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  пета стъпка
  ПЛАНИРАЙ ПОДгОТОвКАТА СИ ОщЕ СЕгА

“На човек,
който знае къде отива,

светът дава път”
Д. Джордан

как да се подготвя
за бъдещата си трудова кариера?
Запрян (VI клас за втора година): Няма какво толкова да се подготвям - все ще намеря нещо да се издържам. Може да стана футболист - 
казвали са ми, че имам талант. А ако не намеря, нашите ще ми помагат.
Деян (16 год., не учи): Аз вече работя - каквото намеря и където ме вземат. Никога не съм имал време да се подготвям, защото трябваше 
да работя, за да се издържам.
Николета (VII клас): Родителите ми искат да стана адвокат. Все още не се подготвям специално за тази професия. Уча си уроците в учили-
ще - имам петици и четворки. Друго не правя засега, смятам, че още е рано да се подготвям за работа. Сега ще кандидатствам в езикова 
гимназия, но ме плаши това, че, ако ме приемат, ще трябва да уча много.
Стела (VII клас): Не се подготвям, защото не мога. Не съм добре със здравето.
Весела (IХ клас): Искам да стана певица или актриса, и то много известна. Сигурна съм, че скоро всички ще говорят за мен. Подготвям се 
като ходя на уроци по пеене, когато имам време. Запознавам се с влиятелни хора и се грижа за външния си вид, защото той е най-важен в 
шоу-бизнеса.
Анжела (Х клас): Аз се подготвям бъдещата си работа още от първи клас като уча и изкарвам високи оценки по всички предмети. За да имам 
знания и отлична диплома, с които да ме приемат да уча в престижен университет. Само така мога да получа качествено висше образо-
вание. Освен това уча допълнително английски и  математика, защото тези знания ще са ми необходими каквато и професия да избера. Не 
виждам смисъл още като ученичка да започвам работа.
Юри (Х клас): Подготвям се за архитект още от V клас - ходя на уроци по рисуване, уча в професионална гимназия. Интересувам се от рабо-
тата на архитекта и от архитектурните забележителности. Помагам на баща ми в неговото архитектурно бюро.
Максим (ХI клас): Подготвям се сериозно по предметите, които ме интересуват и с които искам да се занимавам в работата си - мате-
матика, информатика, информационни технологии. Уча и сам неща извън учебната програма. Ходя на състезания и олимпиади. От няколко 
години имам и трудов стаж като програмист.
Тина (ХII клас): Още не съм решила каква професия ще имам и още не се подготвям за работа. Харесват ми професиите лекар, археолог, 
писател. Смятам да кандидатствам в университета и ако ме приемат, ще продължа да уча. А ако не ме приемат, тогава ще започна да се 
готвя за работа.

Анжела, Максим и Юри смятат, че е необходимо да се подготвяш за бъдещата си работа още от училище и те самите го правят. 
Реално те се подготвят за високо квалифицирана, високо платена и престижна работа. Тина и Весела имат големи планове, но на 
практика не се подготвят за тях. А Запрян и Стела нямат нито планове, нито се подготвят за бъдещата си работа.
Подготовката на Анжела е най-подходяща за кариерата на висш администратор, на Максим и Юри - за експерт. Ако иска да стане 
предприемач, Максим трябва да изгради и бизнес умения. А за да бъде успешен администратор, Анжела има нужда от умения за упра-
вление на хора. Но, ако иска да има кариера на експерт, Анжела трябва да избере една област и да се подготвя по-задълбочено в нея.
Родителите на Николета са избрали за нея кариера на експерт, но тя самата няма желание за нея. Тина пък си фантазира, че работи 
като експерт, но на практика се подготвя за приложен специалист с висше образование, и то не достатъчно сериозно - така че има 
риск да започне да работи като неквалифициран работник. Весела мечтае за артистична кариера, но засега развива само уменията 
си за общуване, което не е достатъчно за успех в тази силно конкурентна сфера.
Деян вече работи като неквалифициран работник, но тъй като е отговорна личност и се отнася сериозно към работата, вероятно 
скоро ще стане квалифициран работник или дори специалист. А перспективите пред Запрян са също да стане неквалифициран работ-
ник, да бъде безработен на социални помощи или да отиде в затвора, ако се изкуши да се издържа с продажба на дрога или с кражби. 
Стела пък още отсега се е отказала от трудова кариера.
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Подготовката за различните видове кариера включва различни знания и умения, и започва по различно време. Трудовата кариерата в 
науката, изкуството и спорта започва много рано, още в училище, чрез откриване и развиване на способностите и участие в конкурси, 
състезания, олимпиади. Това са единствените трудови дейности, които могат да се упражняват още преди навършване на 18 години без 
специално разрешение от инспекцията по труда. Нещо повече, ако подготовката и развитието на такъв тип кариера не започне още в 
ранна възраст, след това пропуснатото време не може да бъде наваксано.

Програмата в средното училище и различните извънучилищни дейности създават най-благоприятни условия за подготовка и дори за 
начало на кариера на експерт, творец, артист и спортист. Докато възможностите за подготовка за другите типове кариера са много 
по-малки, особено за кариерата на предприемач. Специалисти и работници с професионално образование се подготвят от системата за 
професионално образование - в професионална гимназия или колеж, а след навършване на 16 години - в центрове за професионално обучение 
на възрастни. Системата на висшето образование подготвя най-добре експерти, сравнително добре - висши администратори и прилож-
ни специалисти. А предприемачите, творците и артистите се проявяват и подготвят основно в практиката.

Затова, в зависимост от кариерата, която искаш да имаш, не трябва да разчиташ само на учебната програма в средното, професио-
налното или висшето образование. А  трябва сам да търсиш начини да допълваш подготовката си чрез неформално и самостоятелно 
обучение, както и чрез изпробване на различни дейности и трудов опит в реалната икономика. (Повече за формалното, неформалното и 
самостоятелното обучение виж на 56-59 стр.)

НЕОБХОДИмИ
КОмПЕТЕНТНОСТИ

КъДЕ МОГАТ ДА
СЕ ПРИДОБИЯТ

ТИПОВЕ ТРуДОВА КАРИЕРА
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Общообразователна подготовка и ключо-
ви компетентности: български език, чуж-
ди езици, природни и обществени науки, 
компютърни умения, умения за общуване и 
взаимодействие с други хора 

в системата на средното 
образование, чрез извън класни 
занимания и чрез самостоя-
телно учене

+++ +++ ++ + +++ ++ +

Специализирана допълнителна подготов-
ка в конкретната сфера: математика, 
физика, рисуване, музика, пеене, спорт, 
балет, театрално майсторство и др.

в системата на средното 
образование, чрез извънкласни 
занимания и чрез самостоя-
телно учене

++ +++ + +

Професионално образование 
в системата на професионал-
ното образование

+ + +++

висше образование
в системата на висшето 
образование

+++ +++ + + +++

Практически знания и умения
чрез практикуване на съот-
ветните дейности
и трудов опит

++ +++ +++ ++ ++ ++ +

Бизнес умения и
умения за управление на хора

чрез формално или нефор-
мално обучение, от успешни 
бизнесмени, от собствен 
трудов опит

+++ +++ + +

умения за управление на трудовата 
кариера: отговорност, активност, иници-
ативност, лична ефективност, умения за 
кандидатстване за работа

чрез неформално
или самостоятелно обучение, 
от собствен опит

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +

+++ много важно и необходимо
  ++ важно и необходимо
    + полезно


