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 “Моят кариерен път” е проект на фондация Еду Компас и
община Пловдив, който цели да помогне на ученици в
прогимназиална възраст да открият талантите си и да развият
умения за успех. Над 400 ученика са преминали през програмата
на живо и 100 учителя са обучени в нея. Програмата печели
първа награда за иновативна практика за кариерно ориентиране
през 2020 г. 

Настоящият наръчник е насочен към родителите. Целта му е да
помогне на родителите са съдействат в професионалното
ориентиране на децата си. 

Първата стъпка към успешно кариерно ориентиране е
създаването на навици. За детето е важно да се научи да взима
решения и да работи за постигане на целите си. Впоследствие е
възможно целите да се променят, но изградените навиците
остават за дълго време и са от полза по пътя към успеха. 

 

М О Я Т  К А Р И Е Р Е Н  П Ъ Т  
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Включвайте детето в планирането на семейни събития като
почивки и рождени дни;
насърчавайте с похвали доброто поведение и изпълнението
на задълженията;
обяснете на детето какво работите;
по възможност заведете детето на работното си място;
помолете други роднини да разкажат на детето за професията
си - така то ще има достъп до повече гледни точки и ще добие
представа в какво се изразяват различните професии;
обяснете на детето, че всички видове професии са
необходими на обществото;
осигурете на детето си достъп до множество различни
занимания;
съставете списък на 5 професии, които детето харесва;
съставете план за образованието на детето по тези 5
професионални направления - къде, какво и колко дълго ще
изучава;
проучете каква образователна квалификация ще е
необходима;
насочете детето към професии, свързани с интересите му;
когато настъпи време за намиране на работно място,
помогнете на детето си с избирането на възможно най-
добрите работни условия. 

 Ето и няколко съвета:
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 Как да помогна на детето си да прави съзнателни избори? 
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  Подготвили сме и въпросник, който ще улесни вземането
на решение към коя област да се насочите. Помолете
детето си да разгледа квадратчетата и да прочете
изреченията в тях. След като ги прочете, детето трябва да
избере три квадратчета, които съдържат верни за него
твърдения. Не е необходимо всички твърдения да са в
сила за детето, важно е поне едно от тях да е вярно.

 

 За да може резултатите от въпросника да служат като ясен
ориентир, можете да обясните на детето, че това не е тест и че

няма грешни отговори. Така то ще бъде по-спокойно и е по-
вероятно да отговаря честно на въпросите. 
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 Как да помогна на детето си да прави съзнателни избори? 
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Въпросник:

   1) Обичаш да рисуваш,
снимаш, декорираш. 
   2) Отдава ти се да рисуваш. 
   3) Обичаш всичко да
изглежда добре. 
   4) Харесваш дизайна - моден,
интериорен, друг. 

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 1. 

  1) Обичаш да презентираш, да
говориш пред хора. 
  2) Обичаш да пишеш и ти
харесва да четеш. 
  3) Отдава ти се да бъдеш
писател. 
  4) Обичаш да разказваш и
създаваш истории. 
*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 2. 

  1) Обичаш всичко, свързано с
компютри. 
  2) Отдава ти се да
програмираш или искаш да се
научиш. 
  3) Разбираш бързо всичко,
свързано с компютри. 
  4) Искаш да се занимаваш с
компютърни игри като
професия. 
*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 3. 

  1) Обичаш да общуваш с
приятели и да си сред хора. 
  2) Обичаш да помагаш на
другите. 
  3) Разбираш себе си,
емоциите си и емоциите на
другите. 
  4) Често даваш съвети или си
лидер на екип. 

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 4.  
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Въпросник:

  1) Обичаш да спортуваш или
да танцуваш. 
  2) Обичаш да се движиш и
трудно седиш на едно място.
  3) Отдават ти се спортове. 
  4) Бързо научаваш нови
движения и танци.

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 5. 

  1) Обичаш да пееш. 
  2) Отдава ти се да свириш на
инструмент или искаш да се
научиш. 
  3) Разбираш от музика. 
  4) Интересуваш се от всичко,
свързано с музиката. 

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 6. 

  
  1) Бързо пресмяташ с числа в
ума си. 
  2) Обичаш загадки и пъзели. 
  3) Отдава ти се да решаваш
загадки и уравнения. 
  4) Справяш се с математиката
много добре. 

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 7. 

  1) Отдава ти се и обичаш да
си на сцена. 
  2) Интересуваш се от театър
или кино. 
  3) Мечтаеш да станеш актьор. 
  4) Искаш да презентираш
пред хора. 

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 8.  
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Въпросник:

  
  1) Обичаш да майсториш
неща с ръцете си. 
  2) Сглобяваш разни работи и
ти се отдава. 
  3) Искаш да строиш или
проектираш. 
  4) Обичаш да създаваш неща
с ръцете си. 

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 9. 

 1) Интересуваш се от история,
археология и от света около
теб. 
  2) Любопитен си. 
  3) Знаеш и разбираш неща за
света около теб, които твоите
връстници не знаят.
  4) Можеш да се поставяш се
лесно на мястото на другите

*Ако откриваш твърдение,
което е вярно за теб, виж
Зона 10. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
  С  В А Ш Е Т О  Д Е Т Е  Н А П Р А В И Х Т Е  П Ъ Р В А Т А  С Т Ъ П К А

Н А П Р Е Д !



     Има много начини, по които може да съдействате на детето
си да се ориентира с какво иска да се занимава. Мечтите му в
началото са от голямо значение, защото го мотивират да си
изгражда правилните навици. Желанието за развитие е от
ключово значение. Насочете детето си към проучването - какви
ще са задълженията и отговорностите в професията, която е
избрало, колко, къде и какво образование трябва да получи,
какви ще са условията за работа.

    Като родители е необходимо да сте запознати с възможните
професии и сфери на развитие. Някои от бързоразвиващите се
професионални направления не са толкова добре познати на
обществото. Въпреки това те са интересни и прогресивни.
Много работни позиции се разкриват именно в нови
професионални направления на българския трудов пазар. 

  Направихме кратък списък с различните професионални
сфери и възможните кариери, които са подходящи за детето ви
според неговите дарби и интереси. Включихме и някои добре
познати личности, за да илюстрираме по-добре възможностите
за развитие. Ако детето ви има интерес в една сфера, то тази
сфера се нарича зона. Ето и списък на зоните и съответните
професии от всяка зона: 
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Художник - художниците могат да творят в много среди и да се
занимават с изпълнението на различни арт проекти - от графити
до живопис. 
Графичен дизайнер - хората в тази сфера се занимават с дизайн
на плакати, корици на книги, принтове върху дрехи, емблеми и
символи. 
Интериорен дизайнер - занимават се с цветовете и
обзавеждането. Всяка сграда и всеки дом се нуждае от
обзавеждане. Все повече хора се възползват от услугите на
интериорните дизайнери. 
Моден дизайнер - модният дизайнер се грижи за това дрехите
ни да са отражение на нашата личност. Някои дизайнери правят
дрехи, които звездите носят н червения килим, диктувайки
новите тенденции в модата. 

Зона 1:  Визуален талант и интереси, свързани с
изкуството

професиите за хората на изкуството могат да са:
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Декоратор - декораторите се грижат за това нещата около нас
да изглеждат добре. 

Фотограф - има различни видове фотография - портретна,
пейзажна, репортажна, модна, продуктова - и професионалните
фотографи погат да се занимават с всяка една от тях.

3D дизайнер, дизайнер на герои и аниматор са най-новите
професии в сферата на визуалния талант. 

 Микеланджело, Христо Явашев и Коко Шанел са пример за
известни личности с визуален талант. 

 
"Когато правиш това, което наистина обичаш, няма да имаш

нито един работен ден в живота си!”
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Писател / Поет - писателите измислят светове, истории и
герои. Те умеят да описват в текст онова, което виждат във
въображението си. 

Копирайтър - те пишат текстове по поръчка (реклами, статии,
описания на продукти), за които някой друг се е сетил, но не
може да ги напише сам. 

Създател на текстове за песни - писателите на текстове за
песни обикновено работят на свободна практика. 

Журналист - журналистите следят какво се случва по света,
проучват и описват събитията. 

Зона 2:  Езиков талант и интереси
 на детето ви му се отдава ученето на езици, писането на текстове

и говоренето пред публика.
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Преводач - те изучават два или повече езика. Има различни
видове преводачи - на художествени текстове или превеждайки
на момента какво казва друг човек, превеждат документи или
специфични текстове. 

Сценарист - сценаристите често работят на свободна практика
или по проекти. Те пренапосват художествените творби, така че
да могат да се играят на сцена. 

Учители - учителите представят на учениците си определен
материал по лесно разбираем начин. 

Редактор и туристически гид са най-новите професии в
сферата. 

Известни личности с езиков талант са Иван Вазов, Ноам Чомски и
Любен Дилов-баща.



Програмист - софтуерният разработчик използва специални
езици и създава програми. 

Уеб дизайнер - грижи се уеб сайтовете да бъдат лесни за
употреба.

Специалист “Бази данни” - организира, въвежда и сортира
данни в специална система. 

Специалист “Мрежи” - свързва компютрите от една
организация или фирма в единна система. 
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Зона 3:  Дигитален талант и интереси
 професиите в тази сфера са свързани с работа с компютри

 



Създател на мобилни апликации - хората в тази професия
създават приложения за телефони. 

Създател на игри - създателят на игри работи в екип с други
артисти и специалисти, за да направят игра, която ще е
забавна за много хора. 

Специалист по изкуствен интелект и социални медии са
нови и бързо развиващи се професии в областта. 

Работа в сферата на "Изкуствения интелект" 

Известни личности с дигитален талант са Бил Гейтс и Маргарет
Хамилтън - изявен учен в областта на компютърните науки,

известна е с участието си в програмата Аполо 11. 
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Психолог / терапевт - те помагат на пациентите си да
преодолеят лични предизвикателства. 

Коуч - коучовете работят по целите на клиентите си, помагат
им да планират как да постигнат целите си. 

Експерт продажби - умее да убеждава хората какво искат и
какво е най-добрият избор за тях. 

Мениджър на екип - ръководителите на екипи определят
какви задачи, от кого и в какъв срок трябва да бъдат
свършени. 
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Зона 4:  Социален талант и интереси
хората с ясно изявен социален талант умеят да разбират

околните и да им помагат. 
 



Обучител - обучителите приличат на учителите с тази
разлика, че обучителите преподават как се прави нещо на
практика, вместо да обясняват теория. 

Социален работник - те имат отговорната задача да е близо
до хора в нужда, като идентифицира специфичните им нужди
и им помага да подобрят живота си.

Новите професии в тази сфера са експерт уелнес,
фасилитатор и консултант.

 Известни личности със социален талант са Ани Владимирова и
Елица Костова. Елица е кариерен коуч и обучител, тя помага на

младежите да разберат какви искат да станат като пораснат и им
дава съвети как да го постигнат. 
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Спортист - спортистите могат от ранна възраст да създадат
кариера. След усилени тренировки, те могат да станат
международно признати. 

Спортен треньор - много спортисти стават треньори след
като прекратят спортната си кариера, те помагат на
състезателите да постигат по-добри резултати.

Фитнес инструктор - фитнес инструкторът и личният
треньор се грижат за правилното изпълнение на
упражненията и дават съвети за хранене и тренировки. 
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Зона 5:  Двигателен талант и интереси
хората с двигателен талант могат да работят с тялото си по-добре

от другите. 



Танцьор - могат да бъдат соло изпълнители, част от танцови
състави или подкрепящи танцьори за музиканти. 

Хореограф - измисля предварително танца и го преподава на
танцьорите. 

Спортен психолог - помага както на спортисти, така и на
обикновени хора да станат по-силни психически и физически
чрез тренировки и движение.

Известни личности с двигателен талант са Нешка Робева и
Григор Димитров. 

 

17
WWW . E DU -COMPA S S . C OM



Музикант - музикантите пеят или свирят на сцена. Те все
повече използват социалните мрежи за поле за изява. 

Композитор - композиторите създават цели музикални
произведения на изкуството.

DJ - те избират и пускат музика в барове, клубове и по различни
събития като сватби. 

Диригент - диригентите са хората, които организират
оркестъра, избират музиката и ръководят кой, как и какво ще
свири. 

Известни личности с музикален талант са Георги Шопов, който е
победителят на “Гласът на България” 2020, Дарина Николаева

Йотова - позната като Дара и Добри Чинтулов. 
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Зона 6:  Музикален талант и интереси
хората с музикален талант обичат музиката, имат чувство за

ритъм, отдава им се пеене, свирене и композиране. 



Математик - освен с преподаване, математиците се
занимават и с компютърни науки. 

Програмист - създава компютърни програми и отговаря за
поддръжката им.

Мениджър - мениджърът планира разпределението на
ресурси и задачи. 

Финансист - поддържа финансовите документи на големи и
малки фирми. 
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Зона 7:  Логически талант и интереси
хората с логическа интелигентност умеят да решават проблеми,

да разкриват загадки и са добри математици.



Биолог - биологията се занимава с всички живи организми на
земята, а оттам следват и множество варианти за реализация.

Химик - също като биологията, химията предлага различни
възможности - от позиция като учител, до работа в
хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост. 

Физик - възможна е кариера в астрофизиката, геофизиката,
ядрената физика. 

Академик Кирил Попов е един от най-значимите български
математици, той е пример за това как математиката може да се

приложи в други науки. Друг пример за човек, известен със своя
логически талант, математически умения и интереси е самият

Алберт Айнщайн.
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Презентатор - обикновено показват пред публика как работи
даден продукт.

Актьор / комик

Влогър - снимат видеа на различни теми.

Инфлуенсъри - те имат много последователи в социалните
мрежи като TikTok, Instagram, YouTube и Facebook, изразяват
мнение по различни теми или продукти.

Известни личности с талант за изява на сцена са Камен Донев и
Слави Панайотов, по-известен като Слави The Clasher. 
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Зона 8:  Изява на сцена
хората с талант за изява на сцена имат чувство за хумор и лесно

влизат в роли.



Бижутер - майсторът бижутер изработва всякакъв вид бижута.

Шивач-стилист - изработва или преправя дрехи. 

Дизайнер на мебели - проектира различно обзавеждане.

Дизайнер на декорации за дома - създава дизайн за сувенири. 

Реставратор - реставраторът се грижи за поддръжката на
исторически сгради, картини и скулптури. 

 

 Известни личности с талант в сферата на занаятчийството са
Петер Карл Фаберже и Ема Шопова - дизайнер от български

произход. 
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Зона 9:  Талант и интереси в занаятчийството
хората с такъв талант са сръчни и добри в майсторенето,
скулптурата и изработката на предмети и други елементи.



Историк - възможност за развитие като преподавател или
научен работник.

Археолог - това е професия, която дава възможност за
директна среща с миналото на древни цивилизации и
допринася за работата на музеите.

Географ - развитие като преподавател, съветник към
различни компании, метеоролог, т.н. 

Администратор - компетентно организира дейностите на
определена институция, работи ефективна в екип и с
посетители.
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Зона 10: Талант и интереси в хуманитарните науки
тези хора се характеризират с интерес към история, география и

всички науки за човека. 



Социолог - следят тенденции и предсказват какво може да се
случи в дадена ситуация. 

Специалист по околната среда - разрешават екологични
проблеми. 

Новите професии в областта са социален работник и
политолог. 

Известни личности в областта са Олег Александров - български
археолог и Дилян Манолов - психолог, поет, актьор и младежки

делегат към ООН.
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