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КАРИЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ –

ГАРАНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Това, което се случва “ТУК и СЕГА ” се случва в 

целия свят.

Криза  в  света – криза и в нашата страна. На 

макроравнище се случват много неща, влияещи 

върху трудовото здраве на хората, на начина им 

на живот - включително и на вашия, драги 

зрелостници!



КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ Е 
ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ!

1. Всеки човек отговаря за своята 

кариера и развитие!

2. Необходими са знания и умения 

за управление на кариерното си 

развитие!





КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ Е 
ЛИЧЕН ИЗБОР! 

Всеки човек носи отговорност за своята 

кариера - това е личен избор, но в същото 

време кариерата на всеки зависи и от 

други условия:

▪ Ускорена глобализация,

▪ Динамично развитие на ИКТ,

▪ Демографска криза и др.



ПРОМЕНИТЕ В СВЕТА ВЪЗДЕЙСТВАТ 

ВЪРХУ ТРУДОВИЯ ЖИВОТ:

➢ Факт е високата  конкуренция на трудовия 

пазар;

➢ Увеличава се  натиска за висока 

продуктивност;

➢ По-голяма възможност за  работа в различни 

части на света;

➢ Работа в етнически разнообразна работна 

среда /раса, пол, възраст/;

➢ Повишава   се  сложността  на задачите / на  

живота.



УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Нараства потребността от:

▪ Технологични знания,

▪ Междуличностно 

общуване,

▪ Работа в екип,

▪ Работа в мрежа,

▪ Непрекъснато учене!!!



ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОМЕНИТЕ 

ВЪРХУ КАРИЕРАТА

Всеки индивид отговаря за управлението

на своето личностно развитие!

Всеки индивид  отговаря  за  своята 

кариера през целия си живот! 

Важното е това, което всеки прави сам за 

себе си! Кариерата е субективен опит. 
Важен е личния избор.



“ПОЗИТИВНА НЕСИГУРНОСТ”

Според теорията  на 

парадокса –

“позитивната 

несигурност” 

означава, че не винаги 

можем да предвидим 

бъдещето,  дори 

собственото, 

очаквано, планирано 

бъдеще. Различни 

неща влияят на 

хората.



САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА - ПРАКТИКУМ

Инструкция: Въпреки “позитивната несигурност” 

опитайте се да си отговорете на следните 

въпроси:

- Готов ли съм  да премина  от ...  търсене на 

информация ...към...осмисляне на 

информацията?

- Готов ли съм  да премина от ...пасивен участник 

на трудовия пазар ...към активен участник , след  12  

клас?

- Готов ли съм да премина от  прогнозиране и 

контролиране на поведението към реализиране на 

потенциала си?  





САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА:

“КОЙ СЪМ АЗ?... КАКЪВ ИСКАМ ДА БЪДА?”

Инструкция: Отговорете на следните въпроси:

❖ Какъв е Вашият  капацитет, потенциал, ресурс: физически 
данни, емоции, чувства, способности? Какви са Вашите  
силни, слаби  страни?

❖ Какво правите  “тук и сега“ и какво бихте искате да правите 
с вашия потенциал в бъдеще?  Какво знаете  и умеете  най-
добре да правите? Какъв опит имате ? Каква е ролята на 
работата във Вашия живот? Каква е мотивацията Ви за 
работа / кариера: вътрешна или външна ?

❖ Какво правите за другите хора с това, което имате като 
ресурс? За кого го правите?  Какви са Вашите  ценности? 
Кой за Вас е пример, образец за подражание? 

❖ Каква е Вашата идентичност? Какъв искате да бъдете: след 
5 години, след 10 години? ...Как образованието / работата 
може да подпомогне  развитието  Ви – личностно, 
професионално, социално, духовно ?...





САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА -

”МОИТЕ ЦЕЛИ В БЪДЕЩЕТО”

Инструкция: Отговори на следните въпроси:

1. Как се чувстваш тук и сега? Какво е хубавото и доброто в твоя 

живот? Какви са твоите успехи, постижения? На кои свои 

способности разчиташ?

2. Какви са твоите мечти, цели? А на кои свои способности 

разчиташ за осъществяването им? Колко далеч искаш да 

отидеш?

3. Коя промяна би била най-значима, най-трудно осъществима? 

Как би се отразила тя върху твоето бъдеще след 5 – 10 години?

4. Какво друго бихте искали да направите, след  като 

реализирате вашите цели?





КОМЕНТАР  НА  ПСИХОЛОГА

“Ако искаш нещо да направиш, то направи 

го сега!”

Осъзнай своите способности. Ако се 

нуждаеш от подкрепяща ръка, потърси 

своята собствена!”

“Човек прилича на мина, от която се копаят 
скъпоценни камъни”
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