
РАННО
КАРИЕРНО
ОРИЕНТИРАНЕ

МИСИЯТА
ВЪЗМОЖНА



ФОНДАЦИЯ  "ХЕСТИЯ"

Кариерно ориентиране и личностно развитие
Тестове за себепознание и избор 
на специалност, кариерно консултиране.
 
Оценка на деца и семейства
Разработване и адаптиране на психологически
тестове за деца и семейства.
 
Откриване и развиване на таланта
Разработване на програми за работа с деца
с академичен талант.



Ресурси за ученици и студенти
 
Личностни тестове за избор на
гимназия или университет
 
Интервюта със студенти и
професионалисти
 
Безплатни наръчници
 
Кариерни консултации

НАШАТА  КАРИЕРНА  ПЛАТФОРМА



КАК  СЕ  ИЗБИРА  ПРОФЕСИЯ  ПРЕЗ  21  ВEK?

РОДИТЕЛИТЕ1. 2.  ПРИЯТЕЛИТЕ 3.  СТЕРЕОТИПИТЕ



30%
ще сменят специалността си 

още на ниво бакалавър

17
е средният брой позиции, които 

ще заемат през кариерата си

65%
ще работят професии, които 

в момента не съществуват

2
години средно ще продължава 

стажът в една компания



Динамичен и постоянен процес

Продължава през целия живот

Всички решения, свързани с работата

Преосмисляне при нова информация,

опит и роли

 

...НЕ да решиш да учиш Маркетинг

КАРИЕРНО  РАЗВИТИЕ  -  ЩО  Е  ТО?



СЕБЕПОЗНАНИЕ

ИНФОРМИРАНОСТ

ДЕЙСТВИЕ

КАРИЕРНО  РАЗВИТИЕ  -  ЕЛЕМЕНТИ



Професионалните интереси: РИАСПК.

Ценностите: доходи, престиж, иновации, просоциални, постижения, лидерство.

Личността: устойчивост, зрялост, гъвкавост, самоувереност, отвореност.

Увереността в различни сфери.

Интересите в свободното време.

Информираността и вярванията относно професиите.

Вземането на решения: колебания, стереотипи, автономност, нерешителност.

Уменията (меки + конкретни): планиране, концентрация, стратегии, мотивация.

Стила на планиране: амбиции, времева перспектива, ангажираност, оптимизъм.

ОТ  КАКВО  ЗАВИСИ  ИЗБОРЪТ  НА  ПРОФЕСИЯ?



РАННО  КАРИЕРНО  ОРИЕНТИРАНЕ
ПЪРВИ  СТЪПКИ



ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  

ИНТЕРЕСИ:  РИАСПК

Джон Холанд разделя хората на 6 типа

личности, според дейностите, от които

са привлечени. 

 

Това е най-разпространеният модел за

определяне на кариерните интереси и

може лесно да се адаптира според

възрастовата група и да се използва за

себеизследване и изследване на

различни потенциални професии.

 



Предизвикахме учениците да изберат нещата, които ще направят

работата им перфектна, за да опознаят ценностите си:

 

☐ да се отличават много от другите

☐ да помагат на хората по някакъв начин

☐ да могат да бъдат много креативни

☐ да бъдат лидери и да управляват другите

☐ да получават достатъчно пари, че да не им се налага да мсилят за това

☐ да бъдат много уважавани

☐ да се занимават с много разнообразни неща

☐ да имат много висока заплата

☐ да си имат екип, който ръководят

☐ да са полезни на обществото

ИГРА  ЗА  ЦЕННОСТИ




