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ВИДЕО АВТОБИОГРАФИЯ –  
НОВА ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТАЖ И РАБОТА

1. Заглавие на практиката:
„Видео автобиография – нова тенденция при кандидатстване 
за стаж и работа“

2. Автор 
Ивелина Тодорова, Център „Кариери, предприемачество и 
маркетинг“ към Икономически университет – Варна
Електронен адрес: ivelina.a.todorova@ue-varna.bg

3. Населено място: град Варна

4. Приложение на практиката: 
• Дистанционно (с помощта на ИКТ – уебсайт, уеб инстру-

мент, е-мейл, социални медии, телефон и др.)
• Присъствен (т.е. предполагащ действителното физическо 

присъствие на потребителя)

Практиката може да се прилага както дистанционно (в до-
машни условия), чрез използване на камера, телефон или др. 
записващо устройство, така и присъствено, в университета. 
При присъственото приложение на практиката, специалист 
в сферата на кариерното ориентиране от Икономически уни-
верситет – Варна подпомага лицето чрез предварителна под-
готовка. 

5. Вид на практиката:  
методология/програма за кариерно развитие

• методология
• програма за кариерно развитие
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6. Описание на практиката
Като формат видео автобиографията е иновативен подход 
за представяне на кандидата пред работодатели. Идеята за 
създаване на подобен инструмент се роди с началото на пан-
демията в страната и откроилата се необходимост на бизне-
са всички процеси да се осъществяват в онлайн среда. Сред 
многобройните кандидати за една позиция, освен вече по-
знатите методи за привличане на вниманието като цветове, 
формат, бланка и др., дойде време дигиталните инструменти 
да бъдат припознати като полезни. 

Двустранната комуникация с партньори и студенти открои 
проблем – процесът по подбор беше затруднен. След някол-
ко индивидуални консултации, съвсем естествено дойде и 
решението да се разработи лесно приложим метод за спра-
вяне с притеснението и напрежението в новия нормален ра-
ботен ритъм. 

Видео автобиографията е клип до две минути, който заменя/
допълва традиционното мотивационно писмо. 

Инициативата има положителен ефект върху самооценка-
та на кандидатите, както и вземането на решение относно 
професионална помощ от кариерен консултант. Според по-
вече от 80% от студентите, видео представянето впечатля-
ва повече работодателите и дава възможност за изгражда-
не на чудесно първо впечатление. При самата работа пред 
камера, дори и в домашни условия, студентите споделят за 
подобряване на самоувереността и преоткриване на умения. 
В допълнение защо видео автобиографията може да бъде 
отнесена като инструмент за кариерно развитие, може да 
бъде отбелязано, че подготовката преди заснемане е изця-
ло работа с Аз-а и работа по положителните и отрицателни 
качества. При пилотното приложение на инструмента в за-
дачите за подготовка бяха заложени оценка на умения, както 
и търсене на препоръка от страна на заобикалящите близки 
и познати. Ефектите от подобно упражнение отчетоха почти 
пълна успеваемост. Инструментът не е просто кратко видео, 
а по-скоро начин за професионална равносметка. 

Основните преимущества при кандидатстване с видео авто-
биография са:

• иновативно отношение и усет за новите тенденции;
• гарантирано добро първо впечатление;
• елиминиране на треската пред камера при същинско 

интервю;
• контраст сред повечето кандидати;
• засвидетелстване на креативност и лична мотивация.

7.   Практиката е насочена към следните  
образователни сектори: 
• Професионално образование и обучение (ПОО);
• Висше образование;
• Образование на възрастни; 
• Младеж. 

Практиката може да бъде приложена в повечето образова-
телни сектори, като се трансформира спрямо целите. В Ико-
номически университет – Варна видео представянето се при-
лага като част от образователния процес при студенти от ОКС 
„Бакалавър“ и ОКС „Професионален бакалавър“ в различните 
курсове на обучение. Традиционно консултантите от център 
„Кариери, предприемачество и маркетинг“ провеждат групо-
ви консултации преди работата по видеата, както и участват 
с обратна връзка към изготвените видео материали. 

8. Практиката е насочена към следните целеви групи: 
• Студенти;
• Търсещи работа.

При създаването на видео автобиографията в университета 
се  работи със студенти и младежи, търсещи заетост. Форма-
тът позволява изцяло приложение при повечето изброени 
целеви групи. Към момента модифицирана версия на ав-
тобиографията се ползва при представяне на общи екипи 
в работа по предприемачески идеи. При същата динамика 
в разработването на автобиография се създават видеа, на-
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сочени към представяне на общи курсови проекти и други. 
Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“ планува 
разширяване на инструмента чрез създаване на кратки обу-
чителни видеа, които да бъдат разпространение до цялата 
общност от кариерни консултанти. 

9. Приложения  
(линк, снимки, уеб сайт и др.)

Повечето видео автобиографии 
се изработват персонално за да-
ден студент от ИУ – Варна и ос-
тават за лично ползване, без да 
бъдат разпространявани пуб-
лично.
Каналът на центъра – Кариер-
на академия е добър пример за 
други видео инициативи, които 
могат да бъдат видени онлайн.   
На следния линк може да бъде 
видян кратък момент от заснемане на видео CV: https://
fb.watch/cOaDmaMzvv/

МЕТОДЪТ 
„Е-СВЕТОВНО КАФЕНЕ“ В 
УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

1.Заглавие на практиката 
„Методът „е-Световно кафене“ в условията на пандемия“

2. Автор 
Миглена Митева
Електронен адрес: miteva_miglena@abv.bg

3. Населено място – град Плевен

4. Приложение на практиката
• Дистанционно (с помощта на ИКТ – уебсайт, уеб инстру-

мент, е-мейл, социални медии, телефон и др.)

5. Вид на практиката
• интерактивен тул (инструмент, база данни, игра, уебсайт) 

6. Описание на практиката 
Световното кафене е ефективен инструмент за събиране и 
генериране на идеи, решения. В дейностите по кариерно 
ориентиране се използват дискусии и обсъждания на раз-
лични теми, касаещи бъдещето на учениците. 

Примерни теми: 
  Какво знам за професията, която съм избрал?  

(професионална гимназия)
  Подвъпроси: 

1. Какво ще работя? 
2. Какви способности трябва да притежавам? 
3. Какви качества са необходими? 

 Какво знам за образователната система? (VII клас)
  Подвъпроси: 

1. За профилираните средни училища;
2. За професионалните средни училища;
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3. За средните училища по изкуства.

Темите, които могат да се обсъждат, са неизчерпаеми. Те за-
висят от възрастта и потребностите на учениците.

Групова работа във виртуалната платформа MS Teams
Стъпки за провеждане на практиката:  
1. Организиране на среща в MS Teams;
2. Представяне на основната тема за обсъждане;
3. Представяне на подвъпросите, касаещи общата тема;
4.  Разделяне автоматично на учениците в отделни стаи за 

екипна работа – всеки екип има задачата да дискутира, да 
дава идеи, отговори, решения на конкретен подвъпрос. 
Идеите или решенията се записват в чата на стаята или 
друг електронен инструмент – Padlet и др.

5.  На всеки десет минути организаторът премества участни-
ците в следваща стая, като целта е всички участници да 
имат възможност да дискутират и да дадат идеи по всеки 
подвъпрос. Във всяка стая остава по един ученик, който 
играе ролята на домакин и не се премества – негова е за-
дачата да обобщи информацията от предходния разговор 
и да запише новите идеи на новата група в чата на стаята. 

6.  Финалният етап представлява връщане на учениците в ос-
новната среща на групата. Организаторът споделя на об-
щия екран един по един чатовете на отделните стаи, които 
съдържат решенията и идеите по отделните подвъпроси. 
Следва обобщение и представяне на основните идеи от 
„домакина“ на стаята.

7.  Практиката е насочена към следнте  
образователни сектори: 
• Училищно образование;
• Младеж. 

8. Практиката е насочена към следната целева група: 
• Ученици 

9. Приложения (линк, снимки, уеб сайт и др.)
https://drive.google.com/drive/
folders/1sDHuRvFNg1Z2Fnuv043n-EwSSuk7LyFT?usp=sharing

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТИП – 
КОЙ Е МОЯТ

1. Заглавие на практиката 
„Професионален тип – кой е моят“

2. Автор 
Мехмедали Реджеб Мустафа – кариерен консултант към Цен-
тър за професионално и личностно развитие – Център за 
ученическо техническо и научно творчество 
Електронен адрес: mali_rm@abv.bg

3. Населено място – Разград

4. Приложение на практиката
• Дистанционно (с помощта на ИКТ – уебсайт, уеб инстру-

мент, е-мейл, социални медии, телефон и др.)
• Присъствен (т.е. предполагащ действителното физическо 

присъствие на потребителя)
Въпросникът може да се използва присъствено (отпечатан 
на хартиен носител) и/или дистанционно (създава се Google 
формуляр, който може да се изпрати на електронна поща 
или да се сподели с линк).
 
5. Вид на практиката

• интерактивен тул (инструмент, база данни, игра, уебсайт)
Инструмент, базиран на известния тест за типовете личности 
на Дж. Холанд

6. Описание на практиката 
Въпросникът се състои от десет въпроса с по шест отговора, 
условно означени с букви от А до Е. Ученикът трябва да из-
бере само един отговор на всеки въпрос. Професионалният 
тип се определя от отговора с най-голям общ брой точки и 
се допълва от следващите два отговора с най-висок резултат. 



1312

За целта ученикът изброява отговорите за всяка буква поот-
делно.

Беседа върху характерните особености на различните типо-
ве професионални дейности и значението на личните инте-
реси и предпочитания при професионалния избор.
Използвана литература: Професионално ориентиране, Изда-
телство „Бит и техника“ ООД

7.  Практиката е насочена към следните  
образователни сектори: 
• Училищно образование;
• Младеж. 

8. Практиката е насочена към следната целева група: 
• Ученици; 
• Практикуващи кариерно ориентиране. 

Въпросникът е адаптиран за ученици от прогимназиален 
етап, но може да се прилага и в по-горен етап.

9. Приложения (линк, снимки, уеб сайт и др.)
https://forms.gle/5HpphVCoenDus9NTA

ИЗБЕРИ МИ ПРОФЕСИЯ 

1. Заглавие на практиката 
„Избери ми професия“

2. Автор 
Дарина Кордева – Център за подкрепа за личностно разви-
тие – Кариерно ориентиране и консултиране – гр. Пазарджик 
Електронен адрес: darina.velikina@abv.bg

3. Населено място – град Пазарджик

4. Приложение на практиката
• Дистанционно (с помощта на ИКТ – уебсайт, уеб инстру-

мент, е-мейл, социални медии, телефон и др.)
• Присъствен (т.е. предполагащ действителното физическо 

присъствие на потребителя)

5. Вид на практиката
• интерактивен тул (инструмент, база данни, игра, уебсайт)

6. Описание на практиката 
Кариерният консултант или водещият предварително отбе-
лязва присъстващите ученици. След това избира един уче-
ник на произволен принцип и го приканва да „избере про-
фесия“ на свой съученик по номер от класа, произволно 
посочен от водещия. Посоченият ученик избира професия, 
казва според него какви качества притежава съученикът, на 
когото „избира професия“, и защо смята, че тази професия 
е подходяща за него. От своя страна, ученикът, на когото се 
избира професия, или се съгласява, или не приема избраната 
за него професия, и ако не я приема, споделя коя професия 
си е избрал и защо. 

След като всеки е избрал професия за свой съученик и му е 
направил кратка характеристика, водещият обобщава чрез 
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таблица за всеки номер от класа коя е избраната от съуче-
ника му професия и коя е професията, желана от самия него. 

7.  Практиката е насочена към следния  
образователен сектор: 
• Училищно образование

8. Практиката е насочена към следната целева група: 
• Ученици 

СОЦИО – ОБРАЗОВАТЕЛНО И 
ГРАЖДАНСКО КОНСУЛТИРАНЕ НА 
МЛАДЕЖИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 
COVID-19

1. Заглавие на практиката 
“Социо-образователно и гражданско консултиране на младе-
жи по време на пандемия Covid-19“

2. Автор
Мирослав Людмилов – Фондация „Бизнес иновации за кари-
ерно развитие“
Електронен адрес: mr.lyudmilov@yahoo.com

3. Населено място – град Видин

4. Приложение на практиката
• Дистанционно (с помощта на ИКТ – уебсайт, уеб инстру-

мент, е-мейл, социални медии, телефон и др.)
• Присъствен (т.е. предполагащ действителното физическо 

присъствие на потребителя)
 
5. Вид на практиката

• методология 
• обучителен курс

6. Описание на практиката 
Младежкото консултиране като добра и споделена практика 
включва способите на неформално и информално образова-
ние, чрез което се дава възможност на всички консултирани 
младежи да пречупят своето възприятие през призмата на 
европейското и гражданското си участие и себеусещане, съ-
ответно през своите знания, опит и компетенции.

Консултирането се реализира чрез заеманите от автора пози-
ции на образователен медиатор в ПГТ „Михалаки Георгиев“ 
– гр. Видин, координатор за обл. Видин на програма „Евроде-
ск“ и изпълнителен директор на Фондация „Бизнес иновации 
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за кариерно развитие“ – България, както следва:

1 ниво: Работа на образователен медиатор с ученици и учи-
тели. Основната цел е приобщаването не само на учители и 
ученици към социо-образователните различия и затрудне-
ния, пред които са изправени учениците, но и включването 
на родителите като важна и осъзната социална роля в жи-
вота на техните деца. Фактор, който оказва влияние върху 
продължаващото личностно и кариерно развитие.

2 ниво: Провеждане на младежко консултиране чрез евро-
пейската информационна служба „Евродеск България“. При-
влечени са младежи от училища, от училищни институции и 
младежи студенти, които търсят повече информация за въз-
можностите си като млади хора в други държави членки на 
ЕС. В този ред на изложение, следва да се добави и личното 
им желание за продължаващо обучение зад граница и стар-
тиране на нова работа и живот.

3 ниво: Включване в европейски младежки мобилности, чрез 
което младите се докосват до Европа, различна от познатата 
им до този момент. 

7.  Практиката е насочена към следните  
образователни сектори: 
• Училищно образование;
• Висше образование;
• Младеж.

8. Практиката е насочена към следните целеви групи: 
• Ученици; 
• Студенти;
• Родители;
• Търсещи работа; 
• Групи в неравностойно положение; 
• Учители.

9. Приложения (линк, снимки, уеб сайт и др.)
Линк към част от материалите: https://we.tl/t-YxhQNcNNbz 

УСПЕШЕН ГЛАС

1. Заглавие на практиката  
“Успешен глас”

2. Автор 
Радомира Михова
Електронен адрес: glas@radomira.bg

3. Населено място – град София

4. Приложение на практиката
• Дистанционно (с помощта на ИКТ – уебсайт, уеб инстру-

мент, е-мейл, социални медии, телефон и др.)
• Присъствено (т.е. предполагащо действителното физиче-

ско присъствие на потребителя)
 
5. Вид на практиката

•  Обучителен курс

6. Описание на практиката 
Обучението „Успешен глас“ дава базови умения за правилна 
говорна постановка, подобряване на артикулацията, дикция-
та, изказа, интонацията. Това е комплексен тренинг на гласа, 
с иновативна методология, която открива резонаторите, под-
ходящия глас, правилното разпределяне на фразите и диша-
нето, прилага техники за контрол на емоциите, преодоляване 
на страха от публично говорене, учи на по-добра и ефектив-
на структура на изказа. Курсът е предназначен за хора, които 
искат да подобрят своя гласов имидж при общуването си в 
различни среди, да имат убедителни медийни изяви, да из-
градят умения за успешна комуникация, за презентиране на 
продукти, услуги и да получат по-добра перспектива за нами-
ране на работа. Обучението е полезно за всички, които искат 
да разгърнат потенциала си по отношение на гласа и изказа.
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7.  Практиката е насочена към следните  
образователни сектори: 
• Образование на възрастни; 
• Работа с младежта. 

8. Практиката е насочена към следната целева група: 
• Студенти;
• Учители;
• Практикуващи кариерно ориентиране; 
• Мениджъри/Ръководители;
• Работодатели/ Специалисти по човешки ресурси; 
• Специалисти, вземащи решение за политики.

9. Приложения (линк, снимки, уеб сайт и др.)
https://radomira.bg/coach/

СЪДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩ ЗА СТУДЕНТИ, 
ТЪРСЕЩИ РАБОТНО МЯСТО В 
УСЛОВИЯТА НА COVID-19

1. Заглавие на практиката 
Добра практика, при която кариерният консултант оказва съ-
действие и помощ на студенти, търсещи работно място в ус-
ловията на Covid-19

2. Автор 
Радка Петрова, гл. експерт Център за кариерно развитие и 
връзки с бизнеса при Аграрен университет – град Пловдив
Електронен адрес: radkapetrova.au@gmail.com

3. Населено място – град Пловдив

4. Приложение на практиката
• Дистанционно 

 
5. Вид на практиката

• Методология 

6. Описание на практиката 
С цел ограничение на разпространението на вируса COVID-19, 
на територията на цяла Европа, както и в България бяха на-
ложени редица ограничения. Тези мерки доведоха до сери-
озно забавяне на икономиката. Голяма част от фирмите в аг-
росектора направиха реорганизации и замразиха процесите 
за подбор и назначаване. В тази сложна икономическа обста-
новка, работата ми като кариерен консултант бе затруднена. 
Направих реорганизация за дистанционен режим, като при-
ложих различните платформи за онлайн комуникация: Skype, 
Viber, Messenger, Zoom, Teams. 

Студентите се възползват от новите технологии и развиват 
нови умения, които ще им бъдат полезни в по-нататъшното 
кариерно развитие. 
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7.  Практиката е насочена към следния 
 образователен сектор: 
•  Висше образование

8. Практиката е насочена към следната целева група: 
• Студенти;
• Търсещи работа. 

9. Приложения (линк, снимки, уеб сайт и др.)
• Интернет сайт Аграрен университет –  

Пловдив https://www.au-plovdiv.bg/
• Фейсбук страница: Кариерен център при  

Аграрен университет – Пловдив - ТУК

Информационни 
турнета - 

30г. 

Еврогайдънс



Национално обучение на 
Кариерни консултанти в 
периода 23-25.11.2022г.



ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3

тел.: +359 2/ 915 50 10
факс: +359 2/ 915 50 49

e-mail: euroguidance@hrdc.bg

www.euroguidance.hrdc.bg
www.facebook.com/EuroguidanceBulgaria/

Това издание е финансирано с подкрепата на европейската комисия. Настоящата 
публикация отразява единствено възгледите на авторите и комисията не носи 

отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се 
информация.

Година на издаване: 2022г.


