
МОДУЛ III

„Кариерна цел и 
план“
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В Модул 3 - Кариерна цел и план ще се научиш да поставяш и постигаш 
цели! Това е много важно умение и е също така основното нещо, което 
ще ти помогне да се издигнеш, да изпъкнеш и да не зациклиш на едно 
място! Ще поговорим за управление на време и внимание - две умения, 
без които няма как да постигнеш целите си!

В модул 3 ще поставиш една своя кариерна цел и ще направиш план за 
нея:

•	 Като научиш тайните на целеполагането, които не са в ТикТок
•	 Като поставиш една смела цел за следващите 6 месеца, която следва 

да те изстреля напред
•	 Като разбереш как да имаш мотивация и енергия за целите си
•	 Като се научиш да управляваш времето и вниманието си. 

 
Не забравяй, че това са умения, които можеш да приложиш в почти 
всяка сфера от живота си, а научиш ли се веднъж да поставяш и 
постигаш цели, всеки следващ път е по-лесно!

МОдулът в резюМе

Кариерна цел и план 
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наЙ-дОБрОтО МОе аз

Отговори на въпросите, след като гледаш видеото в модула:

Какво е идеалното мое аз? 
Опиши накратко

Какво и къде работи? 
Идеалната кариера

Какви връзки има? 
Качество на отношенията с другите

Как се чувства?
Ежедневна емоция и преобладаващо чувство

Какво прави в свободното си време?
Зареждане и забавления

Как изглежда в очите на другите?
Репутация
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въпрОСи в наЧалОтО 

Какво те мотивира да постигаш целите си? 
Помисли за твое постижение, обещание, което си спазил – какво те е 
мотивирало?

Как се чувстваш, когато постигнеш своя цел или успяваш? 
Помисли си за твое постижение или момент, в който си се гордеел със 
себе си – каква е емоцията и къде в тялото я усещаш?
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Създавай своята кариерна визия, като отговориш на следните въпроси:

ВНИМАНИЕ!
Това е и твоят критерий при търсене на работа – на какво отговаря 
твоята идеална работа.
 

в работата си преживявам:

•	 Как изразявам страстта си? 
 
 
 
 

•	 Как развивам талантите си? 
 
 
 
 

•	 Как минава един мой ден? 
 
 
 
 

•	 Какво ме зарежда и кара да се чувствам добре?

I

Кариерна визиЯ



6

в работата си давам: 

•	 Как допринасям? 
 
 
 
 

•	 Какви проблеми решавам? 
 
 
 
 

•	 Как помагам?

 
 
 
в работата си получавам: 

•	 Какво месечно заплащане искам? 
 
 
 

•	 Какво искам да получавам допълнително – възможност за обучение, 
бонуси, спорт, друго. 
 
 
 
 

•	 Какво признание и отношение искам да получавам?
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Можеш да направиш тази кариерна визия и като табло на мечтите, 
като на картон А3 или по-голям залепиш 4-5 картинки, които 
отговарят на твоята кариерна визия и към всяко напишеш по 1 
изречение в сегашно време. 

Сега запиши конкретно как си представяш идеалната работа:

Компания, в която работя 
Помисли каква е идеалната за теб компания:

•	 Голяма, малка, семейна, старт ъп, друго 

•	 Международна, българска, друго 

•	 Култура на компанията (начинът, по който се справят нещата)… 
 
 
 
 

•	 Други критерии 
 
 
 
тип работа 
Помисли какъв тип работа е подходяща за теб:

•	 Динамична, с предизвикателства, с възможност за развитие, с 
възможност за свободно време  

•	 С гъвкаво работно време, нормирано работно време, проектна, 
фрилансър, друго  

•	 Други критерии  
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Моята роля в компанията 
Какво правиш, как, с кого: 

•	 Как допринасям? 
 
 
 

•	 Как общувам с другите?

твоите критерии за работата ти
Какво е важно за теб (да има допълнително здравно осигуряване, 
фитнес карта, хоум офис, бюджет за професионално развитие, да е 
международна, престижна, друго?):

4 неща, които не искаш ниКОГа да преживееш в кариерата си:

1. 

2. 

3. 

4.

ВНИМАНИЕ! 
С времето тази кариерна визия може да се променя или ревизира. 
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I I

Кариерна цел

напиши 3 неща, които си поставяш за цел в професионално 
отношение, цели за Кариера. 

Може да са свързани с: 
•	 обучение
•	 стаж,	работа
•	 допълнителни	курсове	и	квалификации
•	 собствен	бизнес
•	 заплащане
•	 развитие		

1. 

2. 

3. 
 

запиши в таблицата на следващата страница какво е важно 
за теб да постигнеш в зададения период. Бъди максимално 
конкретен.  

•	 Тук може да включиш и някои от интересите ти в по-дългосрочните 
ти цели. 

•	 Формулирай всяка цел позитивно (без отрицателни частици, липси, 
„нямане“) и в сегашно време.  

•	 Бъди максимално конкретен и не си поставяй граници. Тук е 
моментът, в който превръщаш мечтите си в цели и правиш план за 
тяхното постигане.
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6 МеСеца

цели за Кариера

От цел КъМ реалнОСт

Краткосрочна цел – до 6 месеца

•	 Какво постигам? 
•	 Как изглежда, когато съм там?
•	 Как ще разбера, че съм постигнал целта?
•	 Откъде започвам?
•	 Какво ми е нужно за тази цел?
•	 Коя е първата стъпка? 

 
 
 
 

дългосрочна цел – до 3/5 години

•	 Какво постигам? 
•	 Как изглежда, когато съм успял?
•	 Как ще разбера, че съм постигнал целта?
•	 Откъде започвам?
•	 Какво ми е нужно за тази цел?
•	 Коя е първата стъпка?

3 ГОдини 5 ГОдини *1 ГОдина 
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Четирите КлюЧа за пОСтиГане на цели – 4 DISCIPLINES 
OF EXECUTION

КлюЧ 1: ужасно важна цел (за 6 месеца или 1 година)

От ......... до ......... постигам Х.

ПРИМЕР:
От март 2020 до януари 2021 имам собствен бизнес. 
От януари до юли работя като дизайнер в международна компания.  

уЖаСнО ваЖна цел:

КлюЧ 2: планиране чрез лостове за постигане на целта

Определи дейности или стъпки (лостове в таблиците на следващата 
страница), които те водят към постигането на целта, и какви 
резултати очакваш от тях.

Погледни примерите, за да се ориентираш по-добре. 

III

планиране
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лОСтОве

•	 Проучване на пазара 

•	 Създаване на бизнес план 

•	 План на екипа

лОСтОве

•	 Проучване за магистратура 

•	 Проучване за компании 

•	 Създаване на портфолио

лОСтОве

1. 

2. 

3. 

ПРИМЕР 1:
От март 2021 до януари 2022 имам собствен бизнес

ПРИМЕР 2:
От януари до юли работя като дизайнер в международна компания.

Сега попълни таблицата за твоята уЖаСнО ваЖна цел:

резултати

•	 Пазарни сегменти (кой колко ще 
купува) 

•	 Бизнес план 

•	 Карта на екипа (кой какво ще 
прави)

резултати

•	 Стартирал съм магистратура  

•	 Списък с 10 компании 

•	 Портфолио с 3 проекта 

резултати
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КлюЧ 3: равносметка или табло с резултати

Направи си табло А4 или А3 с лостовете и резултатите и записвай 
прогреса си там.

КлюЧ 4: Отчетност

Намери приятел или участник в програмата, с който да споделяш 
прогреса си поне един път на седмица. 

Можеш да използваш нашата форма или Facebook група, за да си 
намериш другарче за цели! 
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цели и наГради

Когато си даваме награди за прогреса към целите си, сме по-
мотивирани и фокусирани. Дори да мислиш, че това не е за теб, пробвай! 

Изследвания показват, че когато отбелязваме прогреса към целта си и 
се награждаваме за него, сме 3 пъти по-последователни в постигането 
на целта!

Как работят целите и наградите? Запиши точки срещу всели лост за 
постигане на целта – виж КлюЧ 2.

IV

дОпълнителни Материали

лОСтОве

•	 Да работя по по проект с лого 2 часа на седмица. 

•	 Да си намирам по 1 нов проект на месец. 

•	 Да създам цветова палитра за портфолиото си.

наГрада

•	 Специален шоколад

•	 Парти

•	 Спа уикенд

•	 3 дена почивка 

ПРИМЕР:
уЖаСнО ваЖна цел: да си направя портфолио на дизайнер.

тОЧКи

•	 10 т. 

•	 50 т.  

•	 5 т.  

тОЧКи

•	 50

•	 100

•	 200

•	 350
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управление на вреМеTO

Управлението на време има 4 важни компонента. Ако овладееш тях, си 
овладял Силата и управлението на време. 

1. ФОКуС
Способността да правиш това, което е важно за теб, да не се 
разсейваш и да отделиш нужното време и усилие на целта си.  

за да се фокусираш:
•	 приоритети – записвай всеки ден 1 до 3 най-важни неща за деня
•	 Сутрешен манифест – виж приложението по-долу
•	 Крепост – намери място за работа, където никой няма да те 

обезпокоява и работи там по целите си
•	 тефтер за разсейване – ако се разсееш, докато работиш по целите 

си, запиши разсейването в тефтер.  
 

2. DEEP WOrk 
Фокусирано време за работа само по ЕДНА задача. 

за да станеш майстор и да постигнеш успех, практикувай 
deep work: 

•	 твоята крепост – място, където никой не те разсейва 
•	 20 мин на ден – работа само 1 приоритет или задача 
•	 едно нещо – правиш САМО ЕДНО НЕЩО по едно и също време 
•	 записваш разсейването – по време на deep work, ако се разсееш, 

използвай тефтера за разсейване. 
•	 пазиш границите – не позволявай да ти отнемат времето от деня 

за deep work.  

3. Сутрин и веЧер 
Как започваме и приключваме дните си, определя какво се случва с 
ВРЕМЕТО в тях. 

Как започваш деня? 
•	 Сутрин – записвай за какво си благодарен + чети сутрешния 

манифест + запиши едното най-важно нещо за деня
•	 вечер – записвай победи, макар и малки  



16

наСтрОЙКа за уСпеХ

Тези въпроси ще ти помогнат да се фокусираш върху възможностите, 
върху градивното, позитивното и да се чувстваш уверен и добре! 
Можеш да си ги задаваш и да отговаряш на глас, можеш и да ги запишеш. 
Когато усещаш, че губиш мотивация, връщай се към тях!

ЧаСт 1 – персона на успеха 
Връщай се към моменти на успех, или си представяй такива: 

•	 Един момент, в който си бил горд от себе си 
 

•	 Твое постижение 
 

•	 Представи си как се справяш с 
 

•	 Представи си как постигаш 
 
 

ЧаСт 2 – Моменти на щастие и възможности  

•	 Осъзнавам, че мога   
 

•	 Представям си, че правя 
 

•	 Чувствам лекота да бъда 
 

•	 Ако знам, че всички важни за мен хора ще ме подкрепят, ще направя 
 

•	 Моят свободен избор е  
 

Когато външните обстоятелства се променят, съм готов да 
приспособя планът към моята цел към тях и да успея.
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КаЧеСтва на 
идеалнО/ МеЧтанО 

аз

иМаМ ли 
дОКазателСтва за 

тОва КаЧеСтвО?

дОКазателСтва/ 
наЧини да развиЯ 

тОва КаЧеСтвО

помисли за три случки в живота си, в които си се чувствал 
най-успял, и ги опиши:

1.

2.

3.
 

Опиши идеалното, мечтано твое аз в професионален план. 
Допълни с доказателства качествата, които вярваш, че вече имаш, и с 
идеи как можеш да развиеш тези, които все още нямаш.
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Какво беше най-важното, което научих в този модул? 

 
 

Какво ще направя утре във връзка с моята кариера?

Кои са следващите ми стъпки?

БравО, ти успя!
 

премина през програмата и сега си готов/а за кариера, 
която да обичаш!

V

въпрОСи в КраЯ на МОдула




