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  втора стъпка
  ИЗЯСНИ КАКвИ СА ТвОИТЕ ПРЕДПОчИТАНИЯ

“Искащият прави
повече от можещия”

Г. Мурей

След като вече си наясно какво би могъл да работиш, следващият важен въпрос, на който трябва да си отговориш, е какво би искал 
да работиш. Ако работата отговаря на твоите желания и предпочитания, тя ще ти бъде по-интересна и приятна, отколкото ако 
работиш само по задължение. Така ще си по-мотивиран да работиш, а това е важно условие, за да постигнеш по-висока производи-
телност и по-добри резултати. Това от своя страна ще ти гарантира по-сигурна заетост и ще ти донесе по-голяма удовлетворе-
ност не само от работата, но и от живота.

как да се ориентирам сред толкова много професии?
Ричард Нелсън Боулс, един от най-добрите специалисти по професионално ориентиране в САЩ, казва следното: “Когато дойде време 
за избор или смяна на професията, повечето от нас биха искали да могат да седнат в нещо като вълшебен ресторант и да си избе-
рат от менюто с възможности. Това е голям проблем, защото не съществува такъв ресторант, а и списъкът от възможности е 
почти безкраен.”9 Освен че списъкът с възможни професии е много дълъг, той непрекъснато се променя - едни професии изчезват, а 
се появяват съвсем нови и непознати досега дейности. В резултат от развитието на производствените технологии, значително 
се променят трудовите задачи дори и в традиционни и съществуващи отдавна професии. По тази причина, докато специалистите 
подготвят списъка на съществуващите професии и дейности, той вече е остарял.

Задачата се усложнява допълнително и от това, че длъжностите и трудовите задачи в различните фирми не са еднакви, заради раз-
личната организация на труда и заради използването на различни производствени технологии. Например, длъжностите в една малка 
фирма съчетават задачи от няколко професии, докато в една голяма организация е възможно задачите на една професия да са раз-
пределени между няколко различни длъжности. Освен това, трябва да имаш предвид, че наименованията и списъците на професиите 
в различните държави не са еднакви, макар че се разработват в съответствие с методологията на Международната стандартна 
класификация на длъжностите (ISCO-88) на Международната организация на труда.

Но не бързай да се отчайваш! Въпреки че не можеш да намериш пълен и актуален списък на всички професии по света, все пак има 
списъци, които макар че не са съвсем подробни и точни, могат ти помогнат да се ориентираш в света на професиите.

Официалният списък на професиите за България се нарича Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2005). 
Класификацията съдържа наименованията на около 5000 професии, групирани според вида на изпълняваната работа и необходимото 
образователно-квалификационно ниво.
Можеш да я намериш в сайта на Министерството на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg/class/store/listclass.asp

Адаптиран за целите на професионалното ориентиране списък на професиите и длъжностите можеш да ползваш на адрес:
http://most-learning.net
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Най-добрият начин да се запознаеш подробно с дадена професия е да направиш собствено проучване. Само 
така можеш да събереш точна и актуална информация и да изясниш всичко, което е важно за теб. Това ще ти 
помогне да направиш добър професионален избор, базиран на вярна и подробна информация, а не на случайно-
сти и външни влияния.
(Примерен въпросник за проучване на професия виж на 50-51 стр.)
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вИДОвЕ ПРОФЕСИИ И ТРуДОвИ ДЕЙНОСТИ,
гРуПИРАНИ ПО РАЗЛИчНИ КРИТЕРИИ

Според
обекта на
дейността

Професии, които са насочени към:

· хората: деца, младежи, възрастни, стари; здрави, болни;
· живата природа: растения, животни; диви, декоративни, селскостопански;
· добиване, създаване, преработване или ремонтиране на материални обекти: суровини,       

продукти, машини, апаратура, сгради, съоръжения;
· създаване, преработване или възпроизвеждане на идеи и иформация;
· създаване или възпроизвеждана на звуци, музика, ритъм;
· създаване на визуални обекти и образи: рисунки, дизайн, снимки, филми.

Според
средствата
на труда и вида на 
изразходваните сили

Професии с преобладаващ:

· физически труд;
· ръчен труд;
· механизиран труд (с използавене на инструменти и машини);
· автоматизиран труд (с използване на компютърни програми);
· интелектуален (умствен) труд;
· писане, реч, мимика, жестове;
· взаимодействие с други хора.

Според
степента на
самостоятелност

· изпълнителски професии, с ясни задачи и правила, без голяма отговорност;
· дейности с голяма отговорност и необходимост да се взимат самостоятелни решения;
· творчески професии, при които се създават нови идеи, продукти, проекти.

Според
условията
на труд

Професии, които се извършват:

· на закрито: в офис, производствено помещение, магазин, учебна зала и др.
· на открито: на улицата, в гората, на полето, на плажа, в морето и др.
· при необичайни условия: под земята, под водата, във въздуха и др.

Според
необходимото
образование и 
квалификация

Професии, изискващи:

· висше образование, степен “магистър”;
· висше образование, степен “бакалавър”;
· средно професионално образование;
· без изисквания за професионална квалификация.

Задача 4 Дай примери за професии, които притежават следните характеристики:

1. Насочени са към живата природа, с преобладаващ физически и ръчен труд, извършвани на открито:

......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Насочени към преработване на суровини и продукти чрез използване на инструменти и машини:

......................................................................................................................................................................................................................................................


