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Самоосъзнаването е способността да се
фокусирате върху себе си и върху това как
вашите действия, мисли или емоции
съответстват или не на вътрешните ви
стандарти. Ако сте с високо ниво на
самосъзнание, можете обективно да
оценявате себе си, да управлявате емоциите
си, да съобразявате поведението си с
ценностите си и да разбирате правилно как ви
възприемат другите.

Какво е самопознание?



Как да развиете 
умения за самопознание

В този модул ще се занимавате с различни практически 
задачи, които ще повишат самопознанието ви. Някои от 
инструментите и подходите, които ще използваме, 
включват:

• Тестове за самооценка
• Изследователски 

упражнения
• Предизвикателства, 

свързани с интервю за 
работа

• Вдъхновяващи 
видеоклипове и статии

• Практически съвети и 
примери

• Размисъл
• Симулационни (фиктивни) 

упражения
• Задачи за работа в мрежа





Ролята на самопознанието

за обучаемите в ниво А

За да усъвършенствате уменията си по управление
на кариерата ви, най-добре е да започнете със
самопознанието. Това означава да познавате своите
ценности, личностни качества, потребности, навици,
емоции, силни и слаби страни. Завършването на
това ниво на курса ще ви помогне да развиете по-
добра представа за това кой сте и да създадете план
как да развиете кариерата си по-нататък.



В ниво А ще научите:

Да можете да обясните как 

сте се чувствали в дадена 

ситуация и какво ви е 

накарало да постъпите по 

определен начин.

Да можете да опишете 

личните си качества, 

потребности, интереси и 

нагласи и как те влияят на 

поведението ви.

Да можете да обясните 

своите качества и цели.

.



Упражнения – ниво А

• Как и защо различните ситуации влияят на поведението
• Връзки между видовете поведение и определени 

ситуации
• Защо се чувствам по определен начин в определена 

ситуация
• Разбиране на личните качества и нагласи
• Разбиране на личните и професионалните нужди и 

интереси
• Връзки между личните черти, нагласи, потребности и 

интереси и поведението
• Поставяне на лични и професионални цели
• Определяне на силните и слабите страни и 

разпознаване на качествата
• Връзки между силните страни и личните и 

професионалните цели 





Ролята на самопознанието

за обучаемите в ниво B

Самопознанието е способността да виждате себе си
ясно и обективно чрез процесите на размисъл и
интроспекция. Макар да не е възможно да
постигнете пълна обективност по отношение на себе
си, със сигурност има степени на самопознание. Това
ниво на курса ще ви помогне да се ориентирате и да
надградите съществуващите си умения в тази област
на управлението на кариерата.



В ниво В ще научите:

Как околната среда и различните 

житейски ситуации влияят върху 

чувствата, поведението и 

нагласите.

Как вашите лични качества, поведение, 

вяра в себе си и очаквания оказват 

влияние върху вашето образование, 

професионални цели и житейски 

избори.

Как да давате примери 

за постиженията си и за това 

как сте се справили с различни 

предизвикателства в живота 

и кариерата си.



Упражнения – ниво B

• Влиянието на събития от живота върху 
поведението и отношението ми

• Усвояване на техники за наблюдение и оценка на 
чувствата и поведението ми

• Използване на рефлективно мислене за 
коригиране на собствените ми нагласи

• Усвояване на умения за самооценка на личните 
качества и поведение

• Умения за самооценка на вярата в себе си и 
очакванията си

• Свързване на личните качества, самоувереността 
и очакванията с личните и професионалните ми 
цели

• Определяне на личните и професионалните 
постижения

• Използване на минал опит чрез самонаблюдение
• Примери за постижения и предизвикателства и 

как те са повлияли на кариерата ми





Ролята на самопознанието 

за обучаемите в ниво B

Изследването на различните елементи на
самопознанието е от ключово значение както за
личностното израстване, така и за кариерното
развитие. След като опознаете тези елементи,
можете да ги приложите на практика. На това ниво
сте по-наясно с ценността на това да познавате
силните и слабите си страни и можете активно да се
занимавате с тях, докато преминавате към
следващия етап от пътя на управлението на вашата
кариера.



В ниво С ще научите:

Как се променяте и да 

съобразявате уменията, 

интересите и ценностите си с 

изискванията и възможностите 

по време на обучение и работа.

Как поведението и нагласите ви 

могат да ви помогнат да развиете 

обективна представа за себе си и 

да подобрите своето самочувствие.  

Как да изготвяте планове за 

постигане на личните и 

професионалните си цели.



Упражения – ниво C

• Техники за дългосрочна самонаблюдение за личностно 
и професионално развитие

• Методи за самооценка на личните и професионалните 
цели, поведение и отношение

• Планиране на личното и професионалното развитие 
чрез самооценка

• Основни стъпки за прилагане и управление на 
положителни, самостоятелно предизвикани промени в 
поведението

• Как промяната на поведението води до дългосрочна 
промяна на нагласите, както и връзките със 
самоуважението

• Насърчаване на положителната представа за себе си 
чрез развиване и поддържане на самоуважението

• Лични и професионални цели и връзките между тях
• Прилагане на целите SMART към личните и 

професионалните цели
• Обратно планиране на моите професионални цели




