хора, които ви дават емоционална подкрепа).

7. Събирайте и обновявайте материали, като:
актуално cV;•	
описание в рамките на една страница на услугите, които сте в •	
състояние да предоставите;
брошура, представяща дейности, в които сте се включвали, или •	
резултати от тях.

за да продължава да бъде полезен личният кариерен проект, трябва да 
търсите и включвате актуална информация, като се създаде система за съх-
ранение на записите. 
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Трето ателие:  
Представяне и симулиране на изготвения  
личен кариерен проект

Цели
развитие на умения за себепредставяне. ◘
Усъвършенстване на умения за вариативно кариерно планиране. ◘
Усвояване на умения за отчитане на съпътстващи рискови и подкре- ◘
пящи фактори.

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

задание: Представяне на личния кариерен план
всеки участник представя своя кариерен план. в структурата на презен-

тацията се включват: моето професионално дърво (модул 1), моите кариерни 
умения и заложби (модул 2), моите професионални умения и жизнени мечти, 
моята професия, моят план за действие.

Критериите за оценяване представянето на личния кариерен проект 
пред публика са свързани с:

коректното използване на невербални знаци и сигнали;•	
контакта с публиката;•	
креативното представяне на идеята;•	
реалистичност на целите в кариерния проект;•	
наличие на алтернативи;•	
обосноваване на пресечните точки между „искам“, „Мога“, „Ще (на-•	
правя)“.

Четвърто ателие: 
Подготовка на документи за кандидатстване

Цели
запознаване с различни форми на документи за кандидатстване. ◘
изграждане на умения за анализ на личните потребности от различни  ◘
документи.
формиране на умения да се вижда връзката между необходимите до- ◘
кументи и спецификата на работното място, за което се кандидатства, 
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за да се подготви „печелившо“ индивидуално портфолио при канди-
датстване за работа.

Основни понятия – сV, мотивационно писмо, препоръки
Препоръчително разписание 
1. запознаване с основните понятия.
2. запознаване със същността на професионалната автобиография като 

авторски продукт, изисквания и форми на cV – EURoPaSS, амери-
кански формат, резюме и др. 

прЕпоръкИ ЗА поДГоТоВкА НА УСпЕшНо CV

1. Включете необходимата информация! 
дори и да няма информация за конкретно поле, неговото изтриване не 

е добра стратегия – така доказвате, че нямате отношение към позицията, за 
която кандидатствате, или правите опит да скриете информация. 

2. обърнете внимание на 4-те основни елемента, които присъст-
ват във всяко CV.

детайли, свързани с контакти – актуални, точни координати, бла-1. 
годарение на които кандидатът може лесно да бъде открит.
Професионален опит – започва се с настоящата позиция и се вър-2. 
ви към предишните. отбележете постижения, с които се гордее-
те (в учебната среда, в свободното време... например: награди, 
участия в конкурси).
Квалификация и професионално образование и обучение – отбе-3. 
лязват се конкретни качества, времето и мястото, на което са при-
добити. Могат да се споменат отлични оценки, като се започва с 
най-важните квалификации и се завършва с релевантни курсове. 

Профил 1 Профил 2
„Работил съм на ръководно равнище в медицин-
ски, развлекателен и логистичен сектор. Имам 25-
годишен опит в интервюирането и проектирането 
на центрове за оценка, посещавал съм обучителни 
курсове за „Човешки ресурси“, свързани с теми със 
средното и главното управление, съветване на ди-
ректори и мениджъри за връзките при наемането 
на кандидати и участие в кампаниите за подбор на 
служители, бил съм участник в комисията по на-
значаване на персонал.“
Профилът е фокусиран и функционален (този чо-
век кандидатства за старши специалист по под-
бор) и подготвя специалиста да продължи да чете 
CV-то. 

„Аз съм добър отборен 
играч, отличен комуни-
катор, обичам да работя 
с хора и имам лидерски 
умения. Имам опит като 
специалист по човешки 
ресурси и имам широк 
кръг от умения.“ 
Типичен субективен 
профил, който веднага 
поражда въпроси като: 
„И какво от това? По 
чие мнение? Какво раз-
бира под „добри“?“
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идеалното cV трябва да е ясно и кратко, с обем от 2, най-много 3 стра-
ници, включващи: 

релевантност – посочват се само релевантни на обявената позиция •	
изисквания;
хобита и интереси – съответстващи на работата, за която се кандидат-•	
ства, и включващи конкретни постижения („Бях капитан на отбора по 
футбол или баскетбол“ например, за да се покаже опит в ръководене-
то на хора);
лични детайли – информация като семеен статус, години, брой деца и •	
т.н. не се включва, защото може да бъде възприета като дискримина-
тивна и специалистът по подбор да не я вземе предвид;
снимка – препоръките за нея са различни, но при всички случаи тряб-•	
ва да е подходяща, формална (особено ако се изисква изрично в обя-
вата за работа);
точност – cV-то трябва да бъде вярно и точно, за да даде правилна •	
представа на специалиста по подбор за личните качества и досегаш-
ния професионален опит. това е особено важно, когато позицията е 
свързана с отговорност към детайлите. едно от качествата, които ра-
ботодателите търсят в кандидатите, е честността и лоялността.

част от доброто представяне по време на интервю предполага cV, кое-
то не е:

принтирано бледо копие;•	
с правописни грешки;•	
зле структурирано или зацапано;•	
без приложения (сертификати, препоръки и т.н.);•	
направено по шаблон и не е подписано (удар с „картечница“ с надеж-•	
да, че някой ще го забележи);
не е изготвено за конкретната длъжност и не показва желание за работа.•	

Изработване на личната автобиография (СV).  
Как се пише CV в 5 стъпки?

Стъпка 1: Съберете необходимата информация.
•	 потърсете	цялата	информация	от	професионално	и	лично	естество,	

която има смисъл да бъде включена в cV – личните документи, посе-
щавани училища, идентифициране на преминати курсове и съответ-
ните образователни модули, хронологичните данни, удостоверенията 
и дипломите и т.н.;
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•	 проверете	 дали	не	 липсва	 значима	информация:	наименования	на	
курсовете, дати на посещаване, придобита степен, оценки и свиде-
телства.

Стъпка 2: Структурирайте CV-то.
•	 изберете	модел	 на	CV.	Съществуват	 два	 основни	 варианта:	 стан-

дартният (европейски формат) и персонализираният. въпреки че 
позволява повече свобода, вторият модел трябва да отговаря на из-
исквания като яснота и структурираност. добре е да знаете, че по-
вечето компании са склонни да предпочитат европейския формат, 
но има организации, за които това не е от значение;

•	 структурирайте	CV-то	(изясняване	на	заглавията	и	подзаглавията	и	
разпределяне на събраната информация между тях), като не трябва 
да се забравя разделът в края, в който да се опишат „други данни 
или информация“. 

Съдържание на CV

Лични данни/Идентификационни данни/Лични елементи
основна информация: пълно име, рождена дата, националност, се-• 
мейно положение, адрес, пощенски код, контакти (тел. номер, моб. 
тел., електронна поща)
информация по избор: ЕГН, № на лична карта и дата на издаване, • 
БУЛСТАТ, шофьорска книжка, семейно положение

Академична подготовка/Квалификации
основна информация: наименование на курса, учебно заведение, го-• 
дина от курса (в случай че става дума за последна година, може да 
се напише и „завършващ“)
информация по избор: дата на постъпване, очаквана крайна оценка, • 
очаквана дата на завършване

Опит в чужбина
академичен опит: по програма, летен лагер или др., държава, дата и • 
продължителност, име на учебното заведение, град
професионален опит: дата и продължителност, страна, име на ком-• 
панията и сфера на дейност, заемана длъжност, град
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Допълнително обучение/Други компетенции/Допълнителни умения
езикови познания: програма, страна и продължителност, име на • 
курса, степен, учебно заведение, дата на завършване (например: 
Proficiency Certificate от Университета в Кеймбридж или Business 
English в езиков център XPTO – добро устно и писмено владеене)
познания по информатика: курсове (теми, подготвяща институция, • 
продължителност и дата на завършване), владеене на оперативните 
системи Х и У

Професионални данни/Професионална история/Професионален опит
основна информация: дата на започване и край (месец и година), • 
име на компанията и заемана длъжност
информация по избор: сфера на заетост на компанията, кратко опи-• 
сание на длъжността и основните отговорности

Други дейности/Други занимания
основна информация: участие в доброволчески прояви, членство в • 
асоциации (професионални, спортни и т.н.), имена на институциите, 
длъжности или отговорности, продължителност и дата, участие в 
конкурси (област, институция, продължителност и дата)
допълнителна информация: хобита• 

Допълнителна информация/Други данни
информация, която може да бъде интересна, но не се вписва в пред-• 
ходните подтеми (например: готовност за пътуване, готовност и/или 
интерес за професионален опит в чужбина) или научен труд, който 
се вписва в профила на компанията и др.

Стъпка 3: поместете информацията.

Активни глаголи при писане на CV

Постигнах, администрирах, завърших, приключих, финализирах, консулти-
рах, анализирах, назначавах, оценявах, извършвах, централизирах, серти-
фицирах, провеждах, планирах, развивах, насърчавах, създадох, разширих, 
прогнозирах, генерирах, подобрих, повиших, инициирах, управлявах, ръко-
водих, произвеждах, докладвах, извършвах супервизия, проучвах, тествах, 
обучавах, спечелих, подбирах и т.н.

подредете професионалния опит по низходящ хронологичен ред – •	
най-актуалният на първо място;
впишете продължителността на всяко професионално начинание  •	
(от – до, напр. май 2013 – юни 2014);
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изведете 3–4 хобита (например: „плуване, пътешествия, концерти с •	
класическа музика и стратегически игри“);
включете в полето „други данни или информации“ всичко, което не •	
е отбелязано в останалите полета – награди и отличия, независимо 
дали самостоятелни или съвместни (например: „2-ро място на кон-
курса ...“; „национален шампион по ...“, „член на отбора-победител 
по ...“); участия в академични конкурси (например: олимпиади по ....) 
или спортни федерации (по плуване, спортни танци, джудо и т.н.).

в европейските модели на автобиография има графа за доброволчески 
опит, но трудността в описването му идва от това как да се прецени какво 
точно да се извлече от преживяното, което има значение за професионалната 
реализация и компетентност. 

следният модел показва стъпките, които трябва да се изминат, за да се 
(пре)осмисли преживяното в рамките на доброволческия опит и да се изведат 
ключови професионални умения в автобиографията.

1. идентифициране на умения и опит, който е придобит.
•	 посочете,	назовете	ролята,	която	сте	имали	като	доброволец;
•	 използвайте	същия	език,	който	би	използвал	работодателят,	за	да	оп-

редели тази роля;
•	 опишете	и	демонстрирайте	придобития	опит	чрез	конкретни	при-

мери;
•	 опишете	 крайния	 резултат	 от	 доброволческата	 дейност.	 Какво	 по-

стигнахте?
•	 дайте	пример	как	опитът,	който	имате	като	доброволец,	има	отноше-

ние към естеството на работата, за която кандидатствате.
 
пример: Един младеж се е включил като доброволец в организирането 
на състезание по баскетбол. Той е описал ролята си по следния начин:

Координатор на състезание
•	 формиране	на	екип	за	организиране	на	събитието;
•	 провеждане	на	преговори	с	представители	на	бизнеса	за	даря-
ване	на	храна;

•	 осигуряване	на	апаратура	и	забавления;
•	 създаване	 на	 рекламни	 материали,	 включително	 постери	 и	

прес-съобщения.
Постижения/Резултати:
•	 планирано	 и	 координирано	тридневно	 събитие,	 посетено	 от	
300	души;
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•	 игрите	започнаха	навреме,	а	разходите	за	храна	и	социални	съ-
бития не надвишиха планирания бюджет.

2. Приложете вашия доброволчески опит в автобиографията и в  
портфолиото.

опишете преносимите и специфичните умения, които сте прилагали. 
дайте конкретни примери, които показват връзката между доброволческата 
роля и работата, която искате.

доброволческите роли, изброени в автобиографията, имат функцията да 
наблегнат на факта, че вие:
•	 имате	умения,	които	са	необходими	за	справянето	с	изискванията	на	

позицията, за която кандидатствате;
•	 управлявате	времето	си	добре;
•	 работите	добре	с	други	хора;
•	 имате	позитивна	нагласа.
пример: Друг младеж посочва доброволческите дейности, в които е 
участвал, за да покаже на бъдещите си работодатели от строител-
ната индустрия, че е надежден, управлява времето си добре и работи 
добре с други хора.
Доброволчески опит, имащ отношение към позицията:
•	 строене	на	маси	за	пикник	за	възрастни	хора	от	старческия	дом
 (10.2012–03.2013)
•	 координиране	на	екипа	за	външни	изолации	
 (06.2012–08.2012)
•	 насърчаване	на	екипната	работа	и	организиране	на	събития	като	

футболен треньор
Училищен отбор по футбол, СоУ... (09.2010 – 08.2011)

3. Поискайте препоръки.
Положителните референции на някого, с когото сте работили като добро-

волец, могат да бъдат ценно предимство, когато кандидатствате за платена 
работа. също както платените служители, вие получавате препоръка заради 
ефективната ви работа, отличните резултати и спечеленото доверие.

Кого можете да попитате за референция? набележете хората, които най-
добре разбират особеностите на доброволческата дейност, която сте извърш-
вали, и започнете с тях. 
•	 Уверете	се,	че	знаете	какво	е	отношението	на	тези	хора	към	вас	и	

вашата работа!
•	 Уверете	се,	че	ви	познават	добре	и	че	ще	ви	дадат	обективна	препо-

ръка!
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•	 Поискайте	тяхното	позволение,	преди	да	дадете	контактите	им	на	бъ-
дещия работодател! 

•	 Уверете	се,	че	те	знаят	за	вашите	цели	и	вида	работа,	която	се	опит-
вате да намерите, за да могат да ви дадат подходяща референция!

Внимавайте за детайли като:
използването на съкращения може да става, след като се напише зна- ◘
чението им;
чуждите думи трябва да бъдат изписани с italic (например:  ◘ Business 
English);
числата да бъдат изписвани с цифри; ◘
датите трябва да бъдат представяни по еднакъв начин (например  ◘
март, 20...... или 20...... / 03), отбелязвайки само месеца и годината;
избягвайте умалителните, чуждиците, кодовете и адреси на електрон- ◘
ни пощи като: kifli4ka@gmail.com; boss007@abv.bg;
при изпращане по електронна поща наименувайте файла с име и фа- ◘
милия. 

Стъпка 4: оптимизирайте и изгответе ясно, синтезирано и ин-
тригуващо CV.

организирайте cV-то по начин, по който работодателят да може да го  ◘
чете лесно и с мотивация;
планирайте лична рефлексия по отношение качеството на cV-то, ат- ◘
рактивността му и съпоставимостта с критериите за длъжността, за 
която се кандидатства;
проверете всички елементи, които могат да бъдат забелязани бързо; ◘
изведете елементите, които отличават кандидатурата ви от оста- ◘
налите;
прочетете няколко пъти и направете корекции; ◘
прибавете естетични елементи, за да впечатлите четящия (например:  ◘
лични инициали, разумен избор на шрифт, ориентиране на текста – 
дали да стои в средата на листа, вляво, и т.н.);
разпределете информацията в пространството с изразено графично  ◘
въздействие;
поправете грешки, разместени букви и излишни или липсващи раз- ◘
стояния между думи и препинателни знаци.

Стъпка 5: проверете написаното.
проверете отново за грешки на всички данни (числа, имена и т.н.); ◘
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разпространете cV-то сред 3 до 6 души с молба за оценка според  ◘
следните критерии:

яснота (разбираеми, кратки и целенасочени изречения);•	
организиране на информацията (без претрупаност, уместно раз-•	
положена и поместена в удачните полета/подполета);
естетика (вид и размер на буквите, цветове, други графични •	
елементи, пространственост на текста и бели полета между 
разделите).

Изберете актуална снимка, на която да се:
виждат раменете, да е центрирана, разкривайки известна сдържаност  ◘
и формалност, на неутрален фон;
избягват потници, деколтета, фланелки, бельо, бански костюми,  ◘
спортни екипи, прекомерни грим и бижута, пиърсинг и татуировки. 
критерии за оценка на снимката

ясен образ;•	
неутрален контекст;•	
центрирана;•	
изрязана до малко под раменете;•	
снимка с фокусирано и пропорционално лице;•	
изражението да излъчва откритост и сдържаност;•	
известен формализъм;•	
светъл фон.•	

5. изготвяне на мотивационно писмо и мотивационно есе – изисква-
ния, прилики и разлики. 

Мотивационното писмо е документ, който дава първото впечатление, 
което ще направите на организацията! това писмо има много важна роля и 
често е подценявано. 

Мотивационното писмо придружава cV-то, независимо от избрания 
начин за изпращане (поща, електронна поща или предаване на ръка). ста-
ва дума за първоначалния образ, който изграждате у работодателя, поради 
което трябва да помислите над съдържанието и да го приспособите спря-
мо кандидатурата (например: сфера на дейност, компания и длъжност). ето 
защо е необходимо да проведете проучване и да съберете информация за 
компания та и длъжността.

Препоръчителна е себерефлексия на способностите, уменията, компе-
тенциите, опита, образованието, интересите, мотивацията и призванията по 
начин, подчертаващ характеристиките, които да ви впишат в изискванията 
на профила за заемане на длъжността.
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Подготовка на мотивационно писмо в 5 стъпки

Стъпка 1: Съберете цялата необходима информация.
Преди да започнете писането на писмото, трябва да помислите задълбо-

чено върху следните въпроси и да откриете подобаващ отговор.

Компания/длъжност

Защо бих искал да работя в тази компания?• 
Какво отличава тази компания от другите?• 
Какво ме привлича най-силно в длъжността?• 
Или: Какви са интересите и мотивацията?

Аз

Какво мога да предложа на компанията?• 
Какво ме отличава от другите кандидати?• 
Каква информация (особености, силни страни и т.н.) • 
компанията задължително трябва да научи за мен?
Или: Какво е най-ценното, което притежавам?

Стъпка 2: Структурирайте мотивационното писмо.
1. започнете с информация за вас като подател на писмото и за получа-

теля. Може да бъде адресирано лично до някого. Проверете какви са името 
и длъжността на човека, който отговаря за подбора, или към кого трябва да 
отправите кандидатурата си. Може да го направите чрез телефонен разговор 
или да вземете информация от обявата за работа/стаж, или в сайта на органи-
зацията.

2. Уточнете темата на писмото (например „Кандидатура за длъжността 
Х; в отговор на обява ном. Х от 1.1.2013“).

3. начало на писмото – пояснете кандидатурата си (например: В от-
говор на Вашата обява, публикувана във вестник/в сайта на ...................... 
на ....................... (дата), чрез това писмо представям кандидатурата си за 
длъжността ......................................................).

4. „тяло“ на писмото – удачно е да изтъкнете причината за кандидату-
рата и мотивацията, както и някои аспекти, които да ви откроят.

5. заключение – накрая, в заключение, формулирайте своята молба 
кандидатурата ви да бъде приета и заявете своята готовност да се явите 
на интервю. Писмото завършва с благодарност и осведомяване за изпра-
тено cV.

Стъпка 3: Напишете писмото.
Мотивационното писмо трябва да бъде кратко, ясно и на официален стил. 

изказът ви трябва да бъде положителен, показвайки увереност и убеденост. 
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използвайте думи, които подсилват кандидатурата ви (например: специали-
зация, развитие, интерес, познание, компетенции, мотивация, адаптация, 
отговорност, инициатива), но и изрази, които да извеждат на преден план и 
организацията, за която кандидатствате (например: пазарен лидер, компания 
за пример в областта, престиж, икономическа стабилност, прогрес, раз-
витие, пионерство, ефикасност, ефективност, резултати, успех, заслуга, 
национално и интернационално признание). добре е да избягвате надмен-
ност и надценяване на кандидатурата (например: Винаги съм бил безупречен 
студент/ученик. Притежавам методи на работа, които са били оценени 
високо от всичките ми преподаватели в моя академичен път), както и сер-
вилност (например: изцяло на Ваше разположение съм за заемане на каква-
то и да е необходима длъжност, тъй като от дете подхранвам огромно 
възхищение към Вашата компания).

Стъпка 4: прегледайте писмото.
абсолютно задължително е да не съдържа правописни и граматически 

грешки. на този етап можете да го консултирате с познати или със специа-
листи.

Стъпка 5: принтирайте и подпишете писмото (в случай че не 
трябва да го изпратите по електронен път).

При отпечатване на писмото използвайте качествена хартия (лист от 80 г 
е подходящ). Хартията на мотивационното писмо трябва да е същата като 
хартията на cV-то. Подписът ви (който също допринася за първото впечатле-
ние) трябва да бъде със син химикал, за да не бъде объркан с фотокопие.

6. прилагане на препоръки – училищни, професионални, лични и изис-
квания към тях. 

Препоръките са официален документ, който бихте могли да изискате от 
учител, работодател, треньор. въпреки че за България не са задължителни, 
добре е да ги имате или да отбележите телефон за контакт с препоръчител, 
който трябва да бъде предупреден и подготвен за евентуално обаждане.

трябва да знаете, че препоръката съдържа:
– уводна част – описва се от колко време и в качеството на какъв ви 

познават;
– основна част – анализ на личността ви и пряко и косвено свързаните 

с работата ви характеристики. в препоръката се посочват не само 
всички положителни характеристики, но и областите, в които сте 
пос тигнали развитие, така че тя да звучи достоверно; 

– заключителна част – включва директна препоръка за наемането ви. 
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Примерно стандартно писмо-препоръка

софия, 8 юли 20...... г.

Уважаеми г-н/г-жо ... (Управител на отдел „Човешки ресурси“),
Потвърждаваме, че ................................ (трите имена) ............................., 

българка, живуща на бул. ......................................., бе наш сътрудник от 
20.02.20...... г. до 25.04.20...... г., заемайки длъжността .............................., 
и в продължение на 10-те години, през които работи в нашата организация, 
винаги се е отличавала с изявен професионализъм, като бе съкратена по-
ради преместването на организацията в друга страна.

с уважение,
...................................

директор на отдел „Човешки ресурси“

в много организации като част от процеса на избор на подходящ канди-
дат се включва и проверката на референции/препоръки. 

Проверката на препоръки се прави преди или след интервюто. в най-
типичния случай информацията се получава от три основни източника: 

училища, колежи и университети – използват се ограничено, въпреки  ◘
че при съмнение за истинността на дипломи и оценки биха могли да 
се потърсят справки в учебните заведения;
предишни работодатели – най-разпространеният източник на инфор- ◘
мация за кандидати са референциите от бивши работодатели, които 
биха дали най-обективно мнение за качествата ви като служител;
лични познати – все повече губят значението си поради своята субек- ◘
тивност и предопределен избор на препоръчител, за когото се пред-
полага, че ще даде положителен отзив.

7. Саморефлексия: изберете партньор, с когото да обсъдите избора ви 
на определен човек, който да изготви определен вид препоръка – като обоб-
щаване на цялата работа по горните теми – взаимни оценки и самооценки в 
ситуация. 

8. оформяне на формуляр за кандидатстване 
формулярът за кандидатстване (възможна е и онлайн форма за попълва-

не) обикновено се прилага към cV-то и мотивационното писмо. 
той може да има следната форма:
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за попълване от компанията
№ на кандидата____________________  каре за снимка
1. идентификация на кандидата
име ___________________________________________________________________
дата на раждане ___ - ___ - ___ (година/месец/ден)
№ на лична карта _________________ издаден от ______________ на ___ / ___ / ___
националност ___________________________________________________________
адрес__________________________________________________________________
Пощенски код___________________________________________________________
тел.: _________________ Моб. тел.: ________________ E-mail:_________________
други контакти __________________________________________________________
семейно положение: __________________
Шофьорска книжка: ___________да / нe_________ Категория:__________________
дата на издаване: ___ / ___ / ___
2. служебно положение
това ли е първото ви работно място? ________________________________________
работили ли сте в нашата компания? ________________________________________
работите ли в момента? ___________________________________________________
Безработен ли сте? от колко време? ________________________________________
3. образование
Магистър Година на завършване
Бакалавър
Средно образование 

4. Професионален опит
Дата на започване Дата на напускане Компания Отговорности

5. техническо-професионална подготовка – Курсове/стажове/друго
Наименование Обучаваща 

институция
Година Продължи-

телност
Клас / 

Квалификация

6.Умения и компетенции
Езикови познания

Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в 

разговор
Самостоя-

телно устно 
изложение

руски
немски

английски 
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Познания по информатика
Програми Слабо Средно Добро
Windows

Word
Excel

Access
Internet
Друго

7. допълнителна информация
Свободно време

Посочете какво обичате да правите в свободното си време
Спорт

Културни начинания
Други дейности

Друга информация, която намирате за съществена
______________________________________________________________________ 
по ____________________________ в _________________ на __________________
  
 Подпис на кандидата: _______________________
 забележки:________________________________

в зависимост от изискванията за кандидатстване за дадена позиция, може 
да е необходимо да попълните стандартна форма на автобиография – 
EUROPASS. 

 
 Europass 
 автобиография Приложете снимка при необходимост.

 ЛИЧНА  
 ИНфОРМАЦИя

 име фамилно, лично, Бащино
 адрес ул., №, гр./с., пощ. код, държава
 телефон Попълва се при необходимост.
 Мобилен телефон: Попълва се при необходимост.
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 факс Попълва се при необходимост. 
 E-mail Попълва се при необходимост. 
 националност Попълва се при необходимост. 
 дата на раждане 
 Пол 

 Предпочитана  Попълва се при необходимост. 
 длъжност / 
 Сфера на работа  

 ТРуДОВ СТАж 

 дати добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте  
  заемали, като започнете с последната. 
 заемана длъжност  
 основни дейности и  
 отговорности  
 име и адрес на  
 работодателя  
 вид на дейността или  
 сферата на работа  
 
 ОбРАЗОВАНИЕ  
 И ОбуЧЕНИЕ

 дати добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте  
  заемали, като започнете с последната. 
 наименование на  
 придобитата  
 квалификация  
 основни  
 предмети/застъпени  
 професионални умения  
 име и вид на  
 обучаващата или  
 образователната  
 организация  
 ниво по  Попълва се при необходимост.  
 националната  
 класификация  
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 ЛИЧНИ уМЕНИя  
 И КОМПЕТЕНЦИИ

 Майчин език Посочете майчин език  
  (ако е приложимо, посочете втори майчин език)
 други езици Разбиране Разговор Писане

Слушане Четене Комуникативни 
умения

Вербални 
умения

 Самооценяване 
 Европейско ниво (*)  
 език 
 език 
  (*) Common European Framework of Reference (CEF) level

 социални умения  опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. 
 и компетенции Попълва се при необходимост. 
 организационни  опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. 
 умения и компетенции  Попълва се при необходимост. 
 технически  опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. 
 умения и компетенции Попълва се при необходимост. 

 Компютърни  опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. 
 умения и компетенции  Попълва се при необходимост. 
 артистични  опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. 
 умения и компетенции Попълва се при необходимост. 
 други  опишете тези компетенции и посочете къде са придобити. 
 умения и компетенции Попълва се при необходимост. 
 свидетелство  Посочете дали притежавате свидетелство за управление на 
 за управление на МПс МПс и за кои категории. Попълва се при необходимост.  
 
 ДОПъЛНИТЕЛНА  тук включете всякаква допълнителна информация, която 
 ИНфОРМАЦИя може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.  
  Попълва се при необходимост. 

 ПРИЛОжЕНИя опишете всички приложения.  
  Попълва се при необходимост. 
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Пето ателие:   
Подготовка на цялостно портфолио  
за кандидатстване за работа

Цели
формиране на умения за структуриране – очертаване на раздели и  ◘
систематизиране на документи.
изграждане на умения за търсене и анализ на ресурси. ◘

1. задание. оглеждане и систематизиране на продуктите в портфолиото 
в следните раздели:

Първи раздел – Себепознание

личностна себепредстава (входяща) – „Кой съм аз?“ ◘
дефицити ◘
Потребности ◘
Мотиви ◘
интереси ◘
Цели ◘
Ценности ◘
Приоритети ◘

Втори раздел – Себереализация

дарби и таланти ◘
способности и компетентности ◘
•	 Професионални
•	 Социални
•	 Организационни
•	 Технически
•	 Артистични
•	 Други
Програми ◘
стажове ◘
Проекти ◘
Практики ◘
други дейности ◘
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трети раздел – Постижения и продукти

личностно значими постижения и продукти ◘
Професионално значими постижения и продукти ◘
социално значими постижения и продукти ◘
личностна себепредстава (изходяща) – “Кой съм аз?“ ◘

Шесто ателие: 
Кандидатстване за работа

Цели
развиване на умения за подготовка за явяване на интервю (готовност  ◘
за явяване на интервю, първото посещение в организацията, попъл-
ване на формуляр за кандидатстване).
отработване на умения за представяне на интервю за работа. ◘
Усъвършенстване на умения за самооценка на представянето. ◘

Основни понятия – Кодекс на труда; трудов договор, трудови правоот-
ношения

1. заДание. работа с източници на информация
в днешния така бързоразвиващ и променящ се свят има толкова много 

професионални възможности, че често цялото това изобилие може да бъде 
объркващо и стресиращо. естествената реакция на човек пред една непозна-
та възможност е да се улесни, отхвърляйки я, и да се хване за първата позната 
атрактивна опция, която открие. 

отвореността към нови идеи и възможности е важен фактор за градивно 
професионално развитие. добре е да обмислите двата главни аспекта на вся-
ка възможност:

естеството на работата (задължения и отговорности, изисквания за •	
квалификация и др.);
алтернативните начини за извършване на конкретната работа (пълно •	
или непълно работно време, видът на договорните отношения, въз-
можности за паралелно практикуване на друга работа и т.н.).

работа при непълна заетост – служителите на непълно работно време 
обикновено работят 30 часа на седмица за един работодател. тяхната рабо-
та е сигурна както всяка друга и техните доходи са предвидими. Голямото 
предимство на този вид заетост е времето, което остава за други интереси и 
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развитие в повече от една посока. 
многопластова заетост – повече от една работна позиция по едно и 

също време на непълно, пълно или почасово работно време. този вид разно-
родна заетост може да остави човек без никакво свободно време и изисква 
много добро умение за планиране и организиране на времето. но пък позво-
лява да се преследват едновременно различни интереси, натрупват се много 
различни умения, потенциалът се развива, а работата дава както сигурност, 
така и допълнителни доходи. 

Самонаемане – развиване на пазарни или дистрибуторски услуги, продук-
ти от самия собственик или от вече наети служители. тези, които наемат други 
хора, се наричат предприемачи. тези, които работят сами, обикновено извърш-
ват дейността си от вкъщи. недостатъците на предприемачеството и самонае-
мането са добре познати: несигурни доходи, несигурно бъдеще, изключително 
продължителна работа за изграждането и поддържането на бизнеса и възмож-
ни финансови рискове. Предимствата са, че няма горна граница за доходите, 
работните часове са гъвкави и можете да градите бизнес в желана сфера.

Можете да използвате следните два основни подхода, за да иденти-
фицирате работните възможности:

1. идентифицирайте кариерните качества и възможности и проучете 
професионалните направления, отговарящи на тях.

2. Проучете широк набор от професионални сфери, изследвайте собст-
вените си възможности и преценка за работоспособността в избра-
ното поле.

идентифицирайте перспективите за работа – свеждат се до два ос-
новни подхода:

1. Установете индивидуалните си предимства и качества и на базата на 
тях търсете възможности за работа, чрез които да ги развиете.

2. информирайте се за повече професионални възможности и необхо-
димите качества и ги съпоставете, за да откриете най-подходящата 
перспектива.

2. заДание. Готовност за явяване на интервю
от момента, в който изпратите своите документи, трябва да засилите 

вниманието си към отговарянето на телефонни обаждания и на електронни 
писма.

телефонното обаждане
1. Постарайте се да отговорите професионално и независимо от шум, 

въздействия, емоционални състояния.
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2. никога не вдигайте телефона по време на хранене или когато 
бързате.

3. Когато не можете в момента да дадете адекватен отговор, поискайте 
името и номера за по-късно връщане на обаждането.

4. Потвърдете наличната информация (например: ден, час, адрес, каби-
нет, необходими документи).

5. запишете детайлите, за да не се наложи установяване на повторен 
контакт.

6. изразете готовност и положителна нагласа (обезателно ще бъда на 
този адрес утре в ... часа).

7. избягвайте отговори с послание „не мога“, а такива с алтернати-
ва (Много се радвам, че се обаждате. обаче утре имам изпит  
в ............ часа и се опасявам, че няма да успея да дойда за ин-
тервюто в ............ часа. Възможно ли е да го насрочим за малко 
по-късно?).

8. Установете връзка със събеседника: уважение, активно слушане, 
поздрави, добронамереност, уместно поведение, благодарност и по-
ложително сбогуване.

Добрата подготовка за интервю е един от главните фактори на успеха. 
затова е нужно да направите анализ на:

организацията, за която кандидатствате, било по отношение на по- ◘
ложението ѝ на пазара, било по отношение на бизнеса или организа-
ционната култура, които развива (чрез проучване на интернет сайта, 
разговор с хора, които работят в нея или я познават);
собствения ви профил: професионално развитие, преминатите обу- ◘
чения, дати, мотивация, реализация и успехи.

 
Преди интервюто се уверете, че: 

знаете къде се намира мястото (местоположението); ◘
има бърз транспорт и време да стигнете (колко време е необходимо,  ◘
с какво превозно средство);
сте взели всички налични документи – ако е необходимо свидетел- ◘
ство за съдимост, медицинско и т.н.;
сте с подходящо облекло, съобразено с позицията (например в дизай- ◘
на или в медиите облеклото може да бъде малко по-лежерно в сравне-
ние със счетоводна кантора). за мъжете винаги е по-добре да заложат 
на костюм и вратовръзка. Може да е малко по-трудно за жените, но 
отново добре подбран костюм или добре съответстващи си горна и 
долна част, без да се прекалява с бижутата, парфюма и аксесоарите, 
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е правилно решение. Подбраното с вкус облекло дава самочувствие, 
което се отразява на добрата оценка. По отношение на татуировки и 
пиърсинг – за някои позиции те са част от цялостната визия на кан-
дидата (свързани с изкуства например), но за други са риск – всичко 
зависи от приетите стандарти за работа. 
сте събрали доказателства (вербални или писмени) – в подкрепа на  ◘
фактите, което дава увереност и впечатлява интервюиращия; 
знаете как да отговаряте на въпроси, базиращи се на компетенции –  ◘
изискват да опишете или преразкажете типична ситуация, в която 
сте били въвлечен. Какви примери от миналото можете да дадете, 
за да  докажете търсените компетенции (Какво направих?, Как го 
направих? и Какво научих от това?). изгответе списък с приме-
рите, които можете да посочите за всички части на cV-то. воденето 
на бележки, които да припомнят, е добра стратегия. 
сте подготвили сертификати – оригиналите се носят, дори и да не е  ◘
отбелязано изрично;
носите продукти от дейността – това, което доказва и онагледява по- ◘
стигнатото.

По време на интервюто имайте предвид, че:
са нужни 20 секунди, за да направите първо впечатление. Много чес- ◘
то, при веднъж формирано първо впечатление за някого, се задвижва 
механизъм за търсене на доказателства, които да потвърдят първона-
чалната преценка (както добра, така и лоша);
изграждането на хармония в началото на разговора е много важно  ◘
за създаването на връзка с интервюиращия и начален добър старт, 
също пристигането навреме за интервю и доброто отношение към 
администраторите и всички наоколо. Често дребните неща се оказ-
ват значими;
трябва да влезете в кабинета уверено – здрависайте се, осъществете  ◘
контакт с очи с интервюиращия. добрият специалист ще се опита 
да ви успокои преди началото на интервюто. всичко необходимо за 
интервюто трябва да е на лесно достъпно място, тъй като ровенето в 
чанта или в папка не прави добро впечатление;
езикът на тялото е много важен – 93% от цялата комуникация е не- ◘
вербалната, включваща жестове, поза и мимика, които са различни 
за различните култури. През цялото време обръщайте внимание на 
изпратените сигнали от страна на интервюиращия – например ако 
започне да докосва ухото си или да почесва брадичката си, това може 
да означава, че не вярва на това, което чува; 
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отворена позиция на тялото е по-добрият вариант – избягвайте скръс- ◘
тените ръце и крака, което може да бъде възприето като отбрани-
телна позиция. спокойното състояние на тялото създава чувство на 
увереност. При усещане на напрежение упражнението за отпускане 
на мускулите е ефективно;
навеждането напред и назад (без да е поклащане) показва заинтере- ◘
сованост от това, което се говори, или напротив – навеждане напред 
показва ангажирано слушане. облягането назад може да означава из-
ключване, край на ангажираността с процеса, и е ясен знак за изпит-
ване на чувство за неудобство;
зрителният контакт е показателен – когато се избягва контакт с  ◘
очи, това често означава скриване на информация, лъжа или сра-
межливост. 

 
тренирайте!
Колкото повече пъти се тренира, толкова по-добър ще бъде крайният ре-

зултат. Практиката помага. Подготовката на списък с въпроси, които могат да 
бъдат зададени по време на интервюто, и репетиране на отговорите с познат, 
приятел, е възможна стратегия за успех. използването на видеокамера може 
да бъде част от процеса на самоанализ. Участието в обучение за явяване на 
интервю за работа симулира различни ситуации, които формират необходи-
мите умения и се дава обратна връзка за наученото.

Този, който не задава въпроси, си остава глупав за цял живот.
древна китайска поговорка

В края на интервюто задайте въпроси за:
организацията – от една страна, ще допълните наличната информа- ◘
ция за компанията, а, от друга – ще покажете интерес към нея пред 
интервюиращия;
естеството на работата – ще ви помогнат за взимане на окончателно  ◘
решение дали това е всъщност желаната работа. добре е да подгот-
вите предварително тези въпроси; 
заплата и придобивки – обикновено се знаят предварително, компа- ◘
ниите посочват в обявите стартово заплащане и това, доколко може 
да нарасне. ако в обявата не е отбелязано, попитайте – така показва-
те, че цените труда си;
възможности за кариерно развитие – чрез тези въпроси имате въз- ◘
можност да изявите своята целенасоченост и амбициозност.
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Очаквайте изненади!
в много страни в ес има закони за защита от дискриминация, но тя все 

още се среща. изненадите най-често са свързани с въпроси за раса, сексуал-
на ориентация, религия, семейно положение. някои интервюиращи смятат, че 
е важно да подложат кандидатите на изпитание, за да видят как се справят в 
стресови ситуации, когато са под напрежение (стрес-интервю). 

добре е да знаете кои са вашите ограничения и да бъдете подготвени за 
всичко, да знаете какво ви помага в подобни ситуации (да поемете дълбоко 
въздух, да преброите до 10). 

В случай на неуспех – планирайте следващата стъпка.
поискайте обратна връзка – свържете се с организацията и помолете  ◘
да ви обяснят защо не са ви избрали за интервю. това е възможност 
да разберете грешките си и да планирате следващите си стъпки;
преразгледайте кандидатурата си – документите за кандидатстване,  ◘
портфолиото, явяването на интервю и т.н.;
потърсете помощ от приятел или специалист, който да редактира до- ◘
кументите за кандидатстване, да анализира случилото се по време на 
интервюто;
кандидатствайте отново.  ◘
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Четвърти модул:
Кой съм аз сега? 
Личностна себепредстава  
(изходяща)

Цел. Модулът цели да обобщи постигнатите знания и прогрес. в про-
цеса на пътешествието това е стъпката, в която участниците се връщат в 
ретроспект и оценяват изминалия път, като систематизират материалите и 
получените знания, за да могат да направят своята първа крачка в професио-
налното си развитие.

Структура. за този модул са предвидени няколко ключови занима-
ния и дискусии, целящи да обобщят наученото, проведени в 5 учебни 
часа.

Основни технологии и методи на работа. работата в рамките на мо-
дула включва дискусии в групи, попълване и преглед на личното портфолио 
с цел систематизиране на план за професионално развитие.

Участници. добре е за всеки участник да има ментор, с когото участ-
никът да съгласува своя план за действие и обобщение на резултатите. 

ПреПОръчитеЛнО разПиСание

1. Дискусия
Основни въпроси по избор на групата 

„Кой съм аз?“ – моята професионална и образователна идентич-•	
ност на този етап – с какво се промени и обогати представата ми 
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за самия мен – осъзнати дефицити, потребности, интереси, мотиви, 
цели, ценности, приоритети?
Кои са инструментите, които ще ми помогнат да разгърна тези перс-•	
пективи?
изявени характеристики и качества, способности, нови кариерни •	
умения? 
нови постижения? нови продукти? •	
Какво ме вдъхновява? – кратко обобщение. •	
Моето професионално мото. •	
Моето жизнено мото на този етап. •	
Моята метафора. •	
символ за представата ми за успешен кариерен път. •	

2. задание. творческо себепредставяне
Инструкция към участниците: направете връзка (чрез ролева игра, дис-

кусия, арт материали, работа в група и индивидуално) между любим/нелюбим 
учебен предмет и креативността – как „неприятното“, „трудното“ може да 
стане интересно и да предизвика любопитство – постери, приказки/истории/
филми/преживявания – паралел между изучаваното и реалното – трудовия 
живот, икономическите отношения, законите, обществената система – разби-
ране на/за света. 

тук представете на другите вашия творчески продукт – самите себе си. 
своята ментална карта на основни приоритети, проблеми, решения, които 
открихте. вашият филм за кариерата. вашата симулация – изиграване с из-
брани партньори – близки, семейство, приятели, партньори, сътрудници, по-
мощници.

 
3. Ключово задание „Какво ме вдъхновява?“
Коя е вашата водеща страст? запитайте се в каква обстановка бихте 

могли да дадете своя принос и кой ще спечели от него. измислете няколко 
различни отговора. анализирайте. напишете есе и го поставете във вашето 
портфолио!

4. Ключово задание „Прометей“
идея на играта (правила на играта). „Прометей“ е игра, която поставя 

участниците във въображаемата ситуация на първи заселници в дадена тери-
тория. те ще трябва заедно да си изградят селище, да си набавят храна, да се 
защитават от врагове и постепенно с етапите на играта да еволюират в едно 
модерно общество с всички професии, които са му необходими, за да функ-
ционира. всичко това им помага да разберат и реалното общество, в което 
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живеят, да се ориентират в професионалния свят, да изпитат своите знания и 
умения за своеобразно оцеляване, организиране, работа в екип.

Етап № 1 – запознанство. ние сме вашите водачи и преминахме през 
много трудности, за да ви доведем до тази чудна долина, в която има множес-
тво реки, езера, гори и източници на храна. Предстои ни трудната задача, а 
именно – да се заселим тук. трябва да превърнем тази долина в прекрасно 
място за живот, но, разбира се, и да я опазваме, защото природата ще ни даде 
това, от което имаме нужда. сега всеки един от вас трябва да каже какво умее 
добре, защото имаме нужда от всички вас, за да оцелеем в дивото. след което 
всеки ще получи своя занаят/професия, за да построим малък лагер, като си 
помагаме един на друг и комбинираме уменията, знанията и труда си.

на база казаното от участниците, „водачите“ ще им раздадат професиите 
и занаятите, които те трябва да използват, за да създадат своя лагер.

Етап № 2 – Оцеляване. след като вече всеки знае каква е неговата 
професия в селището, ще получите малко повече информация за дейностите, 
с които ще се занимавате.

пример: Участникът, който познава животните, ще получи профе-
сията „ловец“. „Строител“ ще е ученикът, който обича легото, а този, 
който предпочита да помага в градината, ще е „градинар“. По този начин 
ще се изпълняват и дейности като готвач, рибар и т.н. 

Участниците ще се запознаят с определението на всяка професия, взето 
от националната класификация на професиите и длъжностите в репу-
блика България, за да бъде всеки участник напълно наясно с длъжността, 
която ще изпълнява в селището.

след което се преминава към същинската част на етап 3, в който учени-
ците влизат в роля заедно с нашите напътствия.

Етап № 3 – Поява на парите. нашият лагер е завършен, дори много се 
разрасна. време е да се развие и да стане едно прекрасно селище. за тази цел 
ни трябват по-добри материали, а от съседното селище искат „малки златни 
късове“, за да ни ги предоставят. имаме карта за тайнствено съкровище, но 
не какво да е съкровище, а чисто злато, придружено с напътствия как то да 
бъде обработено в малки златни късове, които ние ще наречем „жълтици“.

пример: Ще бъде скрита една кесийка с жълти стотинки и те сами 
ще трябва да се организират, за да я открият, следвайки инструкциите 
на картата.

Етап № 4 – развитие. след като с вас открихме парите, ще видим как 
това повлиява на досегашния начин на организация на вашето малко обще-
ство – старите ви професии се развиват и се появяват и някои нови, от които 
обществото има нужда. Ще имаме нужда от търговци, които да продават на-
шите стоки, и банкери, които да съхраняват парите ни. несъмнено в обще-
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ството ни ще се развие престъпност и тук се намесва полицията и професията 
на полицая, който ще се грижи за опазването на реда и спокойствието на 
гражданите, каквито вие вече сте. и тъй като градът вече е голям и се случват 
много неща в него, за да достига информация до всички ни навреме, се поя-
вява местен вестник, наречен „.............“ (участниците го измислят). също 
така вие трябва да изберете кмет за своя град.

Етап № 5 – индустриализация. Градът е голям, а професии дебнат от-
всякъде. започва да става трудно да поддържаме цялото общество сами. Мо-
жете ли като едно сплотено общество да дадете предложение как да подобрим 
производството и да улесним живота си, така че градчето ни да съществува 
още дълги години?

Етап № 6 – „Стажуване“. При приключване на играта всеки един от 
участниците ще има своята професия. тази, която му е интересна, малко или 
много разбира от нея, или пък такава, за която нищо не знае, но много иска да 
научи. организацията, която провежда кариерно ориентиране на учениците, 
ще осигури специалист, който ще отдели един работен ден, когато ще приеме 
един от участниците като свой „чирак“. Ще бъдат рамо до рамо в професията 
и специалистът ще въведе ученика в спецификите на работата си. 

5. Ключово задание за саморефлексия 

бих искал бих направил 
компромис

Облекло
Заплащане
Работно време
Местоположение
Социални придобивки
Условия на труд
Възможност за 
индивидуална/
съвместна работа
Неформални  
срещи с колеги
Обучения 
Необходимост  
от бързи решения
Поемане на отговорност 
за друг човек/екип
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6. Ключово задание за „Себепреживяване“. Животът, който бихте жи-
вели, ако можете.

Стъпка 1. открийте спокойно място, далеч от шумове и дразнители, къ-
дето да помислите. използвайте една от изброените мисли, за да започнете, 
или пък изберете свой начин.

Представете си, че сте спечелили от лотарията. Как бихте живели? ◘
намерили сте магическа пръчка – размахайте я и животът, за който  ◘
сте мечтали, ще се появи.
ако можете да имате живот, за който сте мечтали, какъв би бил  ◘
точно днес?

Стъпка 2. задайте си следните въпроси и запишете отговорите. или на-
правете картина на мечтания живот чрез колаж, рисунка, стих и т.н.

Среда
Къде бихте живели? в град? в провинцията? в гора? ◘
в какъв тип дом? огромна къща? Малка дървена колиба?  ◘
Установяване на едно място или постоянно пътуване? ◘

работа
с какъв вид работа бихте се занимавали? ◘
в каква среда бихте искали да работите? ◘
за какво бихте искали да допринесете чрез работата си? ◘

Свободно време
Как бихте прекарвали времето си извън работа? ◘
в какви дейности бихте участвали? ◘
Какви нови неща бихте искали да научите? ◘

Връзки
с кого бихте искали да прекарвате времето си? със семейство- ◘
то? с приятели? с домашни любимци? или бихте предпочели да 
прекарвате повече време със самия себе си?
Какви неща обичате да правите заедно с любимите си хора? а с  ◘
познатите? с роднини, с приятели?
има ли някой специален човек, с когото бихте искали да се за- ◘
познаете?

Стъпка 3. запитайте се: „Представяйки си мечтания живот, какви въз-
можности съм разкрил?“ и после: „Какви са по-непосредствените ми цели? 
Какво мога да направя, за да се приближа до мечтания живот?“ – въпросът, 
който свързва настоящето с бъдещето.

Стъпка 4. открийте активите, които имате до момента. добавете и дру-
ги, ако смятате, че имат връзка и могат да са от полза за непосредствените 
цели и желания.
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Стъпка 5. направете списък с активите, от които се нуждаете и е необ-
ходимо да придобиете, за да реализирате своята представа. 

Стъпка 6. опишете наученото в таблицата и я поставете в портфо-
лиото!

жИВоТъТ, койТо ИСкАм

Условия Работа
Свободно време Връзки

Непосредствени цели Дългосрочни цели
Качества, които имам и ми помагат 

да постигна целите си
Качества, от които се нуждая, за да 

постигна целите си

7. задание за саморефлексия
Стъпка 1. направете списък на поне 10 неща, които бихте искали да 

правите в бъдеще. Можете да включите най-различни дейности, като „да се 
науча как да поправям малък мотор“ или по-основни желания като „да по-
могна да се намали детската смъртност“. отбележете това, което ви дойде 
наум, без значение дали смятате, че е възможно. забавлявайте се – направете 
дълъг списък.

Стъпка 2. Подредете желанията по реда на значимост.
Стъпка 3. за всяко записано желание се запитайте: „защо това е важно 

за мен?“ тези отговори съдържат информация за това, което ви мотивира и 
може да се превърне в страст. 

Стъпка 4. запишете своите 5 най-важни желания и обясненията към тях 
и ги добавете към портфолиото.

8. Ключово задание „Кариерни кръстовища“
и в края ви предлагаме три момента на лична себепреценка и оценка на 

съвместната работа по посока на развитието ви – мини автоанкета, изходна 
настройка на кариерния компас, кариерна метафора-мандала или кариерно 
мото. Подгответе ги, обсъдете ги групово и ги поставете в портфолиото!

1. Мини автоанкета
с помощта на кариерния компас развих кариерните си умения в ........ ◘
......................................... степен (моля, отбележи в таблицата):
въпроси, на които не намерих отговор (моля, посочи поне три): ◘

а) ......................................................................................................
Б) ......................................................................................................
в) ......................................................................................................
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Проблеми, на които ще търся бързо решение (моля, посочи поне три): ◘
а) ......................................................................................................
Б) ......................................................................................................
в) ......................................................................................................

Моите предложения за усъвършенстване на „Компаса“: ◘
а) по отношение на съдържанието – нови теми: ..........................
...........................................................................................................
Б) по отношение на активностите – нови задания и упражнения: 
...........................................................................................................
в) по отношение на практическите дейности – какво още да се 
прави: ................................................................................................
...........................................................................................................
Г) по отношение на партньорите – кой още: ..................................
...........................................................................................................
д) по отношение на времето – малко или много: ..........................
...........................................................................................................
е) по отношение на територията – къде още: ................................
...........................................................................................................

2. Изходящ кариерен компас 

НоВИ поСокИ

Оперативни умения
планиране на кариерата и кандидатстване за работа

„АЗ-РЕШЕНИя“

Базови умения
интереси, способности, продукти

Умения за
(авто)преценка,
себепознание и 
себереализация

Умения за 
информиране
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3. Лична кариерна мандала 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Лично кариерно мото
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Интерактивен 
тематичен речник
„Професионален  
и кариерен път“

ИмА НЯкоИ пропУСНАТИ ВАжНИ пУНкТоВЕ –  
„ЗАСЕЧИ“ ГИ С ТВоЯ компАС  

И мАркИрАй ЗА орИЕНТИр НА ТЕЗИ СЛЕД ТЕб

кратко указание към всички: поясненията тук могат да бъдат ползва-
ни в тематичните ателиета като изходна база, а в края, след упражненията и 
дискусиите, учениците могат сами да конкретизират понятията по отношение 
на професията и кариерата. така всеки ще пише и мисли на „своя“ и все пак 
разбираем и разбиращ професионален език.

и още нещо – речникът е „отворен“ и може да бъде развиван и обогатя-
ван от всекиго. затова празните полета са оставени за работа с информаци-
онни ресурси и с нормативните документи, които уреждат трудово-правните 
отношения в република България.

Себепознание  
и себереализация

Идентичност – съзнание за тъждественост между вътрешни състоя-
ния и отношения – изразени отношения – поведение. съответствие на самия 
себе си в професионален план, в междуличностен план, в мирогледен жиз-
нен план, в социален план. Усещане, че си „на мястото си“. Професионална 
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идентичност? – _________________________________________________ 
________________________________________________________________

Дефицити – действителен недостиг на определени неща. Усеща се като 
липса, но понякога действителният дефицит е скрит или се потиска и се ком-
пенсира с търсене на заместители. Професионални или образователни де-
фицити? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________

Потребности – осъзнати дефицити като нужди. Професионални потреб-
ности? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Мотиви – вътрешни водещи подбуди за определена дейност. „Какво ме 
подтиква?“ Професионални мотиви? ________________________________ 
________________________________________________________________

Интереси – съзнателна познавателна насоченост към определена дей-
ност, явление, обект, професия. Професионални интереси? _______________ 
________________________________________________________________

Цели – резултатите и продуктите, към които се стремя. Професионални 
цели? ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Ценности – най-значимите и постоянни за мен неща, отношения, хора, 
характеристики, които търся, защитавам, поддържам, за които се грижа да 
не се изчерпват. Ценностите са най-устойчивите и определящи ме ориентири 
и принципи, за разлика от динамичните и променящи се цели, интереси, мо-
тиви, потребности, дефицити. Професионални ценности? _______________ 
________________________________________________________________

Приоритети – най-значимите и най-спешни ценности/цели „тук и 
сега“. Приоритети са целите и ценностите в ситуацията на професионалния 
ми и жизнен етап, в която се намирам сега. Професионални приоритети?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Креативност – общ съзидателен потенциал на личността. 
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Творчески способности – съвкупност от умения за реализиране на кон-
кретни ценни продукти в определена област. 

Ресурси – даденостите, характеристиките на определен контекст като не-
гов капацитет: социални – на общата и близка среда, фамилни, личностни, ма-
териално-технически, финансови, информационни, други ________________ 
________________________________________________________________

Дарби и таланти – вродените или/и развити заложби на личността за 
реализиране на особени, високи постижения в определена област. 

Способности – потенциална възможност като качества и характерис-
тики на личността да постигне значими резултати в определена област или 
дейност. способностите сами по себе си не гарантират успех. нужно е да се 
съчетаят и с другите черти на личността и с особеностите на ситуацията.  Про-
фесионални способности __________________________________________ 
________________________________________________________________

Труд – взаимодействие между човека и природните ресурси от естестве-
ната или социалната среда, чрез което се постига консумиране, съхраняване 
или създаване на нови природни ресурси – продукти на човешката трудова 
дейност.

Професия – вид трудова дейност за удовлетворяване не само на лични, 
но и на общественозначими потребности, за която човек се подготвя профе-
сионално; придобива специални компетентности, легитимирани чрез серти-
фикати; изгражда професионални ценности и култура; получава възнаграж-
дение от обществото за своя професионален труд.

Занаят – ____________________________________________________

Работа – конкретните условия (икономически, социални, управленски...) 
на работното място за реализиране на определена професия.

Физическа дееспособност – според мен, __________________________ 
________________________________________________________________

Работоспособност – според мен, ________________________________ 
________________________________________________________________
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Кариера – балансирано изграждане и развитие на човек в три основни 
жизнени сфери – професионална/образователна, лична/семейно-битова, со-
циална/гражданска. 

Професионална кариера – развитие или движение на човек в професията 
като последователна смяна и обогатяване на професионални роли/компетент-
ности по хоризонтал и на професионални позиции по вертикал.

Кариерни умения – конкретни специфични умения за адекватно себепоз-
нание и самооценка; за събиране и обработване на информация; за активност 
на пазара на труда; за себепредставяне; за планиране на кариерата; за сътруд-
ничество и партньорство; за себереализация в съответствие с професионал-
ните интереси, способности и обективните условия.

Кариерен тип личност: с 4 основни характеристики:
•	 Автономност	–	____________________________________________
•	 Умения	за	обоснован	риск	–	_________________________________
•	 Адаптивност	и	професионална	интеграция	–	____________________
•	 Професионална	импровизация	–	______________________________

Кариеризъм: първи вариант – стремеж да се расте само по вертикал в 
йерархията на професията, без да се развиват действителни компетентности; 
и втори вариант – стремеж да раста и се развивам само аз – неумения и 
нежелание да се съгласуват личните амбиции с целите на другите – близките, 
партньорите, колегите.

Компетентности – съвкупност от способности и умения, чрез които 
човек реализира успех, справя се успешно в определена област, дейност, си-
туации. Компетентният човек умее да отчита условията и да се съобрази с тях 
– като шансове, рискове, трудности. Компетентността е свързана с „можене-
то“. Професионални компетентности _______________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Компетенции – правомощията за определени дейности и отговорности 
на работното място, които зависят от позицията и се разписват в длъжност-
ните характеристики. Компетенцията е свързана с „правото“ да извършваш 
легитимно определена дейност. 
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Избор и професионален избор – вземането на конкретно информирано 
решение (в съответствие с интереси, способности и пазар на труда) за отно-
сително устойчиво упражняване на определена професия.

Професионално самоопределение – процес на избистряне на представи-
те на човек за съответствието между личните професионални интереси, спо-
собности и за условията на пазара на труда. в резултат на самоопределението 
си човек стига до момента на обоснован професионален избор, и обратно – 
чрез непрекъснатите си избори човек се самоопределя.

Кариерно планиране – проектиране на развитието в професионален, ли-
чен и социален план – като периоди, като приоритети, като съгласуване, като 
варианти, като ресурси, като конкретни стъпки на базата на тези условия.

Кариерен избор – вземане на решение за развитие в определена профе-
сия при отчитане на условията в личната и социалната среда.

Фактори за професионално ориентиране – значимите други, които ни 
влияят – близки и семейство, приятели, учители, социална среда, медии, рек-
лама, образци, традиции и култура, вярвания.

Фактори за избор на професия и на кариера – винаги са личностно оп-
ределени. изборът като решение се взема винаги от личността. независимо 
какви фактори ѝ влияят и в каква степен, личността решава по кой път да 
поеме. 

АЗ-РЕШЕНИЯ – изборите, които човек прави на основата на възможната 
адекватна информираност и преценка за себе си, за другите и за обстоятел-
ствата. 

Светът  
на професиите

Противопоказания за упражняване на професия – относителни и аб-
солютни – ползвайте алгоритъма за характеристика на професиите: това 
са абсолютните или относителни забрани за влизане в професията при нали-
чие на определени проблеми или характеристики на кандидата ____________ 
________________________________________________________________
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Национален и международен класификатор на професии – официален 
документ, изработван на международно и национално експертно равнище, в 
който професиите са групирани и класифицирани по предмет на трудова дей-
ност, по степен на сложност и на професионална квалификация.

Списък на занаяти – официален документ, който класифицира занаятчий-
ските професии по същите признаци. още – ___________________________ 
________________________________________________________________

Степен на професионална квалификация – това е критерий за притежа-
ване на определена степен на професионални компетентности и се легитими-
ра с удостоверения за степен на професионална квалификация – в България 
те са 4 и първата степен е най-ниска, четвърта степен е най-висока. 

Степен на професионално образование – тя изразява равнището на по-
криване на общообразователен и специален образователен минимум за вли-
зане в определена професия. образованието завършва с придобиване на дип-
ломи за образователна степен – средно специално образование, като знак за 
подготовка по теория и практика на професията. още – _________________ 
________________________________________________________________  

Професионална правоспособност – за някои професии се изисква до-
пълнително свидетелство за професионална правоспособност и то се придо-
бива чрез специфични курсове (както за шофьори). още – _______________ 
________________________________________________________________

Планиране на кариерата,  
търсене и кандидатстване за работа

Заплата – брутна, основна и нетна – направете справка с вашите близки, 
с познат икономист. работете групово или в екип. и така: _________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

Данък общ доход – процент от заплатата, който се удържа от всички тру-
дещи се като влог в държавния бюджет и по презумпция се използва за под-
помагане на социално-рискови и нуждаещи се групи от обществото – малки 
деца, пенсионери, хора със специални потребности и увреждания.
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Социални и здравни осигуровки – процент от заплатата, който се удържа 
от нея или се внася от работодателя и следва да осигурява работещия в слу-
чаи на трудова злополука, майчинство и след пенсиониране.

Условия на работното място – санитарно-хигиенни, психологически 
(атмосфера, взаимоотношения, микроклимат), организационно-управленски 
(стил на ръководство, самостоятелност, йерархия, вземане на решения), со-
циални (професионална етика и колегиалност, фирмена лоялност, публичност 
и прозрачност), финансови, икономически и комунални (транспорт, общежи-
тия, болнични, отпуски за образование и развитие, отношение към семей-
ствата на служителите) условия на труд.

Реквизити на СV (самостоятелно)  – ____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Реквизити на мотивационно писмо (самостоятелно) _______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Реквизити на препоръки – на училищни, на професионални, на лични – 
(самостоятелно) __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Кодекс на труда – ползвайте експертните услуги на ваш близък ______ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Трудов договор – ______________________________________________  
________________________________________________________________

Трудови правоотношения – _____________________________________ 
________________________________________________________________
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Мандала – древни инструменти за изобразяване на взаимоотношения та 
между нещата. от санскрит означава „същина“ + „съдържание“, още се пре-
вежда като кръгово изображение, завършеност. Кръгово творческо картинно 
изображение като динамичен модел на нещо и нашата взаимовръзка с него. 
обикновено в центъра се поставят изходните водещи начала, но елементите, 
посоките и връзките се задават от автора на мандалата. Кръгът уравновесява 
и хармонизира отношенията – стремежът е да се съчетава, а не да се проти-
вопоставя.
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Структура 
и характеристика 
на професиите

Наименование  
на професията

1. Точно наименование на професията и код по национален/между-
народен класификатор.

2. Значение и място на професията в националното стопанство и на 
актуалния пазар на труда. Актуалност (обновени характеристи-
ки, проблематичност, спешна нужда от кадри) и модерност (прес-
тиж, новост, атрактивност) на професията.

3. Предмет и продукт на труда в професията.
4. Вид и характер на труда в професията – ръчен, механичен, авто-

матизиран ... / интелектуални, творчески, физически компоненти 
– необходима степен на квалификация.

5. Икономически условия на труд – финансови средства и заплащане, 
транспорт, жилище, осигуровки, привилегии, премии, възможности 
за допълнителна работа на друго място – регламентиране; отпуски.

6.  Перспективи за професионален и социален растеж (класове, раз-
реди, степени и звания) – вътрешнопрофесионална, национална, 
международна регламентация; условия и механизми за адаптиране 
в професионалната среда – например стажуване и др.

7. Механизми за персонално атестиране на професионалистите и за 
институционално акредитиране на професионалните организации.

8. Пътища за придобиване на професионална подготовка и квали-
фикация и професионална легитимност – сертификати: дипломи, 
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свидетелства, удостоверения за правоспособност, степен на обра-
зование, степен на квалификация.

9. Характеристика на институциите за професионална подготов-
ка: вид и степен на образование и подготовка; срокове за обу-
чение; необходими средства и ресурси; проходимост в друг тип 
обучение и институции.

10. други родствени професии – професионална област (семейство) 
на професията; професионални специалности – актуално състоя-
ние и тенденции.

11. Разпространеност на професията, наситеност на инфраструкту-
рата на региона, професията на международния пазар на труда – 
сега и в перспектива.

12. Безработица, потребност от кадри в региона и в национален/
международен мащаб.

Условия за упражняване  
на професията

1. Професионална среда – наземна/специфични условия – подземна, 
под вода, във въздуха; на открито или на закрито.

2. Режим на труд и отдих – сменност, монотонност, променливост 
и вариативност на работния терен (материални условия) и на про-
фесионалната среда (колеги), скрито работно време; годишна, се-
зонна, дневна структура на работното време.

3. Санитарно-хигиенни условия на работното място – температура, 
влажност, шум, движение на въздуха и вибрации, запрашеност 
и аерозоли, напрежение за зрение и слух, осветление, токсични 
фактори, населеност (плътност) на работната среда (с колко хора 
работи едновременно – като колеги и като клиенти).

4. Физиологични компоненти на труда (медицински изисквания на 
професията) – физическо натоварване, работна поза, напрежение 
на гръбначния стълб, динамично и статично напрежение на крайни-
ците, зрителни изисквания, обща физическа издръжливост, слухови 
изисквания, обоняние, вкус, тактилна чувствителност, изисквания 
към говорния апарат, индивидуални физиологични особености.

5. Сложност, трудност и степен на професионален риск от меди-
цинска гледна точка.

6. Професионални деформации от медико-физиологична гледна точка.
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7. Професионална рехабилитация от медицинска (здравна) гледна 
точка.

8. Медицински ограничения и противопоказания за влизане в профе-
сията – относителни и абсолютни; предимства и ограничения по 
пол и възраст.

Личностни условия на труд  
и кариерен растеж в професията 

1. Психологически условия на труд – тип контакт с клиента: услуга 
лице в лице или задочна, услуга с група клиенти едновременно или 
индивидуално; тип контакт с колеги: работа в самостоятелна стая 
или с други колеги; работа в екип или самостоятелно.

2. Психологични компоненти на труда (психологични изисквания 
на професията) – възприятие, представи, памет и мислене, внима-
ние, въображение, наблюдателност, темперамент, емоции, екстро-
вертност, индивидуални психични особености, речево развитие.

3. Сложност, трудност и степен на професионален риск от психи-
ческа гледна точка.

4. Професионални деформации от психологическа гледна точка.
5. Професионална рехабилитация от психологическа гледна точка.
6. Психологически ограничения и противопоказания – абсолютни и 

относителни; предимства и ограничения по пол и възраст.

Организационно-административни  
и управленски условия на труд  
и кариерен растеж в професията

1. организационно-административни и управленски условия на 
труд в професията – степен на самостоятелност при вземане на ре-
шения; подчиненост или управленски позиции – поемане на отго-
ворност за професионалната дейност на други хора или не; работа 
в екип или не; необходимост от справяне в инцидентни критични 
ситуации; степен на отговорност за материално-технически или 
финансови ресурси.
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2. Социални компоненти на труда (социални изисквания на про-
фесията) – общо социални компоненти и изисквания – екипност, 
конфликтност, адаптивност – стереотипност, взаимопомощ; изис-
квания към организационни, волеви и делови характеристики.

3. Сложност, трудност и степен на професионален риск от соци-
ална гледна точка.

4. Професионални деформации от социална гледна точка.
5. Професионална рехабилитация от социална гледна точка.
6. Социо-противопоказания – относителни и абсолютни; предим-

ства и ограничения по пол и възраст.
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Ресурси

www.tuk-tam.bg – Сдружение „Тук-Там“ е неправителствена организа-
ция, която обединява българи с образование и опит в чужбина, 
които вярват в България. Основни проекти са нетуъркинг събития, 
кариерен форум „Кариера в България. Защо не?“, образователна 
платформа Wishbox.org, портал за лични впечатления от чужди 
университети edu.tuk-tam.bg, посланици на „Тук-Там“ в чужбина, 
Гид на новодошлия и други.

www.areteyouth.org – Младежка фондация „Арете“ е организация, 
подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от 
социалните и икономическите бариери в България и на Балкани-
те. Те представят ромската общност на ангажираните граждани и 
положителни модели за подражание, които се подкрепят помежду 
си за постигане на образователни, финансови и лични успехи.

www.wishbox.org – Проект на сдружение „Тук-Там“ за професионал-
но и академично ориентиране чрез интерактивна уеб платформа, 
насочен към младежи на възраст между 15 и 25 години, които се 
интересуват и имат нужда от консултация (ресурси, видеа и на-
пътствия за възможните професионални поприща) относно висше 
образование и професия.
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www.jobtiger.bg – сайт с обяви за работа. Сайтът съдържа полезна 
информация за грешките при писане на автобиография, за това, 
как да изглежда доброто мотивационно писмо или как да се под-
готвим за интервю за работа. 

blog.jobs.bg – сайтът има четири рубрики: кандидатствам за работа, 
кариерно развитие, предизвикателства и търся работа. Има ин-
тересни статии и практически съвети за това как да подготвим 
автобиографията си, как да се облечем за интервю и как да се 
държим на него.

www.kakvidastanem.bg – сайт за избора на кариера. Тук ще намери-
те информация за пазара на труда, професиите, специалнос тите 
и университетите. Сайтът съдържа статии и полезни съвети за 
избора на професия, възможностите за продължаване на образо-
ванието, кандидатстването за стаж/работа, както и различни ини-
циативи за кариерно развитие.

www.staj.bg – сайт за търсене и предлагане на стажове в България. 
Ако сте студенти, тук ще намерите свободни стажантски места и 
информация за фирмите, които ги разкриват. Можете да търсите 
стажантски позиции по различни критерии, да създадете автобио-
графии, с които директно да кандидатствате по обявите, както 
и да ги направите достъпни за четене от работодателите. Също 
така – библиотека, пълна с полезна информация и материали.

careercenters.staj.bg – сайт, указващ кои и къде са университетските 
кариерни центрове, какви услуги предлагат и как да се свържете 
с тях.

zakarierata.com – интернет базирано търсене на работа. Предназначен 
за хора, които искат да открият своята цел в кариерата; искат да 
бъдат ефективни в търсенето на работа или да създадат контакти 
с други посетители на уебсайта с цел обмяна на опит, подкрепа, 
мотивация или намиране на решения, свързани с намирането на 
работа.

www.karieri.bg – работа, обучение и човешки ресурси
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www.link-project.eu – LINK – Career Services for Better Jobs е европейски 
проект, който има за цел да подобри качеството и достъпа до услуги 
по кариерно консултиране на хората в най-уязвимо положение на 
пазара на труда. Всеки, който се нуждае от съдействие и информа-
ция за намиране на работа, може да открие най-близкия кариерен 
консултант. Картата е на разположение в интернет страницата на 
проекта, като на нея са маркирани всички бюра по труда, консул-
тантски услуги и кариерни центрове, които са налични в страната.

www.emevoc.net – Европейски проект Emevoc, насочен към подобря-
ване на професионалното ориентиране в партньорските страни и 
в Европейския съюз.

ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_bg.pdf – Европей-
ска квалификационна рамка за учене през целия живот

careerdays.bg – Национални дни на кариерата

www.ngobg.info – информационен портал на неправителствените ор-
ганизации в България. Подходящ източник за ориентиране в кари-
ерното развитие в неправителствения сектор, за информиране за 
предстоящи събития, доброволчески дейности и проекти, обяви 
за работа, стаж, доброволчество и обучения. Сайтът поддържа 
бази данни на организации, доброволци и работодатели.

www.youthbg.net – виртуална мрежа за младежка активност. Това е 
свое образна трибуна за мнения по актуални и ценни за общество-
то проблеми, както и за „младежки дейности и проекти, които чес-
то остават „несподелени“ извън тесния кръг на преките участници 
и „невидими“ за широката публика, за партньори и спонсори пора-
ди факта, че липсва актуална информация в интернет простран-
ството“. Има различни рубрики като нормативна база, институции, 
образование, кариерно развитие, както и много актуални новини.

ewbooks.info/ngo – младежко сдружение „Ателие за социална рабо-
та“ – формално е организация с нестопанска цел, но на нефор-
мално равнище функционира като организъм – малка общност, в 
която всеки, пожелал своето развитие и това на другите, може да 
изпробва себе си, другите и средата.
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iccd.unwe.bg – Междууниверситетски център за развитие на кариерата

www.hrdc.bg – Център за развитие на човешките ресурси

bulgaria.ja-ye.org – Джуниър Ачийвмънт е най-старата, най-голяма и 
най-бързоразвиваща се организация, която работи в областта на 
икономическото образование.

zaednovchas.bg – Заедно в час цели да осигури достъп на всяко дете в 
България до качествено образование, като насърчава и подготвя 
способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учите-
ли и лидери в образователната система и общество.
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