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  трета стъпка
  ИЗБЕРИ КАКвА КАРИЕРА ИСКАШ ДА ИмАШ

“Този, който е навсякъде,
е никъде”

Сенека

има ли разлика между професия, работа и кариера?

А сега ще дадем определения на някои основни понятия, които е важно да знаеш, когато избираш професия и мислиш за своята тру-

дова кариера.

ПРОФЕСИЯ (използва се и терминът професионална квалификация) е съвкупността от знания и умения, необходими за упражняване 

на определен вид трудова дейност.

Специалността е съвкупност от знания и умения за конкретен вид трудова дейност. Една професия може да включва няколко 

специалности.

Специалността може да бъде придобита в резултат на получено образование в професионална гимназия или професионална паралелка 
в СОу, колеж или университет. Някои професии могат да се овладеят и само чрез практика.

Задача 6 Дай пример за професия и специалности

 

РАБОТА е конкретната длъжност (работното място), което човек заема, конкретните дейности, които извършва, и за които 
получава заплащане.

връзка между професия (специалност) и работа:
• Наименованията на професията (специалността) и работата може да съвпадат, но може и да са различни.

• С една и съща професия (специалност) обикновено може да се извършват различни видове работа.

• Една и съща работа може да се върши от хора с различни (професии) специалности.
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Следовател

Освен различни професии, хората избират и различни типове трудова кариера.

Един тип трудова кариера обединява различни професии и дейности

КАРИЕРАТА (трудовата кариера) обхваща групи професии, които се различават по:

• характера и сложността на трудовите задачи;

• необходимото ниво на образование и практически знания;

• степента на отговорност и самостоятелност в работата;

• общественото положение на професията;

• това, което професията дава на работещия: доходи, известност, власт и др.

(Повече за типовете кариера виж на 41-48 стр.)
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Задача 6 Дай пример за професия (специалност) и възможната работа, която може да се извършва с нея


