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Още като малки ни питат, какви искаме да станем
когато пораснем. В училище, учителите също задават подобни
въпроси: „С какво искаш да се занимаваш?“. Преди да
кандидатстваме в университет, ние самите започваме да си
задаваме въпроса „Какво искам да работя?“. Когато се
запознаваме с нов човек, първо питаме за името му, след това
започваме с въпросите за това какво прави, какво работи или
какво учи.
И се оказва, че темата за професията ни, за нещата
които умеем да правим, е много важна част от нашия живот.
Важно е да разберем какво можем да правим добре, да разберем
какво обичаме и искаме да правим, и как да станем
професионалисти в областта, в която се развиваме и работим.
Наръчникът, който държиш в ръцете си, има за цел да те
запознае с основни термини, с които ще се сблъскаш, когато
започнеш да търсиш работа. Ще ти помогне да разбереш и
опознаеш по-добре себе си, да оцениш реално възможностите,
които имаш, за да може да реализираш успешно себе си на
пазара на труда. Тук ще откриеш полезна информация и съвети
за различните професии, което ще улесни изборът ти на
конкретна сфера на професионална реализация. На тези
страници има и насоки как да подготвиш своята
автобиография и как се кандидатства за работа.
Хората със специални нужди се сблъскват с доста
трудности в училище, в университета и в последствие в
намирането на работа. За съжаление, държавните институции
и неправителствените организации не успяват да осигурят
напълно, възможности за заетост на хора със специфични
потребности. За много хора, това се превръща в основна пречка
за успешно интегриране и социализиране в обществото.

Понякога завършването на училище (или университет),
намирането на работа и професионалната реализация, се
оказват почти невъзможни. Но не и напълно невъзможни!
Защото всичко е в твоите ръце, както този Наръчник. Тук ще
откриеш съвети, добри практики, много полезна информация и
всичко, което е необходимо да знаеш, за да започнеш да градиш
своята професионална кариера.
Глухотата, като състояние на пълна или частична
неспособност за усещане или възприемане на част от
честотния спектър на звука, поражда особености в
личностното развитие на човек. Това е състояние, което
предопределя наличието на специфични потребности и
специфични ограничения, които трябва да се имат предвид при
избора на професионална реализация. Реално обаче, професиите
които не могат да се упражняват от хора с увреден слух, са
ограничен брой. Необходими са добра информираност, желание,
постоянство и отлично себепознание, за да реализираш своя
потенциал, не само като специалист в някаква област, но и
като личност. Личност, с индивидуални характеристики, с
определени интереси и заложби.
Успех в търсенето и намирането на себе си в света на
професиите!

От автора

Професионално ориентиране и кариерно
консултиране
Ще започнем с обяснението на няколко думички, които са в
основата на професионалната дейност. Важно е да умееш да
разграничаваш тези термини и да ги използваш правилно.
Какво е работа?
Това е физическа и/или умствена трудова дейност за
произвеждане на стока или услуга. Когато извършваш някаква
работа, ти си нает на определена длъжност, която е договорена
между теб (в ролята на служител) и работодателя.
Какво е професия?
Това е вид трудова дейност, която изисква определени
познания и умения. Тях, ти придобиваш чрез образователна
подготовка и опит. Дипломата или сертификатът са показател за
получени и усвоени знания и умения в конкретна специалност. Те
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ти дават и необходимата професионална квалификация .
Какво е специалност?
Специалността също обхваща определен набор от знания и
умения, които се усвояват, за да можеш да извършваш конкретен
вид трудова дейност. В университета един факултет предлага
различни специалности. Една професия също включва няколко
специалности.
Какво е пазар на труда?
Пазарът на труда е икономически термин, с който се
обозначава онова пространство, в което се срещат хората, търсещи
1 Професионална квалификация означава, че притежаваш сбор от знания и
умения, чрез които можеш да извършваш точно определена професия.
5

работа и хората, предлагащи работа. В това пространство има
закони, норми, процедури, етични и морални принципи, които
всеки един трябва да спазва.
2

Какво е кариера?
Това е избор на професия и последователността от заемани
длъжности от началото на трудовата дейност.

Схема -1-

2 Думата „кариера“ произхожда от френското „carriere“, което означава „път,
колодрум“.
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Какво е професионално ориентиране (ПО)?
Независимо на каква възраст си, в какъв етап/период от
живота си или каква е степента на слуховото увреждане, ти като
всеки друг, се нуждаеш от напътствия и съвети при избор на
образование, обучение и професия. Специалистът по
професионално ориентиране може да ти помогне да избереш
професия, в която да се развиваш, според твоите интереси и
възможности и според актуалните условия на пазара на труда. Той
може да ти предостави информация за различни професии, да ти
помогне да разбереш кои са твоите силни страни, какво умееш да
правиш най-добре. Специалистът по ПО може да те посъветва
каква специализация да избереш, за да получиш необходимия
сертификат за прилагане на дадена професия.

Схема -27

Какво е кариерно консултиране?
Кариерният консултант е специалист, който може да ти
помогне в реализирането ти като професионалист в областта, в
която си избрал да се развиваш. Може да те насочи как и къде да
придобиеш нови знания, които да са ти от полза в избраната
професия, да ти помогне да управляваш кариерата си. Това
означава да изготвиш план, чрез който да се развиваш
професионално в избраната от теб работна среда и професия. Той
може да ти помогне в подготовката при явяване на интервю или
при изготвяне на документите за кандидатстване.

Приложения и дейности, свързани с професионалното
ориентиране
Всеки от нас преминава през различни етапи през живота
си – детство, юношество, младост, зрялост, старост. Те са
неизбежни – няма как да станеш възрастен, ако преди това не си
бил дете. При професионалното израстване има същата логика –
няма как да станеш добър в работата си, ако преди това не си
учил, не си открил, че точно това ти харесва да правиш, не си
развил своите знания и умения. Стъпка по стъпка трябва да
опознаеш себе си, да направиш избор и да положиш усилия, за
да станеш добър в своята професия. Въпросите, които всеки от нас
си задава, изискват събиране на много информация, анализиране
и вземане на решение.
Има много външни фактори, които влияят върху избора на
професия и които определят до голяма степен кариерния ни път.
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Такива са:

актуалните условия на пазара на труда, или с други
думи, какви професионалисти се търсят към настоящия момент –
има много интересни индустрии и професии, за които сигурно си
чувал по филмите или си чел в някоя книга, но в България може да
не съществуват и да няма подходящи условия за упражняването
им;

специфичните изисквания, които всяка професия
има – колкото и силно да желаеш да станеш известен певец, ако
не умееш да пееш вярно, няма как да бъдеш такъв;

финансови възможности за заплащане на
образование, допълнителни курсове и т.н.;

семейната подкрепа и тази на приятелите;

вида и степента на увреждане на слуха – глухотата,
като състояние на пълна или частична неспособност за
възприемане на част от честотния спектър на звука, поражда
особености в личностното развитие на човек. Това е състояние,
което налага специфични потребности и специфични ограничения.
Това са реално съществуващи фактори, които в различна
степен, влияят на всеки един човек като затрудняват
професионалната реализация. Не само нарушението на слуха
може да ограничи избора на професия и да предопредели
кариерното развитие. Наличието на друг вид увреждане,
ограничените възможности, липсата на талант, умения или
подходящи условия, също се отразяват на професионалното
формиране.
Но има и много вътрешни фактори, които предопределят
успеха и професионалното ти развитие. Това са личната ти
мотивация, инициативността, силната воля и активността ти. И тези
9

фактори са много по-важни, защото ако си постоянен в своите
желания и проявяваш упоритост, ще постигнеш успехи и
удовлетворение.
Основните дейности на професионалното ориентиране са
свързани с подпомагане в няколко направления, които целят
формиране на адекватна и реалистична оценка при избор на
професия и кариерно развитие:

опознаване на личните особености – какви са
настоящите ти знания, умения, способности, дарби, таланти,
ценности и ресурси;

изясняване на интересите и желанията;

формиране на обективна оценка за трудностите и
дефицитите, за шансовете, рисковете и възможните компромиси
– трябва да се вземе под внимание комплексът от фактори,
предопределящи цялостното социално функциониране на
личността със специфични потребности. Например при нарушение
на слуха това са: състоянието на речта и говора, нивата на езикови
компетенции за четирите умения (слушане, четене, говорене,
писане), както и уменията за комуникация. От значение са и
възможностите за използване на остатъчния слух, уменията за
независимо общуване, без посредничеството на жестомимичен
преводач и общата социална активност на личността;

ориентиране и избор на училище, университет,
степен на висше образование (бакалавър, магистър, доктор),
специалност, квалификация;

усвояване на базови и професионални знания и
умения;

ориентиране на пазара на труда, запознаване с
различни професии и възможности за професионална
реализация.
10

Всеки от нас си задава въпроси като: „Какво искам да
правя/работя?“, „Какво умея да правя най-добре?“, „Коя професия
е най-подходяща за мен?“, „Как се пише мотивационно писмо?“ и
т.н. За да си отговориш на тези въпроси, трябва да преминеш през
няколко стъпки. Първо да опознаеш по-добре себе си и да оцениш
собствените си способности. Също така, да проучиш и събереш
повече информация за пазара на труда и възможните професии,
които можеш да упражняваш. Следващата стъпка е свързана с това
как да се подготвиш за среща с работодател. Всички тези дейности
са насочени към задълбочено опознаване на собствените
възможности, умения и ценности, определяне на цели и вземане
на решения, както и съставяне на реалистичен план за
професионална реализация.
Придобиването на специфични знания и умения в
избраната област изисква време, усилия и желание. Възможно е,
през това време да настъпи промяна и преосмисляне на
първоначално избраната от теб професия или сфера. Във всеки
един етап от твоят кариерен път може да пренасочиш своите
интереси и да преоткриеш неподозиращи заложби и способности.

11

СТЪПКА 1
САМООЦЕНКА
Първото и най-важно нещо е да разбереш кой си ти. Какво
харесваш и обичаш да правиш, какви заложби имаш.
Способностите и уменията на личността са строго индивидуални,
но точно те ни отличават един от друг и ни правят
3

конкурентноспособни на пазара на труда. Колкото повече
опознаваш собствените си плюсове и минуси, толкова по-добре
можеш да ги контролираш и да извлечеш максимална полза от тях.
Изследването и оценяването на индивидуалните характеристики
ще ти помогне да се ориентираш относно възможността да
извършваш определена дейност и потенциалът да усвоиш дадена
професия или занаят. Елементите, които се изучават и анализират,
определят твоята идентичност и са основните критерии, по които
можеш да следиш своето личностно и професионално развитие.

Заложби – те формират твоят качествен потенциал
или с други думи, това са всички твои вродени качества, които
определят усвояването на определени знания, степента на
развитие на определени умения, способностите ти да извършваш
конкретна
дейност,
потенциала
за
придобиване
и
усъвършенстване на нови качества. Заложбите са основният
ориентир за това в каква професионална сфера имаш потенциал за
развитие. Например, заложбата да си много пластичен е
предпоставка за възможност за професионално развитие в
областта на спорта, танците, пластичните изкуства. Разбира се,
това е само основата, върху която е необходимо надграждане
(чрез обучение, упражнения, изграждане на навици, воля и
3 Човек, който при сравнение с друг човек, изпъква с някакво качество, умение,
познание.
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мотивация), за да постигнеш професионален успех и по-добра
реализация на пазара на труда.

Способности – естествена или придобита
възможност да извършваш конкретна дейност. За да упражняваш
дадена дейност, е необходимо да имаш високо ниво на
определени способности. Именно за това, когато кандидатстваш в
университет или за работа, изпитите които полагаш оценяват
конкретни и специфични способности. Например, ако искаш да те
приемат в спортно училище, трябва да покриеш определени
нормативи за физически способности, ако искаш да започнеш
работа като актьор, трябва да притежаваш музикални и артистични
заложби. Има различни тестове, чрез които може да изследваш
своите способности и различни инструменти, чрез които да
установиш връзката им с конкретни професии.

Знания – това са всички онези факти и информация,
които придобиваш чрез образование, обучение или преживяване.
4

Получаването на знания е свързано с познавателни процеси като:
учене, разбиране, анализиране, разсъждение, комуникация,
асоциация.

Умения – свързани са с практическото приложение и
ефективно използване на придобитите знания. Зависят до голяма
степен от способностите ти, степента на съзряване, социалното
обкръжение, от ценностните и културните особености на живот.

Навици – нещата, които се научаваш да правиш
автоматично. В процес на дългосрочно упражнение на дейност, ти
ще изградиш навик да я извършваш несъзнателно, без да се
замисляш.
4 Познавателни процеси са онези, при които постъпилата информация чрез
сетивата се обработва, трансформира и организира
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Интереси – всичко, което е важно за теб в даден
момент. Степента на значимост на предметите или дейностите е
5

свързана с твоите потребности .

Здравословно състояние – трябва да имаш ясна
представа за своето физическо състояние. Някои дейности са
свързани с високо физическо или психическо натоварване. Има
професии, които изискват много добро зрение, слух, бързина на
реакциите и практикуването им е свързано със здравето и живота
на други хора.

Ограничения – хората с увреден слух срещат някои
ограничения в извършването на определени дейности. Много
често обществото, както и самите хора с увреден слух, правят този
кръг от „невъзможни дейности“ много голям. Има случаи при
които, ограниченията откъм възможност за избор на професия се
дължат на обществени предразсъдъци и на недостатъчна
информираност от страна на обществото, за особеностите на
хората с увреден слух. Разбира се, има и професии, при които
загубата на слуха, дори и частична, е обективна причина за
невъзможността да се упражнява конкретната дейност. В един
нормално протичащ процес на социализация и глухите хора, и
обществото могат да се научат да разграничават случаите, в които
глухотата е действително ограничение и пречка.

5 Потребност е вътрешна, лична необходимост от задоволяване на физическа
или психическа (емоционална) нужда.
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Как да опознаеш своите слабости, силни страни и
възможности?
Следващите няколко инструмента ще ти помогнат да
опознаеш себе си по-добре, защото правилното взаимодействие
между характеристиките на индивида и характеристиките на
професията влияят върху изпълнението на работата (добре или
лошо изпълняваш задълженията си), удовлетвореността и
стабилността на професионалното ти развитие.
Упражнение 1
Упътване:
1. Разгледай списъка от думи по-долу и на лист хартия запиши
тези, които според теб най-добре описват какъв си. Тези
прилагателни не са свързани с външния вид, а с черти от
характера. Най-лесно може да се ориентираш, като
помислиш за ситуация, в която дадената характеристика се
е проявила.
2. Намери човек, който те познава много добре – това може
да бъде добър приятел, съученик или роднина. Помоли го
да разгледа същия този списък и да запише на празен лист
хартия, думите, които според него/нея те описват найдобре.
3. Сложи един до друг двата списъка от думи и ги сравни.
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Прилагателни, изразяващи личностни черти
Агресивен
Адаптивен
Амбициозен
Аналитичен
Артистичен
Безотговорен
Безстрашен
Бунтар
Внимателен
Враждебен
Грижовен
Директен
Дисциплиниран
Доверчив
Дружелюбен
Егоистичен
Енергичен
Забързан
Заядлив
Импулсивен
Инатлив
Интуитивен
Искрен
Капризен
Колеблив
Критичен
Лоялен
Любезен
Любознателен
Мотивиран

Надежден
Напрегнат
Нахален
Небрежен
Недисциплиниран
Недоверчив
Нежен
Необщителен
Неорганизиран
Неотстъпчив
Непоследователен
Нервен
Нерешителен
Нетрадиционен
Нетърпелив
Новаторски
Обмислящ
Общителен
Оптимистичен
Организиран
Оригинален
Отговорен
Откровен
Отстъпчив
Перфекционист
Песимистичен
Пестелив
Плах
Подозрителен
Подпомагащ

Практичен
Предпазлив
Прецизен
Прибързан
Радостен
Раздразнителен
Разсеян
Реалистичен
Решителен
Самоуверен
Самокритичен
Сдържан
Скандален
Скромен
Смел
Спокоен
Спорещ
Срамежлив
Страхлив
Съмняващ се
Съревноваващ се
Творчески
Толерантен
Точен
Търпелив
Убедителен
Уверен
Упорит
Чувствителен
Щедър
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Резултат:
Най-вероятно ще откриеш, че начинът по който ти се
виждаш и самоопределяш, не съвпада напълно с начинът, по
който другите те възприемат. И това е нормално. Човек не може в
пълна степен да осъзнава всеки един аспект на собствената си
личност. Също така, много често ситуация или постъпка може да се
интерпретира по различен начин от теб и друг човек, защото всеки
има различни ценности, интереси и разбирания.
Това упражнение може да ти помогне да разбереш дали
качествата, които смяташ за твоя най-силна страна, се възприемат
като такива и от другите.

Упражнение 2
Упътване:
1. Представи си, че отиваш на събитие с много хора. Хората се
разделят на групи по интереси и определени
характеристики, които са описани по-долу в Таблица -117

Хора, които обичат
да наблюдават, да
научават нови
неща, да
изследват,
проучват,
анализират, оценяват или решават
проблеми и задачи.
Хора, които
обичат да работят
с хора – да ги
информират,
обучават, лекуват,
да им помагат.
Хора, които обичат да
работят с данни, да
изпипват нещата в
детайли и могат да
следват инструкции.

Хора, с артистични,
заложби, които
обичат да работят в
нестандартни
ситуации, като
използват
въображението си и творческите си
способности.
Хора, които обичат
да работят с хора –
да са водещи,
ръководители, да
убеждават и влияят
на другите.
Хора, които
предпочитат да
работят с предмети,
машини,
инструменти,
растения или животни.
Таблица -1-

2. Към коя група ще се присъединиш? С коя група хора ще ти е
най-приятно и интересно да прекараш времето си на това
събитие? Коя група отговаря най-много на твоите интереси
(не мисли за това, че тези хора са непознати и че ще трябва
да разговаряш с тях, а само за това кои хора ще са ти поинтересни)?
3. Представи си, че всички хора от групата, която си избрал, си
тръгват от това събитие. Към коя друга група хора би се
присъединил?
4. След време хората от тази група също напускат събитието. С
коя от останалите групи ще ти бъде най-приятно да бъдеш?
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Резултат:
Съвсем естествено е да те привличат хора, които имат
същите интереси и умения като твоите. Така е и при търсене на
работа – най-добре ще се чувстваш на място, където има сходство
между твоите интереси и възможности и изискванията на
професията, която ще упражняваш. Според това към коя група си
избрал да се присъединиш - първия, втория и третия път, можеш
да определиш уменията, които ти е най-приятно да използваш.
Тези умения, от своя страна, са характерни за конкретни професии.
Виж по-долу списъка с примери на професии, които може да
упражняваш, в зависимост от интересите на всяка от групите:
компютърен
специалист;
биолог; лаборант;
инженер; специалист
по качеството

художник; дизайнер;
музикант; фотограф;
оператор;
дизайнер; актьор;
писател; репортер; архитект

лекар; медицинска
сестра; социален
работник; педагог;
свещеник; организатор
на събития или екскурзии; полицай;
пожарникар; учител

търговец; брокер;
предприемач; политик

счетоводител; банков
служител; секретарка;
асистент; нотариус

строител; занаятчия;
фермер; механик

Таблица -2-
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Упражнение 3
Упътване:
1. По-долу има списък с различни дейности, които човек може
да извършва – колона 1. Оцени в каква степен можеш да
изпълняваш всяка една от посочените дейности (а не какво
би искал да можеш да правиш!). Помисли добре за кои от
дейностите имаш необходимите умения и познания, т.е.
нещата, които можеш да правиш – колона 2.
2. Използвай следната система за оценка:
1 = не мога да изпълнявам тази дейност
2 = горе-долу мога да се справя
3 = бих могъл да се науча да правя това
4 = мога да правя това много добре
3. Срещу всяка от дейностите са посочени и примерни
професии, които изискват високо ниво на съответните
способности (ниво 3 и 4).

Дейности
Да напиша
съчинение, разказ
или есе
Да разкажа със
свои думи за
някакво събитие,
случка, за филм,
който съм гледал
Да
превеждам/чета
на друг език
Да откривам и
ремонтирам
неизправности в
електронни и

Необходими способности

Мога да пиша правилно;
Мога да чета различна
литература;
Мога да разказвам
увлекателно и интересно;
Мога да чета/говоря чужд
език

Мога да съм търпелив и
внимателен към детайла;
Имам познания по
електроника;

Оценка
1, 2, 3, 4

Примерни професии

Писател; редактор;
преводач; журналист;
учител по литература
и български език;

Електротехник;
Механик;
Автомонтьор;
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електрически
машини/апарати
Да решавам
задачи
Да изчислявам
бързо
Да работя на
компютър

Да готвя

Да се ориентирам
на непознато
място
Да карам
кола/камион
Да правя рисунка
или чертеж
Да изработвам
неща с ръцете си
Да работя с метал
Да обработвам
дървен материал
Да плета, шия,
кроя
Мога да свиря и
пея

Да участвам в
спортно
състезание

Мога да мисля логически;
Мога да обобщавам;
Мога да работя на
различни програми на
компютъра;
Мога да измислям и
създавам нови програми
за компютър
Мога да меся хляб;
Мога да правя супи,
десерти, да пека месо;
Познавам различните
подправки;
Мога да се ориентирам по
карта;
Имам шофьорска книжка
за кола/камион
Мога да рисувам много
добре;
Мога да правя прически;
Мога да съм търпелив и
внимателен към детайла;
Учил съм дърворезба;
Мога да работя на шевна
машина;
Мога да измислям
постоянно нови неща
Познавам различните
музикални инструменти;
Мога да чета ноти
Мога да издържам на
физическо натоварване;
Мога да бягам бързо, да
скачам високо или да
играя много добре
футбол/волейбол/тенис

Учител по математика;
Счетоводител;
Финансист;
Служител в банка;
Програмист;
Статистик;
Инженер;
Готвач;
Работник в
кухня/ресторант;
Барман;
Шофьор; Кранист;
Навигатор;
Машинист;
Екскурзовод;

Художник;
Фризьор;
Дизайнер на мебели;
Дизайнер на дрехи;
Илюстратор;
Архитект;
Скулптор;
Художник-аниматор;
Дърводелец
Музикант; Диригент;
Композитор
Спортист;
Войник;
Пожарникар;
Полицай
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Да танцувам
народни танци
или латиноамерикански
танци или хип-хоп
Да работя на
открито
Да отглеждам
животни или
растения

Знам да танцувам
различни видове танци
Мога да издържам на
физическо натоварване
Имам познания в
отглеждането на
зеленчуци и плодове

Професионален
танцьор;
Хореограф;
Акробат
Фермер;
Животновъд;
Градинар

Таблица -3-

Резултат:
Това упражнение ще ти помогне да оцениш нивото на
собствените си способности при извършване на определена
дейност. Нещата, които си отбелязал с оценка 4 са твоите силни
страни. Оценка 3 показва, че имаш потенциал да усвоиш нови
способности, но ако се упражняваш повече и учиш. Найподходящи за теб ще бъдат професии, за изпълнението на които
са необходими способности, които си оценил с 4 или 3. Там където
си дал отговор 2 или 1, ще ти бъде по-трудно да се справиш със
съответните професии. Ако все пак имаш силно желание за някоя
от тези професии, ще трябва да положиш много повече усилия и
да придобиеш необходимите знания и умения.
Упражнение 4
Упътване:
Има хора, за които няма значение какво ще работят, стига
да получават добра заплата. За други по-важно е работата им да е
свързана с пътуване, защото не обичат да седят на едно място.
Има и такива, които не искат никъде да ходят, дори ако е
възможно, предпочитат да работят от вкъщи. А за теб кое е от найголямо значение?
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Всяка работа има своите особености и може да ти донесе
различни предимства/ползи. Изборът на професия и/или
конкретна позиция е свързана не само с наличието на определени
способности (умения, знания и качества), не само със степента на
интерес, но и дали тази професия или позиция ще удовлетворява
най-ценните за теб професионални особености. По-долу са
изброени различни професионални ценности. Отбележи кои са
най-важни за теб.
Особености на професията

Кои са важни и ценни за
мен?

Да ми осигурява високо заплащане
Да бъде престижна
Да ми носи слава и известност
Да ми дава възможност да управлявам други хора и
да взимам участие при вземане на важни решения
Да бъда полезен на другите
Да работя с хора
Да работя самостоятелно
Да е свързана с развитието на науката
Да е свързана с развитието на културата и изкуството
Да работя на закрито, в офис
Да работя на открито
Да работя с машини, инструменти
Да работя на компютър
Да майсторя, да създавам или поправям нещо със
собствените си ръце
Да работя с информация и числа
Да създавам нови неща
Да е свързана със физически усилия
Да извършвам умствена работа
Да е свързана с много движение или пътуване
Да е с удобно работно време и възможност сам да
определям почивките си
Да бъде насочена към опазване на околната среда
Да работя с живата природа (растения или животни)
Да работя с визуални обекти: рисунки, дизайн,
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снимки, филми
Да е свързана с писане, говорене, мимика или
жестове
Да бъде изпълнителска, с ясни задачи, без голяма
отговорност
Да бъде ръководна или самостоятелна, да нося
отговорност и да взимам сам решенията какво, как и
кога да работя
Да има много добри условия на труд (чисто, удобно,
комфортно)
Да бъде спокойна, без голямо напрежение и
натоварване
Да има изненади, емоции, риск
Да има състезание, конкуренция
Да има постоянно и редовно работно време
Таблица -5-

Резултати:
Когато знаеш кои неща са най-важни за теб, ще знаеш и в
каква сфера би се чувствал добре, защото именно тези професии
ще ти осигурят това, което най-много искаш да постигнеш чрез
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работата си. Разгледай посочените по-долу области и примерни
професии, които са дадени за съответните професионални
особености. Съвпадат ли с твоите интереси?
Пример: Ако си посочил по-горе, че за теб е важно да
бъдеш полезен на другите, то професиите, които могат да ти
осигурят това са: лекар, учител, консултант, библиотекар и
др.
Особености на професията
Да ми осигурява високо заплащане
Да бъде престижна
Да ми носи слава и известност
Да ми дава възможност да управлявам
други хора и да вземам участие при
вземане на важни решения
Да бъда полезен на другите
Да работя с хора
Да работя самостоятелно
Да е свързана с развитието на науката
Да е свързана с развитието на
културата и изкуството
Да работя на закрито, в офис
Да работя на открито
Да работя с машини, инструменти
Да работя на компютър
Да правя нещо с ръцете си
Да работя с информация и числа

Примери за професии
банкер, мениджър, програмист, адвокат,
нотариус, бизнесмен
учител, лекар, социален работник,
преподавател
актьор, политик, писател, журналист,
водещ на предаване
бизнесмен, политик, съдия
лекар, учител, екскурзовод, преводач,
готвач, инженер, социален работник
учител, продавач, търговец
програмист, шофьор, стругар, бижутер
учен, изследовател, преподавател
художник, дизайнер, архитект, актьор,
режисьор, писател, фотограф
служител в банка, програмист, офиссътрудник
фермер, градинар, озеленител,
селскостопански работник, животновъд,
строител, еколог
занаятчия, стругар, работник на поточна
линия, машинист, кранист, шофьор
програмист, служител в банка, мениджър,
счетоводител, уеб дизайнер
скулптор, дизайнер, шивач, монтажник,
строител, градинар
финансист, счетоводител, бизнесмен,
учен, статистик, инженер
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Да създавам нови неща
Да е свързана със физически усилия
Да извършвам умствена работа
Да е свързана с пътувания
Да е с удобно работно време и
възможност сам да определям
почивките си
Да бъде спокойна, без напрежение и
стрес
Да бъде динамична и конкурентна

дизайнер, архитект, фотограф, скулптор,
художник, готвач, сладкар, учен
спортист, общ работник, строител,
войник, пожарникар
учен, писател, журналист, преподавател,
изследовател
шофьор, еколог, изследовател, археолог,
журналист, екскурзовод
почасова работа, работа от вкъщи
библиотекар, градинар, работник в музей
търговец, политик, спортист, журналист

Таблица -6-

Още такива тестове може да откриеш в интернет по
следните ключови думи:

тест за самооценка;

тест за професионално ориентиране;

избор на професия.
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Образователната система в България
Училищно образование
В България началното, основното и средното образование е
организирано по следната схема:
Степен на
образование
Начално
Основно

Възраст

Клас

Вид на училище

от 6/7 до 11 г.
от 11 до 15 г.

1 – 4 клас
5 – 8 клас

Средно

от 15 до 19 г.

9 – 12 клас

Средно
специално

от 15 до 20 г.

9 – 13 клас

Начално училище
Основно училище
Средно общообразователно
училище
Професионална гимназия
(техникум)

Таблица-7-

Други видове училища са: спортни, училища по изкуства и
култура, училища за деца със специални образователни
потребности.
Висше образование
Провежда се в акредитирани висши училища – университет,
колеж, специализирани висши училища (СВУ) и научни
организации. Висшето образование не е задължително. Приемът
за обучение става при условия, които са определени от
съответната обучаваща институция – чрез матура или друг
кандидатстудентски изпит. Формите на обучение са редовна,
задочна, вечерна и дистанционна. Има 3 степени на висшето
образование:
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бакалавър – придобива се след 4 годишно обучение.
Осигурява базова широкопрофилна подготовка по професионални
специалности;

магистър – между 1 и 3 години обучение, но
задължително след придобита вече степен бакалавър. Осигурява
профилиране в определена специалност. За някои специалности
се придобива задължително бакалавърска и магистърска степен –
медицина, архитектура.

доктор - тази степен може да се получи след наймалко 3 години подготовка и обучение по научна специалност
след магистърската степен.
Видове висши училища:

колеж – дават професионална квалификация и
провеждат подготовка и обучение по степен бакалавър;

университет – обучават по 3-те възможни степени
(бакалавър, магистър, доктор) по различни специалности и
професионални направления от основните области на науката –
хуманитарни, природни, обществени и технически;

специализирано висше училище – провеждат се
обучения в една от основните области на науката, изкуствата,
физическата култура (спорт) и военното дело. Обученията са и с 3те степени (бакалавър, магистър и доктор).

28

СТЪПКА 2
Проучване и изследване на възможни професии

Схема -329

Специалистите по професионално ориентиране, учители,
родители и приятели могат да ти предоставят значима и актуална
информация, която да ти помогне при вземане на решения в
образователен и професионален план. Събирането на информация
от различни източници, както и нейното обработване и
анализиране, подпомага за вземане на по-лесно решение относно
професионалната ти реализация – избор на учебно заведение,
избор на професия, избор на най-подходяща специалност. Също
така, тази информираност е насочена и към повишаване на
познанията ти за трудовия пазар, образователната система и
възможните източниците на информация.
Част от информацията е събрана и систематизирана и може
да се ползва от много хора. Такъв тип информация ще намериш на
страниците на този Наръчник.
Друг вариант за повишаване на информираността е ТИ сам
да търсиш – чрез Интернет, във вестници, в справочници. Така
информацията е много по-конкретна и подробна и пряко свързана
с конкретна професия или специализация, която те интересува.
Различни канали на информация може да откриеш в
Библиографията и Приложение -1-, където има изброени
интересни и полезни сайтове.
Вече знаеш, че всяка професия изисква усвояване на
специализирани знания и умения. Има професии, които могат да
се упражняват само при получено точно определено образование
в професионална гимназия или университет – такива професии са
тези на лекарите, полицаите, адвокатите. Има и професии, които
изискват само основно образование, но продължителен опит и

30

практика – пример за такива професии са тези на продавачите и
6

търговците. Всяка професия включва различни специалности .
Ето, няколко примера:
Професия
Актьор

Специалност
Куклен театър
Драматичен театър
Пантомима

Възможна работа като
кино-актьор; театрален актьор; мим

Готвач/кулинар

Сладкар
Хлебар

готвач в ресторант; производител
на сладкарски изделия; декоратор
на сладкарски изделия

Дизайнер

Графичен дизайн
Промишлен дизайн
Моден дизайн
Интериорен дизайн

уеб-дизайнер; рекламна графика;
дизайнер на обувки/ дрехи;
дизайнер на мебели

Таблица -8-

Класификация на професиите и видове трудова дейност
Съществуват различни класификации и разделения на
професиите и дейностите. Това е така, защото се правят
разделения по различни критерии и с различни цели. Тук ще
посочим най-често срещаните класификации.
Класификация 1

според обекта на дейност

 работа с хора
 работа с животни и растения
 работа с материали, машини, стоки,
инструменти
 работа с информация

6 Специалност – отделен клон в наука, знание, професия
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според вида на
изразходваните сили






физически сили
психически сили
умствени сили
творчески сили

според средствата за труд







ръчен труд
механичен труд
автоматизиран труд
умствен труд
писане, реч, мимика, жестове

според условията на труд

според необходимата
подготовка

според степента на
самостоятелност

 на открито
 на закрито
 при необичайни условия (под земята,
под водата, във въздуха)
 професии, неизискващи специална
подготовка
 професии, изискващи специална
подготовка
 професии, изискващи продължителна
подготовка
 управленски професии - при тях се
вземат самостоятелни решения
 изпълнителски професии - извършване
на работа по указания и правила
 творчески професии - с висока степен
на самостоятелност
Таблица -9-

Класификация 2

Експерт - висококвалифициран специалист, който
провежда изследвания, създава научни теории, разработва нови
технологии, обучава студенти; притежава задълбочени познания и
следи достиженията в своята област;
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Висш администратор
- извършва управленски
дейности в различни институции, стопански или обществени
организации - планира, организира, ръководи и контролира хората
и производствените процеси;

Предприемач - човек, който има идеи и успява да ги
осъществи на практика, като създава, променя или разширява
бизнес или обществена кауза;

Творец или артист в сферата на изкуството или
шоубизнеса - създаващ произведения в сферата на литературата,
изобразителното,
музикалното,
танцовото,
театралното,
филмовото или цирковото изкуство, участник във филми,
телевизионни предавания, представления, концерти, шоу
програми;

Спортист – състезател;

Приложен специалист с висше образование необходимо е да познава добре определени методи, които да
умее да прилага на практика;

Специалист със средно образование - техник,
квалифициран производствен работник, административен
служител, зает в услугите, оператор на машина или водач на
транспортно средство и др.;

Неквалифициран работник/служител.

Класификация 3
Класификатор на областите на висше образование и техните
професионални направления.
Област на висше образование
Педагогически науки

Професионални направления
образование, педагогика
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Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни
науки
Природни науки, математика и
информатика

Технически науки

Аграрни науки и ветеринарна
медицина
Здравеопазване и спорт
Изкуства
Сигурност и отбрана

история и археология, философия, филология,
теология и религия
социология, психология, политически науки,
социални дейности, обществени комуникации,
право, администрация и управление,
икономика, туризъм
физика, химия, биология, науки за земята,
математика, информация и компютърни науки
машинно инженерство, електротехника,
електроника и автоматика, енергетика,
транспорт, архитектура, строителство и
геодезия, металургия, биотехнологии,
хранителни технологии, инженерство
растениевъдство, животновъдство,
ветеринарна медицина, горско стопанство
медицина, стоматология, здравни грижи,
кинезитерапия и рехабилитация, спорт
изобразително, музикално, танцово, театрално
и филмово изкуство
национална сигурност, военно дело
Таблица -10-

Класификация 4
Списък на професиите за професионално образование и
обучение. Този списък се поддържа и актуализира от
Националната агенция по професионално образование и
7

обучение.

Професионално
направление

Наименование
на професията

Изящни изкуства

художник – изящни
изкуства

Наименование
на специалностите
живопис, стенопис, графика,
скулптура, илюстрация и
оформление на книга

7 Показаният тук списък е частичен. Пълният списък с всички професионални
направления, специалности и професии, може да намериш на
www.navet.government.bg/bg/snpzn
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монтажист
Аудио-визуални
изкуства

фотограф
компютърен аниматор
графичен дизайнер
лютиер8

Приложни изкуства и
занаяти

бижутер
дърворезбар
художник – приложни
изкуства

Религия

църковен служител

Библиотечноинформационни
науки и архивистика

библиотекар

Компютърни науки

програмист
системен програмист

Електротехника и
енергетика

електротехник

Хранителни
технологии

технолог
в хранително-вкусовата
промишленост

филмов монтаж, видеомонтаж,
компютърен монтаж
фотография, приложна
фотография, фоторепортерство
компютърна анимация
графичен дизайн
класически инструменти,
народни инструменти
бижутерия
дърворезба
художествена дърворезба,
художествена керамика,
иконопис
източноправославно
християнство
библиотекознание
програмно осигуряване
системно програмиране
електрически машини и
апарати, електроенергетика,
електрообзавеждане на
производство,
електрообзавеждане на
кораби, електрообзавеждане
на железопътна техника,
електрообзавеждане на
транспортна техника,
електрически инсталации,
електродомакинска техника
зърносъхранение,
зърнопреработка и
производство на фуражи,
производство на хляб, хлебни и
сладкарски изделия,

8 Лютиер е професия на човек, който се занимава с изработка и поправка на
струнни музикални инструменти.
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технолог по качеството
на храни и напитки
строителен техник

Строителство

строител

строител-монтажник

растениевъд
Растениевъдство и
животновъдство

животновъд
фермер

Градинарство
Фризьорство и
козметични услуги

озеленител
фризьор
козметик
маникюрист

производство на захар и
захарни изделия, производство
на консерви
контрол на качеството и
безопасност на храни и напитки
строителство и архитектура,
водно строителство,
транспортно строителство
зидария, мазилки и шпакловки,
вътрешни облицовки и
настилки, външни облицовки и
настилки, бояджийски
дейности, строително
дърводелство, покриви
стоманобетонни конструкции,
метални конструкции, сухо
строителство, дограма и
стъклопоставяне, изолации в
строителството
зеленчукопроизводство,
семепроизводство,
тютюнопроизводство,
гъбопроизводство
овцевъдство, свиневъдство,
птицевъдство, пчеларство
земеделец, производител на
селскостопанска продукция,
управление на ферми
цветарство, парково
строителство и озеленяване
фризьорство
козметика
маникюр, педикюр,
ноктопластика

Таблица -11Важно! Ако има професия или специалност, която не ти е позната,
попитай своите родители, приятели или потърси в Интернет, за да
разбереш повече.
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СТЪПКА 3
Планиране на кариерата, търсене на работа и
кандидатстване
Основните цели и дейности на кариерно консултиране са
свързани с подпомагане за:

изготвяне на кариерен план;

избор на конкретна позиция и кандидатстване;

подготовка на документи за кандидатстване и
явяване на интервю.
Вече имаше възможност да разбереш кои са твоите силни
страни и за кои професии те са важни. Знаеш какво би искал да
работиш според интересите си.
Запозна се и с най-разнообразни професии и специалности.
Сега е време да направиш твой списък с потенциалните професии,
които отговарят на резултатите ти от направената самооценка и
които ще ти е интересно да работиш.
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................
5. ....................................................................................
Следващата стъпка е да потърсиш свободно работно място
според професията, която си избрал. В Приложение -1- има списък
с Интернет сайтове за търсене на работа. Друг вариант е ТИ сам да
намериш компания или организация, в която искаш да работиш и
на които можеш да изпратиш своята автобиография.
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Документи за кандидатстване за работа
Когато кандидатстваш за работа може да те помолят да
изпратиш следните видове документи:

автобиография;

мотивационно писмо;

портфолио;

диплома за завършено образование;

диплома за квалификация;

медицинско свидетелство;

препоръки и др.
Има работодатели, които ще ти поискат всички тези
документи, има и други, които ще ти поискат само автобиография.
Работодателите са тези, които определят какво да им изпратиш. В
обявите за работа обикновено е посочено кои документи трябва
да представиш първоначално. Ако в обявата липсва такава
информация, можеш да изпратиш само автобиографията си.
Първото пресяване на кандидатите става именно по тези
документи и от тях зависи дали ще бъдеш поканен на интервю.
Твоята цел е да убедиш работодателя, че си подходящ за тази
позиция/длъжност. Затова, отдели време и подготви своите
документи добре.
Автобиография (CV)
Професионалната автобиография е основният документ, в
който ти посочваш и описваш своето образование, трудовия си
опит до момента, своите качества и силни страни. CV-то съдържа
следните данни:
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Персонална информация – това са твоите лични
данни: име, телефон или имейл, адрес.

Трудов опит – посочваш името на организацията,
позицията/длъжността, която си заемал и периода, през който си
работил това (от година – до година). Тук най-важно е да се
опишат ясно и конкретно какви са били твоите задачи и
отговорности. Трудовият опит се описва в обратен хронологичен
ред – започваш от последната месторабота и завършваш с
първата.

Образование и допълнителна квалификация – в тази
част представяш информация за образованието си, като започваш
от последното и описваш периода (от-до), вид на образованието,
име на образователната институция, степен на образование. Също
така описваш и допълнителни обучения/курсове, които си
преминал и за които си получил сертификат (такива могат да
бъдат: курс по чужд език, курс по фотография, курс по
информатика и др.).

Допълнителни умения – умения, които си придобил
по време и извън работата: социални умения, технически умения,
артистични умения, свидетелство за управление на МПС
(шофьорска книжка). Може да използваш описаните по-долу
Видове категории умения (стр. 49)
Автобиографията трябва да съдържа горепосочената
информация, като е добре да следваш тази последователност. Ако
все още нямаш трудов опит, който да опишеш, може да пропуснеш
този параграф и да започнеш със своето образование, да опишеш
курсове, които си преминал и да разкажеш за своите умения. Има
работодатели, които изискват Европейски формат на
автобиография (виж Приложение -2-). Ако кандидатстваш обаче за
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по-творческа позиция, е добре да си измислиш собствен формат и
стил – така ще покажеш на практика колко изобретателен си и
какви артистични способности притежаваш. В случай, че не можеш
да измислиш как да изглежда твоето CV, можеш да използваш
посочените източници за примерни автобиографии в Приложение
-1-.
Следват няколко примера за доста по-различни
автобиографии. Може да направиш и своя подобна, ако се
занимаваш с графичен дизайн, можеш да рисуваш, ако разбираш
от компютърно програмиране или просто имаш голямо
въображение.
CV като мисловна карта

9

9 Източник: www.wikipedia.org
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CV като анимация
Виж на: www.rleonardi.com/interactive-resume/
Европейски паспорт
Виж на:
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skillspassport
Паспортът на компетенциите е електронно портфолио за
описание на уменията и компетенциите. Създава се еднократно
онлайн и след това се обновява периодично. Може да създадеш
своите документи за кандидатстване там и да ги използваш при
кандидатстване за работа.
Има създадено и Европейско портфолио за глухи и
слабочуващи – за оценка на езиковите умения по Европейската
езикова рамка на компетенциите. Може да тестваш нивото на
своите умения на: http://www.deafport.eu/BG/
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Информацията в автобиографията трябва да е ясна и
разбираема. Обърни внимание най-вече на своите силни страни и
възможности, но не пиши неща, които не отговарят на
действителността, защото ако те поканят на интервю, ще трябва да
дадеш по-подробно описание и да докажеш написаното.
Когато описваш дейности, може да използваш т.нар.
„активни глаголи“. Те подсилват написаното и правят
автобиографията успешна.
Например:
управление
администриране
организиране
анализиране
планиране
развиване

оценяване
създаване
подобряване
иницииране
ръководене
подпомагане

проучване
тестване
обучаване
имплементиране
разширяване
повишаване

Пример:
Дата: Май 2013-Април 2014
Организация: SuperComputer
Заемана длъжност: Специалист информационни
технологии
Задължения и отговорности:

Организиране и реализиране на проекти;

Планиране и изготвяне на предложения за
подобряване на информационната система;

Поддържане на база от данни;

Подобряване качеството на предлаганите услуги;
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Важно!!! Правила, които е добре да спазваш:

CV трябва да е кратко (1-2 страници, формат А4) и
добре структурирано;

CV-то трябва да е с актуална информация;

Снимката, която прилагаш трябва да е тип паспортна.
Лош пример:

Добър пример:
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Мотивационно писмо
След автобиографията, този вид документ е най-често
исканият от страна на работодателя. Мотивационното писмо е вид
молба за работа, която се изготвя в свободен писмен текст.
Като съдържание трябва да включва информация за:

позицията, за която кандидатстваш и от къде си
разбрал/прочел за нея;

кратко описание на уменията, качествата и опита,
които имаш – всичко това трябва да е свързано с изискванията на
позицията, за която кандидатстваш, а не по принцип, и да
убеждава работодателя, че ти си подходящ за тази работа;

каква е твоята лична мотивация и интерес да
кандидатстваш за работа в точно тази компания и точно за тази
позиция.
Мотивационното ти писмо трябва да изглежда добре като
оформление и като съдържание, трябва да пишеш на конкретен
работодател и за конкретната позиция и да покажеш на
работодателя, че притежаваш точно тези умения и качества, които
се изискват за позицията, за която кандидатстваш.
Използвай изразите и терминологията, които са ползвани
в обявата за работното място – по този начин ще привлечеш
внимание. Посочи своите постижения на предишната работа или в
университета и посочи с какво твоите умения ще допринесат за
успеха на компанията. При оформянето на текста е добре да
следваш следните особености:

личните данни (собствено и фамилно име,
телефон/имейл за обратна връзка) се изписват в горния десен ъгъл
на страницата;
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започва се с учтиво обръщение в ляво, отделя се със
запетайка, след което на следващия ред започва твоят текст;

най-накрая в дясно се отбелязва датата, а в ляво
записваш твоето име

Преди да изпратиш писмото, както и автобиографията, е
добре да прегледаш текста за грешки, да помолиш някой да го
прочете, за да си сигурен, че аргументацията ти е добра, а стилът –
четлив. Провери дали правилно е изписана позицията, за която
кандидатстваш, както и дали няма грешка в телефона или имейла,
които си посочил за връзка с теб. Винаги пази по едно копие и за
теб, защото ще ти трябва по-късно, когато се подготвяш за
интервюто. Ето няколко примера за добре написано
мотивационно писмо:
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Иван Иванов
Тел: 0888 123 456
e-mail: ivan-ivanov@abv.bg

Уважаеми г-н/г-жо,
С настоящото писмо бих искал да изразя моя интерес относно
обявата за технически сътрудник в Дирекция “Информационни технологии”,
публикувана в jobs.bg на 6 януари 2014 г.
Придобития досега от мен опит в различни области ми помогна да
развия добре комуникативните си и организационни качества, както и да
подобря способностите си за общуване с различни партньори и организации.
Тези мои качества ми дават основание да считам, че бих могъл да се справя с
изискванията на Вашата компания.
Желанието ми е да работя в млад и динамичен екип, за компания със
стил и високи стандарти на работа. Интересът ми бе породен и от това,
че “Името на фирмата” е компания, която дава възможност за развитие на
своите кадри в областта на високите технологии и услуги.
Ще Ви бъда благодарен, ако разгледате моята кандидатура и ще се
радвам на възможността да обсъдим опита ми и плановете ми за развитие.

С уважение,
Иван Иванов
Август, 2014
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Мария Петрова
Тел: 0888 123 456
e-mail: maria.petrova@gmail.com

Уважаеми г-н/г-жо,
С настоящето писмо желая да кандидатствам за обявеното от Вас
работно място за ИТ специалист. Считам моята кандидатура за подходяща
за свободната работна позиция във Вашата компания, за която научих от
Кариерния център на Техническия университет.
В момента съм студентка трети курс в Технически университет София, специалност „Компютърни науки и инженерство“. Имам умения за
работа в екип, лесно се адаптирам към нови задачи и умея да спазвам крайни
срокове. Тези умения съм развила при работата ми с мои колеги по няколко
проекта в университета. Един от тях – проект „ХХХ“ спечели 1-во място на
състезание по информационни технологии, провело се през март месец в гр.
София.
Желанието ми е да работя в млад и динамичен екип, за компания със
стил и високи стандарти на работа, в която се цени новаторството и
инициативността. Интересът ми бе породен и от това, че Вашата
компания се ползва с много добра репутация.
Ще Ви бъда благодарна, ако разгледате моята кандидатура и се
свържете с мен за допълнителна информация или интервю.
С уважение,
Мария Петрова
Август, 2014
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Важно!!! Правила, които е добре да спазваш:

мотивационното писмо ще бъде успешно, ако заедно
с него си изпратил и добре направено CV;

не използвай един и същ текст. Винаги го променяй
спрямо конкретната позиция, за която кандидатстваш;

не използвай готови писма от Интернет или тези,
посочени по-горе. Те са само, за да те ориентират какво и как да
напишеш в едно мотивационно писмо. Работодателят веднага
може да разбере дали писмото е писано от теб или е преписано от
някъде;

цялото писмо трябва да се побира в една страница
формат А4.
Портфолио
Представлява комплект от събрани образци на документи,
снимки, фотографии, сертифицирани достижения, значими работи
и отзиви, които дават представа за твоите способности и
постижения. Само при кандидатстване на определени професии е
необходимо да направиш свое портфолио и да кандидатстваш
чрез него. Такива са професии, свързани с изкуствата,
архитектурата, журналистиката, рекламата, дизайна. Например,
ако се занимаваш с дърворезба, може да направиш снимки на
дървените предмети, които си изработил и да ги подредиш в една
папка. Добре е да качиш снимките на своя компютър и когато
кандидатстваш за позиция, която изисква дърводелски умения,
може да изпратиш и няколко снимки.
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Видове категории умения
Социални умения
Общуване (комуникация) – това е процес, чрез който
хората обменят информация. Общуването има важна роля в
социалното и професионално приобщаване. Комуникацията може
да се осъществи устно, писмено, жестово и освен знания за езика,
може да включва:

умения да пишеш ясно и правилно доклади, есета,
писма и др.;

умения да направиш презентация чрез употребата на
различни видове езикови и помощни средства;

умения да се социализираш (например да започнеш,
да поддържаш и да завършиш един разговор, да знаеш кога и
какво да говориш според ситуацията и събеседниците в нея).
Адаптиране и гъвкавост – процес на приспособяване към
различни условия на средата. Тук се включват и уменията ти да се
интегрираш в група, т.е. да намериш общи интереси, обща цел или
еднакви възгледи с хората от тази група. Това умение включва и
способността за оценка на ситуацията, за намиране на различни
алтернативи, за събиране на повече информация и
идентифициране на ключовите моменти в дадена ситуация или
проблем.
Самостоятелност – това означава, че можеш да се справяш
сам, без помощ от другите. Ако ти можеш да изпълняваш задачи в
определен срок, без някой да следи за това, ако можеш да
определяш и степенуваш своите нужди и да намираш средствата,
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чрез които да задоволиш тези нужди, то следователно може да
определиш себе си като самостоятелен.
Уважение – добрите социални умения включват уважение
към другите хора, техните интереси, мнения и избори. Уважение
означава, че имаш деликатно (внимателно) отношение и
поведение към другия човек и се стремиш да не нараниш неговите
чувства, достойнство и самоуважение. Друга проява на уважение е
тактичността – това означава да не засягаш и повдигаш теми, които
са нежелани от другия човек, теми, за които той не иска да говори
и споделя.
Себеутвърждаване – означава да осъзнаваш своите
желания, нужди и ценности и да ги отстояваш пред другите, но без
да бъдеш агресивен или незачитащ другото различно мнение.
Себеутвърждаването предполага да можеш да изразяваш
свободно своето мнение пред другите.
Инициативност – свързана е с обобщаването на ситуацията
и поемане на отговорност за нея. Ти си инициативен, когато
реализираш дадена възможност, а не я отлагаш. Инициативност е,
когато предлагаш ново решение, което ще подобри и ускори
дадена работа.
Умения за работа в екип – Повечето работни места или
курсове включват работа в екип, което означава да се работи
заедно така, че хората да допълват индивидуалните си умения.
Това умение включва:

способност да се разбираш с останалите и да се
ангажираш с общата работа и екипната цел;
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да постигаш баланс между представянето на
собствените си идеи и решения на проблемите и да възприемаш
идеите на другите;

уважение към индивидуалните различия
Професионални умения
Постоянство – това умение е свързано с намиране на нови
подходи към проблемите, когато установиш, че сегашните не дават
резултат или с други думи, постоянство е когато преследваш
дългосрочни цели, въпреки краткосрочните трудности, с които се
сблъскваш.
Организационни умения – това са умения за планиране,
организиране и осъществяване на задачи и проекти в
предварително определени срокове. Доброто организиране
означава възможност за справяне с много задачи едновременно.
Управление на времето – Това е допълващо умение към
организационните качества и включва:

да знаеш колко време да отделяш на дадена задача
и колко време ще ти отнеме за да я извършиш качествено

да планираш ежедневните дейности като вземаш
под внимание всякакви специални изисквания, като например
време за пътуване, периоди за почивки и др.
Технически умения
В момента почти всички длъжности изискват някои основни
компютърни познания – почти задължително е да можеш да
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работиш с текстообработващи програми, с електронни таблици и
електронна поща. Такива са WORD, Excel, Outlook.
Има професии, които изискват умения за работа на
специфични машини или ползване на специално оборудване.
Артистични умения
Това са умения свързани с творчески способности в
областта на изкуствата:
Основни направления в изкуството
архитектура
литература
сценография
фотография
изобразително изкуство (живопис, графика, скулптура, дизайн,
дърворезба, текстил, керамика, стъклопис)
музика
киноизкуство
танц
цирково изкуство
балет
театър
Таблица -12-

Изграждане на умения и професионален опит
Знанията и уменията се усвояват и надграждат цял живот.
Попадайки в различни ситуации, ти опознаваш по-добре себе си,
развиваш своите способности и трупаш опит. Доброволческият
труд и стажантските програми са добро начало на твоята кариера.
Те са източник на препоръки и опит, който може да включиш в
своята автобиография. Чрез тях имаш възможност да провериш
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доколко ефективни и приложими в практиката са усвоените до
този момент работни модели, дали се справяш успешно в
различни ситуации и трудности.
Стажантски програми
Целта на този тип програми е придобиване на
професионален опит и трудови навици в реална работна среда.
Този тип програми съчетават обучение чрез изпълняване на
конкретни трудови задачи под ръководството на опитни
професионалисти. Освен практическите знания и умения, стажът
ти дава възможност да изпробваш различни дейности и по този
начин да опознаеш по-добре своите силни и слаби страни, както и
своите интереси. Стажът може да се проведе в частни фирми,
публични институции и научноизследователски центрове.
Стажантските програми най-често продължават между 1 и 6
месеца, като те могат да бъдат неплатени или платени. В повечето
случаи, за да се включиш в такъв тип програма, трябва да
кандидатстваш (чрез CV, както при започване на работа) и да се
пребориш с конкуренцията. Възможно е, ако ти се представиш
добре и работодателят търси нови хора, да ти предложи постоянна
работа. Затова е много важно по време на стажа да показваш
висока мотивация, дисциплинираност и отговорност.
Доброволчески програми
Доброволчеството е подобно на стажуването, но е
неплатено и дейностите са насочени към разрешаване на
социални проблеми в различни области като: опазване на
околната среда, грижа за деца без родители, грижа за възрастни и
болни хора, подобряване на жизнената среда, подпомагане
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организирането
на
различни
събития
и
инициативи.
Доброволчеството също помага за придобиване на практически
опит и изграждане на полезни умения. Като доброволец, ти
можеш да подобриш езиковите си познания, социалните,
лидерските и организационните си умения. Най-често
доброволческите дейности се организират от нестопански
организации – фондации, сдружения, и те покриват всички
разходи (като пътуване, нощувки, храна и др.) по време на
полагането на доброволчески труд.
Европейска доброволческа служба (EVS) дава възможност
на млади хора между 18 и 30 годишна възраст да се включат и
участват в международни доброволчески дейности. Повече
информация може да получиш на сайта на Национален център
„Европейски
младежки
програми
и
инициативи“
–
www.youthbg.info
Ето, няколко български организации, които провеждат
различни доброволчески дейности. Можеш да се свържеш с тях за
повече подробности и информация, ако искаш да се включиш като
доброволец.

CVS Bulgaria – www.cvs-bg.org

Световен фонд за дивата природа - www.wwf.bg

Български
младежки
червен
кръст
www.youth.redcross.bg

Национален алианс за работа с доброволци –
www.navabg.com/bg/

Онлайн платформа за различни доброволчески
инициативи – www.timeheroes.org
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Други възможности
Национални дни на кариерата – форум за студентски стаж
и кариера, който се провежда всяка година в по-големите градове
на България. Целта на тази инициатива е да осигури място за
среща на студенти и млади специалисти с работодатели, които
представят своята дейност и предлагат стажантски програми и/или
свободни работни места. Също така, имаш възможност да се
срещнеш със специалисти по професионално ориентиране и
различни организации, които предоставят кариерни услуги. Това
събитие се посещава от много млади хора, с които можеш да се
запознаеш и взаимно да споделите опит и информация. Повече
информация за това къде и кога се организират Националните дни
на кариерата може да следиш на: www.careerdays.bg
Дни на отворените врати – инициатива, която се
провежда по желание в университетите и цели кандидатстудентите да се запознаят отблизо с университета, с обучението в
различните факултети, да се срещнат на живо с преподаватели и
настоящи студенти. Тази инициатива подпомага младежите да
получат много информация и безплатни услуги по професионално
ориентиране.
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Трудово законодателство
При започване на работа се подписва договор между двете
страни. Той може да бъде трудов договор или граждански
договор. Основните разлики може да видиш в следващата
таблица:
Трудов договор
Сключва се въз
основа на

Кодекс на труда (КТ)

Страни по
договора

Работодател и
Работник/Служител

Случаи, в
които се
сключва

Когато се предоставя работна
сила

Режим на труд

Работникът/служителят има
определено работно време и
определено работно място

Заплащане

Месечна заплата

Стаж
Отпуски

Болнични

Трупа се трудов стаж за
Работника/Служителя
Работникът/Служителят има
право на платен годишен отпуск
(20 дни)
При временна
нетрудоспособност на
Работника/служителя се
изплаща обезщетение

Граждански договор
Закон за задълженията и
договорите
Възложител (този, който
наема на работа) и
Изпълнител (този, който
изпълнява работата)
За постигане на
определен резултат:
адвокатска услуга, за
почистване на офис и др.
Изпълнителят няма
определено работно
време и определено
работно място
Обща договорена сума,
която се изплаща
наведнъж или на части,
преди, по време или
след изпълнение на
договорената услуга
Има само осигурителен
стаж
Не се полага платен
отпуск
При временна
нетрудоспособност на
Изпълнителя не се
изплаща обезщетение
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Данъци

Изпълнителят е
задължен всяка година
да внася Годишна
данъчна декларация,
чрез която регистрира
своите приходи за
годината и плаща
необходимите данъци

Удържат се всеки месец и се
внасят от Работодателя

Таблица -13-

КОДЕКСЪТ НА ТРУДА е достъпен и може да го потърсиш на
сайта на Министерството на труда и социалната политика
(www.mlsp.government.bg).
Трудовият договор определя и включва информация за:

мястото на работа;

длъжността/позицията и отдела;

дата на сключване на договора;

дата на начало на изпълнение на договора;

времетраене – за неопределено време; срочен
договор; договор със срок на изпитване;

основно трудово месечно възнаграждение –
10

посочената сума в договора е брутна , т.е. без приспаднатите
удръжки;

размера на годишния отпуск – може да бъде
минимум 20 работни дни;

продължителността на работния ден или седмица.

10 Брутна заплата – сумата включва нетната заплата (парите, които ще получиш)
и всички удръжки, които работодателя изплаща всеки месец (Данък общ доход,
здравно и пенсионно осигуряване)
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Приложение -1Списък с интернет сайтове и места за търсене на работа и
стажантски програми

www.jobs.bg

www.jobtiger.bg

www.rabota.bg

www.zaplata.bg

www.karieri.bg

www.sofiajobs.com – обяви само за град София

www.az.government.bg – електронна трудова борса
на Агенцията по заетостта

www.bst.dir.bg – електронна трудова борса на
Агенцията по заетостта за учащи и студенти

Дирекции „Бюро по труда“

Агенции за подбор на персонал – Ан-Мари, Adecco,
Manpower, Bulwork, AIMS Human Capital, H-Vision, Корект-консулт

www.hrdc.bg - мрежа на Националните Europass
центрове
Списък с интернет сайтове и организации за
професионално ориентиране:

www.karieri.bg – информация за различни професии,
информация за стажове, образование и обучение, съвети при
кандидатстване за работа;

www.jobtiger.bg – полезни, актуални и практически
съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване
и насоки за успешно представяне по време на интервю;
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www.wishbox.org – уеб платформата за информация
при избора и подготовката за висше образование и кариера;

www.share.jobs – онлайн системата, която сравнява
твоите умения и интереси с работни позиции и избира найподходящите за теб;

www.selfinvest.eu – полезна и актуална кариерна
информация, съвети и насоки при кандидатстване;

www.kakvidastanem.bg – информация за пазара на
труда, професиите, специалностите и университетите; съвети за
избор на професия и за кандидатстване за работа/стаж;

www.careercenters.staj.bg – списък на всички
университетски кариерни центрове с информация за това какви
услуги предлагат и къде се намират;

http://iccd.unwe.bg/ – Междууниверситетски център
за развитие на кариерата към УНСС;

www.most-learning.net
–
неправителствена
организация, която работи за по-успешно и удовлетворяващо
професионално и кариерно развитие на хора от всички възрасти.

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/home – онлайн
система, в която можеш да създадеш и запазиш свои документи за
кандидатстване;

Съюз на глухите - http://sgbbg.com/bg/

Асоциация на родителите на деца с увреден слух http://www.ardusbg.com/
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Приложение -2ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон
Факс
E-mail

[ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО]
[ул., №, гр./с., пощ. код, държава ]

Националност
Дата на раждане

[ ден, месец, година ]

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)

[ Добавете отделен параграф за всяка
длъжност, която сте заемали,
като започнете с последната. ]

• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

[Добавете отделен параграф за всеки курс,
който сте завършили,
като започнете с последния.]

• Име и вид на обучаващата
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или образователната
организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или
в професията, но не
непременно удостоверени с
официален документ или
диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ

• Четене
• Писане
• Разговор

[Език]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно
обкръжение, в ситуации, в
които комуникацията и
екипната работа са от
съществено значение
(например в културата и
спорта) и др.

[ Опишете тези компетенции и посочете къде
са придобити.]

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде
са придобити.]
62

КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и
администрация на хора,
проекти и бюджети в
професионалната среда или на
доброволни начала (например
в областта на културата и
спорта) у дома и др.
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде
са придобити.]

Работа с компютри, със
специфично оборудване,
машини и др.
АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде
са придобити.]

Музикални, писмени,
дизайнерски и др.
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са
споменати по-горе.

[Опишете тези компетенции и посочете къде
са придобити.]

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

[ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]

[ Опишете всички приложения. ]
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