
МОДУЛ I

„личен ПрОфил“
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Модул 1 е посветен на личния профил. От древни времена хората си 
задават един въпрос и извършват подвизи, за да намерят отговора му 
– КОЙ СЪМ АЗ? 

Тук  търсим отговор на въпроса "Kой съм аз?" по най-добрия начин, 
известен на човечеството – мъдростта чрез действия. 

Нужно ли е да имаме опит, за да знаем определен отговор? Нужно ли е да 
сме програмисти, за да знаем дали това е за нас?! Човешкият мозък има 
неочакван потенциал - дори да не сме занимавали с определена дейност, 
можем да я „конструираме“ в съзнанието си и да разберем дали тя ще ни 
носи удовлетворение и да сме добри в нея. 

В този модул въпросът "КОЙ СЪМ АЗ?" има 3 аспекта:

1. МОятА личнОСт - АВАтАр и личнОСтни 
хАрАКтериСтиКи
Всеки от нас има уникален начин по който прави нещата. Някои от нас 
са действащи, други са лидери, трети реализират промяната, когато 
курсът е вече зададен. Това е нашият аватар и роля. 
Някои хора са хаотични и артистични, други - подредени. Някои се 
страхуват да рискуват, други се хвърлят през глава. Някои обичат да 
бъдат сред тъплпа, други предпочитат самостоятелни дейности. Това 
са нашите личностни характеристики. 

2. СтрАСт и тАлАнт 
Страстта и талантът се базират на множествената 
интелигентност – всеки от нас е предразположен към определени 
активности, предпочита ги и е добър в тях. Талантът и страстта 
отговарят за различни индустрии и професии. След като направиш 
тестовете и активностите за талант и страст, в сайта ни можеш да 
видиш на какви професии отговарят ТВОИТЕ таланти и страст. 
Възможно е да комбинираш талантите и страстта си в професия, 
която не е на сайта ни (няма как да сложим всички професии там). 

МОдулЪт В реЗюМе

личен ПрОфил
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3. ЦеннОСти, МОтиВАЦия и МОетО ЗАЩО 
Ценностите са свързани с това в каква компания е подходящо да 
работиш, дали ще фокусираш в слава и финансов успех, или по-скоро в 
баланс (личен живот и работа или семейство и работа). Ще разбереш 
повече в модула.  
Мотивацията и твоето ЗАЩО са това, което те движи. Ако пък нищо 
не те движи – със сигурност можеш да се възползваш от съветите ни в 
наръчника за мотивацията.
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ВЪПрОСи В нАчАлОтО 

Колко мотивиран/а се чувстваш да откриеш мечтаната си 
кариера? 

 
 

Колко ориентиран/а се чувстваш в момента?

Колко запознат/а си със своите таланти?

Колко си наясно със своите интереси?
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доколко осъзнаваш и живееш според ценностите си?
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Какво знам досега за своите най-силни качества?

По какво разбирам, че това е вярно?

Какво знам до сега за начина, по който си взаимодействам с 
хората?

 

I

МОятА личнОСт
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АВАтАр

Отиди на КАРИЕРЕН ПРОФИЛ в сайта. Избери един аватар и направи 
теста за личностните характеристики. Запиши резултатите тук:

Моят аватар
 
 
 
 
Ключови думи

 
Цел

роля 

личнОСтни хАрАКтериСтиКи:

характеристики

Приложение 
в живота  
 

Приложение  
в кариерата

1 2 3
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ВиЗуАлиЗАЦия нА СтрАСттА

Слушай визуализацията в модула и изрази свободно своята страст по 
начина, който усещаш като най-подходящ в момента. 

Описание: 

рисунка/ мисловна карта: 

II

МОятА СтрАСт
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интуиЦия и СтрАСт

Избери интуитивно една карта.  

Моят избор е:  

Сега отиди на кариерния профил на VOCA ACADEMY, за да 
направиш теста!

?
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СтрАСт и КАриерА

От упражнението с визуализацията запиши три ключови 
думи/ фрази или изречения за страстта си:

1.

2.

3.

В КАриерен ПрОфил на сайта, виж на какви професии и сфери 
съответстват ЗОните на страстта и запиши по-долу:

Попълни кариерните пътеки – една интуитивно избрана и 
две от въпросниците – и професиите, свързани с тях (които 
можеш да видиш на сайта):

ЗОнА……...........................................................(според интуитивния ти избор)

Свързани професии:

1.

2.

3.

ЗОнА……......................................(според отговорите ти във въпросника)

Свързани професии:

1.

2.

3.
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ЗОнА……......................................(според отговорите ти във въпросника)

Свързани професии:

1.

2.

3.

ПРИМЕР: 
ЗОНА работа с хора 

Свързани професии: 
1. Коуч
2. терапевт
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иЗСледВАне нА тАлАнтА В личния ОПит дОСеГА

Без да се замисляш напиши кое е онова нещо, в което си най-
добър:

Попитай петима свои приятели в какво според тях си най-
добър и запиши подробно поне три неща:

1.

2.

3.

III

МОят тАлАнт
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тАлАнт и КАриерА

Попълни кариерните пътеки от въпросниците и професиите, 
свързани с тях (които можеш да видиш на сайта):

ЗОнА……......................................(според отговорите ти във въпросника)

Свързани професии:

1.

2.

3.

ЗОнА……......................................(според отговорите ти във въпросника)

Свързани професии:

1.

2.

3.

ПРИМЕР: 
ЗОНА логическа  

Свързани професии: 
1. Мениджмънт 
2. Консултант иновации 
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МетЪр нА МАЙСтОрСтВОтО

Запиши кариерните пътеки - професиите, които съвпадат от 
двете таблици (Страст и Талант):     

Попълни дали имаш познание за самата професия, дали имаш 
обучения и опит в тази сфера в таблицата долу:

ПрОфеСия

Пример: 
Коуч

ОБучение  
В СферАтА

Да – 4 години

ПОЗнАние ЗА 
ПрОфеСиятА

Знам какво 
представлява

ОПит

5 години



15

ЦеннОСти

Отговори искрено на тези въпроси:

Какво те вдъхновява най – много?

Какво би работил за една година, ако знаеш, че ще печелиш 
достатъчно?

Какво би учил само от интерес?

IV

ЦеннОСти и МОтиВАЦия
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За коя кауза би се борил/ работил поне 6 месеца, за да има 
резултат?

По отношение на бъдещата ти кариера, кое е най- важното 
нещо?

Кои 3 качества и/ли умения задължително искаш да развиеш? 
(бъди конкретен и дай примери)

едно нещо, което би ти попречило да следваш мечтаната 
кариера?

Запиши 5 ключови думи от отговорите на горните въпроси:
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избери 4 от тези изображения.

След като ги избереш, отиди на КАРИЕРЕН ПРОФИЛ, на сайта и  
провери кои са. Запиши названието и кратко описание от сайта, което 
резонира с теб. Може да допълниш и свои идеи по картинките.

От наръчника за мотивацията запиши твоето ЗАЩО тук:

Моето ЗАЩО

1. 

2. 

3. 

4. 

ЦеннОСти
дуМи От ОПиСАниетО, 

СВЪрЗАни С КАриерАтА (професия, 
насоки, цели, развитие)
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Аз съм - аватар и характеристики

Зони страст и талант

Кариерни пътеки
Свързани със зоната на страст и на талант – пресечна точка:

1. 

2. 

3. 

СтрАСт ПреСечнА ЗОнА тАлАнт

АВАТАР

Име и ключови думи

ЛИЧНОСТНИ
хАРАКТЕРИСТИКИ

Име и ключови думи

VI

КАриерен ПрОфил
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ЦЕННОСТИ
Избери 2 най-важни

1. 

2. 

Ценности и мотивация

Моята кариерна пътека  е 
                                                                         /                                                                  /  

чувствам се 

давам 

Получавам 

ПРИЛОжЕНИЕ НА ЦЕННОСТИТЕ
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Какво беше най-важното, което осъзнах в този модул? 

 
 

Какви качества искам да развивам в себе си в бъдеще?

Какво ме вдъхновява да избера подходящата за мен кариера?

това, което искам да изясня за себе си в следващия модул, е:

VII

ВЪПрОСи В КрАя нА МОдулА




