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КОЛЕЛОТО НА КАРИЕРНИТЕ ЦЕЛИ



КОЛЕЛОТО... НА КАРИЕРНИТЕ 

ЦЕЛИ

Кариерното развитие на всеки човек  зависи от:

 интересите;

 уменията;

 пазара на труда;

 опитността  – в личен, професионален, социален  

аспект;

 образованието;

 значимите  за човека  хора;

 персоналния му  стил;

 ценностите (те дават смисъл, определят посоката на 

развитие)!



САМОПОЗНАНИЕ

Инструкция: “Начертайте  колелото на Вашите  

кариерните цели“:

- Къде, в кой елемент  сте най-силни “тук и сега”?...            

Къде, в кой елемент  имате дефицит (засега)?...

- Как изглежда Вашето колело в настоящето?

- Какво искате и можете да промените – сега и в близкото 

бъдеще? ...Как?...Колко ще ви струва (като енергия, време, 

финанси)? 



РАЗВИТИЕ НА ЦЕЛТА – ПО NLP
(НЕРВНО – ЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ) 

Инструкция: „Определете си 4 цели (нека това да са       

реалистичните цели), подредете ги по важност“:

Цел 1.............................................................................

Цел 2.............................................................................

Цел 3............................................................................

Цел 4. ..........................................................................

За всяка цел оценявайте времето  по скалата  – колко 

далеч сте от целта, доближавате ли се и кога очаквате да я 

реализирате. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

много далеч          без промяна           доближавам се            ПРИСТИГНАХ!

от целта съм...                                         до   целта...                               УСПЯХ!



POSERS

Инструкция: „Отговорете си на следните въпроси“:

P - Отправяте ли позитивни послания към себе си?....

O - Доколко от собствените ви послания се отнасят до 
вашата дейност? Колко сте готов да вложите за успеха 
на целта – като енергия, време, търпение, пари...?

S - Коя е вашата специфична цел?

E - Каква е вашата оценка по скалата- приближавате ли 
се до целта или сте все още  далеко? Какво ви е 
усещането? 

R - Какви  са моите собствени  ресурси, за да постигна 
по-бързо целта? (От значение са реалистичните 
ресурси)

S - Колко е голяма целта ми?



КАРИЕРНА ДЪГА 
(ПО СУПЪР, 1980 Г.)

Кариерната дъга измерва:

▪ продължителността на живота,

▪ пространството на живота.

Кариерната дъга е различна 

за различните хора.



ЖИЗНЕНА - КАРИЕРНА  - ДЪГА



ЖИЗНЕНИ РОЛИ 

(ПО СЮПЪР)

Жизнените роли за всеки човек са различни в 

съответствие с:

▪ Възраст,

▪ Нагласа,

▪ Пол,

▪ Интереси,

▪ Статут в обществото,

▪ Традиции... 



ЖИЗНЕНИ КАРИЕРНИ РОЛИ 
(по Д. СЮПЪР)

Според  Доналд Сюпър всеки човек преминава през  
следните жизнени роли:

1. Дете

2. Учащ

3. Работещ

4. Почиващ

5. Грижещ се за дома/домакинството

6. Родител

7. Съпруг/а

8. Любим/а

9. Приятел

10. Гражданин 

11. Пенсионер





ЖИЗНЕНИ РОЛИ – ЖИЗНЕНИ  ЦЕЛИ

45 г. - ”Аз съм ... специалист по ... шеф на ...”    

(“Да бъда шеф!”)

29г.   - ”Имам семейство и отговорности за    

детето!”

26 г.  - ”Работя!”...

16 г.  - “Имам хоби! Развивам се в ...спорта!“

На 6/7 г.  - “Да бъда ученик!”

До 3-5/6 год.  - “Да бъда дете!”



КОМЕНТАР НА ПСИХОЛОГА

 Детето у вас винаги ще съществува, но ролята му като дете, 

за което родителите се грижат намалява с годините за 

сметка на другите роли.

 Не всеки човек изпълнява всички посочени роли. 

 Сюпър включва в понятието кариера не само за работата. 

“Работещ” е само една от ролите,  тя прекъсва след 65 г.               

(понякога продължава и след тази възраст)  

 Жизнените роли се промeнят, преминават през различни 

етапи на повишена – намалена значимост. Например, 

човек, който започва семеен живот и е сериозно ангажиран 

с ролята на работещ, може да пренебрегне ролите на 

почиващ, гражданин, учащ се.  

 Човек може да прекъсне работа на 45г. –да се 

преквалифицира (да се занимава с нещо друго, хоби...). 

Идеята е  на всеки 20 години специалистите да се 
преквалифицират (по програма “учене през целия живот”).  



КАКВО Е “ ИЗГЪРБИЛ СЕ “ ОТ 

РАБОТА (WORK SALIENCE)?

Сюпър използва понятието, за да подчертае

значимостта на работата в индивидуалния живот.

Индивидите с малка “гърбица” имат по-малък

интерес към работата, но могат да бъдат

ангажирани с други роли - на родител, учащ се.

Работата не е най-важното нещо за всички

хора.

За някои индивиди работата е възможност да

си осигурят средства, които им позволяват да

правят каквото желаят в другите си роли.





КОМЕНТАР НА ПСИХОЛОГА

▪ Хората имат различни потребности.

▪ За всеки човек нивото на значимост на дадена 

роля е различно. 

▪ Оценката на удовлетвореност от ролята – е 

различна за всеки индивид. 

▪ Планирането на развитието на една роля (учащ  

или работещ) може да се осъществява, без да се 

нарушава баланса с потребностите на другите 

роли (например – съпруг, родител).
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