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Кариерното ориентиране е 

• Контакт
• Процес
• Диалог
• Път



Дейности по кариерно ориентиране :

• Информиране

• Диагностика и оценяване

• Консултиране

• Обучение в кариерни умения

• Подкрепа и подпомагане на 
самостоятелен и осъзнат избор на 
образование и/или професия



Информиране –
подпомагане на ученика да

• достигне
• селектира
• обработи и
• използва

актуална и значима информация



Диагностика и оценяване

• Установяване и преценяване на 
личните и професионални 
особености, интереси, способности

• Проблеми и противоречия

• Фактори на средата, които влияят



Консултиране – процес на:

• Проучване и разрешаване на 
актуални проблеми

• Разглеждане на въпроси за 
личностното, професионално и 
социално развитие.



Консултирането е насочено към :

• Разкриване на интереси, нагласи и 
мотивация за избора на образование и 
професия

• Формиране на умения за планиране на 
учебното и лично време

• Формиране на умения за планиране на 
кариерното развитие

• Преодоляване на грешки, свързани с 
избора на образование или професия

• Решаване на вътрешни и външни 
конфликти, свързани с възможностите 
за образователна, професионална и 
личностна реализация.



СЕБЕПОЗНАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ И 
АЛТЕРНАТИВИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
СРОКОВЕ
СЪПЪТСТВАЩИ 
ДЕЙНОСТИ



СЕБЕПОЗНАНИЕ

• Интереси

• Умения – меки и твърди умения

• Персонален стил –
социална и професионална идентичност –
потребности, мотиви, интереси, ценности, 
цели,   приоритети, осъзнати липси

• Значими други –Аз за мен, Аз и другите, 
другите за мен

о•Какъв тип човек съм?
•Какво мога?

•Как върша нещата?
•Кои са моите значими други?



БАЛАНСОВ МОДЕЛ

АЗ
ИСКАМ ТРЯБВА

МОГА



10-те най-търсени твърди умения в момента:

• Отлично владеене на един или няколко чужди езика

• Управление на бази данни

• Статистически анализ

• Управление на маркетингови кампании

• Отлично владеене на Adobe Creative Suite

• Search Engine Optimization (SEO) и Search Engine Marketing (SEM)

• Разработване на мобилни приложения

• Дизайн на потребителски интерфейс

• Управление на системи за съхранение

• Владеене на различни езици за програмиране

(например Perl, Python, Java, Ruby)



Меки/ преносими умения

Умения за преценка 
Цифрови умения
Комуникативни умения
Логическо мислене
Помагащи умения
Технически умения
Междуличностни умения
Лидерски умения
Физически умения
Творчески способности
Умения за организиране
Подходи за управление на времето
Управление на пари
Умения за бизнес управление
Значение на здравето и стила на живот



10-те на-търсени меки умения в момента 
според Асоциацията за управление на 

човешките ресурси :

• Ефективна комуникация • Желание за учене

• Критично мислене • Разрешаване на проблеми

• Адаптивност • Креативност

• Почтеност • Надеждност

• Непредубеденост • Съпричастност (емпатия)



Персонален стил –
признак и отношение 

към дейността

Как върша нещата?



Трудолюбив
Работи добре в екип
Работи добре самостоятелно
Упорит
Перфекционист
Учи бързо
Съвестен
Креативен
Гъвкав
Търпелив
Отворен за нови идеи
Състрадателен
Непредубеден
Аналитичен
Хладнокръвен
Новатор
Чувствителен
Откровен
Надежден
Налагащ се 
С приключенски дух
Самоконролиращ се

Любознателен
Поемащ рискове

Самоуверен
Подреден
Енергичен

Харесва да бъде под 
напрежение

Изразява се ясно
Ентусиаст

Обича предизвикателства
Приятелски настроен

Добре организиран
Находчив

Дружелюбен
Внимателен 

Дискретен
Точен

Последователен
Посветен

Отворен към хората
Лоялен

Подчиняващ се
Непоколебим



1. Образователни възможности. Образователни 
алтернативи

2.   Умения за информиран избор
• Търсене и селектиране на информация
• Съпоставяне на образователни възможности по лични 

критерии
• Умения за подготовка на документи

3.   Стратегии за вземане на решение

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА



ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

1. Цели

• Определяне на основна цел и подцели

• Детайлизиране на задачите

• Начин на изпълнение

2. Срокове



Drum & Piano Project –
“FREEDOM”
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wKCQk2MEX2A
Източник: YouTube

Светът на спорта разказва:

https://www.youtube.com/watch?v=wKCQk2MEX2A


Благодаря Ви!
Изготвил: СТЕЛА ПАВЛОВА, кариерен консултант

телефон за контакти: 0887 55 31 51


