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1. Разглеждане, търсене и филтриране на данни, 
информация и дигитално съдържание 

1.1 Въведение в раздела 
Картата по-долу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато кликнат върху 
съответния сегмент  (вижте дизайна на документа) 

ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

В този раздел научаваме как да събираме, използваме и работим с информация и данни в 
дигитална среда, свързана с търсене на работа. 
 
Живеем в богат на информация свят, където информационната грамотност е жизненоважна за 
заетостта, тъй като много организации се стремят да наемат хора, които имат способността да 
извличат значима информация от данните. Този раздел се фокусира върху компетенциите, 
свързани с работата с данни. 
 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

- Адаптивност. 
- Управление на ресурси. 
- Организационни умения. 
- Писмена комуникация. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В края на този раздел ще можете  
 
• Да можете да търсите информация за работа 
• Да знаете как да създадете стратегия за търсене на работа 
• Да знаете как да търсите различни видове информация 
• Да идентифицирате и събирате информация за работодателите чрез дигитални технологии 
• Да  търсите и филтрирате потенциални работодатели във вашия сектор и регион 
• Да се свържете с блогове и блогъри във вашия сектор 

DIGCOMP РАМКА  

Компетентна област 1: 
 
1.1 Преглеждане, търсене и филтриране на данни, информация и цифрово съдържание 
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ПРЕПРАТКИ (при наличност) 

APA style 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (при наличност) 

 

 
 

1.2 Карти за дейност 
 

1.2.1. Начално ниво  

Карта за дейност  1 – Сърфиране за информация 

Сърфиране за информация 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Този раздел е за търсене на информация за работа. 
 
Преди да помислите за започване на активно търсене на работа, отделете малко време, за да 
проучите какъв ще бъде пазарът на труда за някой с вашите умения, амбиции и квалификации. 
Търсенето на работа е лична дейност и има някои полезни дигитални умения, от които се 
нуждаете, за да подобрите начините, по които подхождате към това. Ето защо има смисъл да 
отделите малко време за търсене онлайн. Започнете бавно, за да разберете какви позиции са на 
разположение 
 
Отидете на търсачката на Google и потърсете типа работа, който ви интересува. Например, 
опитайте да търсите работни места в туризма. 
 
Вижте колко милиона връзки ще получите.  
Изглеждат ли ви като реклами връзките на първата страница? Това често са сайтове, предлагащи 
платени услуги. 
Ако сте използвали Google, какви други въпроси са били задавани относно вашата тема?  
Погледнете въпросите, полезни ли са някои от тези отговори? 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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За да откривате по-лесно информация опитайте да сканирате и преглеждате набързо..  
 
При сканиране,  вие четете текст бързо, за да намерите конкретна информация, например номер 
или имена.  
При повърхностното преглеждане само прочитате набързо, за да получите обща представа за 
значението. 
 
Ще ви бъде трудно да откриете подходящата работна позиция за вас, тъй като всичко това са 
страници за туристически позиции от цял свят. 
 
Можете да намалите броя на връзките, като добавите името на града, в който живеете или където 
искате да работите.  
Например опитайте – туристически работни места Брюж Белгия.  
Това ще открие страници с която и да е от тези думи. 
Сега опитайте – туристически работни места Брюж Белгия хотел 
И сега – туристически работни места Брюж Белгия хотел 2021 
 
Добавянето на повече думи и дори дати прави търсенето по-конкретно, ограничава или филтрира 
търсенето. Това улеснява намирането на страници, които ви интересуват. 
 
Можете да направите търсенето още по-конкретно, като поставите „“ около най-важните думи, 
например - „хотелска работа“ Брюж. 
Това ще идентифицира страниците с „хотелска работа“ И Брюж. 
 
Сега се опитайте да стесните търсенето си още повече, като добавите свои ключови думи 
Или можете да използвате ключови думи като стаж, рецепция или кухня 
 
Има много различни места, където можете да търсите работа. Има много инструменти за търсене, 
които можете да използвате. Уебсайтът на balancecareers изброява десетте им уебсайта за работа - 
проучете инструментите и идентифицирайте тези, които намирате за най-полезни. 
 

 
Фигура показваща уебсайта на thebalancecareers 
 
Използвайте Google, за да потърсите инструменти за онлайн търсене, които се използват във 
вашата собствена държава, регион. 
  
Използвайте Notes  или Notepad на вашия компютър / таблет, за да направите списък с най-
полезните. Копирайте и поставете URL адресите (уеб адресите). 
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Разработване на стратегия за търсене на работа 
 
Тъй като в интернет има толкова много информация, когато търсите работа в Интернет, е важно 
да имате стратегия за търсене. С други думи, стратегията за търсене ще ви помогне да 
организирате времето си, подхода, който използвате и нещата, които ще се опитате да намерите. 
 
В началото, преди да започнете търсенето на работа, трябва да определите приоритетите си. 
Първо направете списък на „задължителните неща“, като местоположението и времето за 
пътуване, желаната заплата и избора на обезщетения. 
Избройте всички други фактори, които не подлежат на обсъждане. 
 
След това направете списък на „добре е да има“. Например, търсите ли специфичен тип компания 
или култура на работа? Бихте ли предпочели да работите в утвърдена корпорация, в стартиращ 
или малък бизнес? 
 
Искате ли да работите в малка или голяма организация? Навън или в офис или у дома? 
 
Задаването на този тип въпроси (и записването на отговорите ви), преди да започнете да търсите 
работа, ще ви помогне да вземете ясно и уверено решение, когато имате предложение за работа. 
 
Започване на търсенето на работа 
 
Стъпка 1: Важно е да се замислите върху сегашната си ситуация и миналото. Какви професии сте 
вършили досега? Помислете за различни работни места, които сте имали, и какво ви е харесало и 
не е харесало в тях и защо. Ако не сте работили, какви работи бихте искали да правите? На 
закрито ли са или отвън? 
 
Търсите ли роля с известна отговорност? Новото предизвикателство ли е най-голямата ви 
мотивация? Заплатата важен фактор ли е?? 
 
За да ви помогнем с някои идеи, използвайте списъка с професии от А до Я на сайта: 
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643  
 

 
Фигура показваща видовете кариери  на сайта на thebalancecareers  
 
Прегледайте работните места, посочени по вид индустрия 
Прегледайте работните места, посочени по тип длъжност  
 

https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
https://www.thebalancecareers.com/different-types-of-jobs-a-z-list-2059643
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Направете списък с работни места, които са най-интересни за вас в Notepad или в Word / Excel. 
Копирайте и поставете там всички подробности. 
 
Стъпка 2: Местоположение: Помислете къде живеете в момента и колко далеч сте подготвени да 
пътувате. Какви биха могли да бъдат потенциалните разходи за по-нататъшно пътуване? 
Преместването ще засегне ли някой освен вас? 
 
Стъпка 3: Търсете най-добрите умения, които работодателите търсят в работата, от която се 
интересувате. Какви меки (нетехнически) и технически умения сте развили? 
Как бихте могли да опишете най-добре своя опит на потенциален работодател? 
 
Стъпка 4: Опит: Помислете за опита, който имате в платена или доброволна работа. 
Какви умения използвахте, които могат да са приложими? 
 
Стъпка 5: Постижения: Работодателите се интересуват от това какво сте направили в различните 
си роли. Какво постигнахте с вашата работа, учене, хоби или други дейности? 
 
Сега използвайте тези стъпки, за да запишете стратегия за търсене на работа - с ключови 
думи, които може да се опитате да използвате, за да ви помогнат при търсенето на работа. 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕТНИ 

Достъп до интернет 
Notepad, документ или файл с електронна таблица 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 минути 

ОЦЕН 

1. Сканиране и преглеждане са едно и също нещо. 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
2. Стратегията за търсене на работа започва с определяне на приоритетите ви. 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
3. За да направите търсенето на работа по-специфично, добавете повече думи при търсенето. 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
4. Използвайки кавички „“ около думите стесняване търсенето. 

A) Вярно 
B) Грешно 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-
k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-
5ac795aceb97de00375a395c.png 
 

  

https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
https://www.thebalancecareers.com/thmb/zkXTrpfjdIhBIcFKTWxCSSg3y-k=/1080x1080/filters:fill(auto,1)/money-careers-social-share-default-5ac795aceb97de00375a395c.png
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1.2.2. Средно ниво 

Карта за дейност 2 – Потенциални работодатели в LinkedIn 

Потенциални работодатели в LinkedIn 

Ниво 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

LinkedIn предлага разнообразие от  филтри за търсене на работа, wкоито ако се използват 
по правилния начин, могат да се превърнат в истински пряк път към вашата идеална работа! 
 
На първо място трябва да отбележим лентата за търсене в горния ляв ъгъл на уебсайта. 
Там въвеждате думата си за търсене и след това натискате „Търсене“ (Search) 
 

 
Фигура показваща началната страница на LinkedIn 
 
По отношение на думата за търсене, която ще въведете в лентата, има 3 основни 
препоръки: заглавието на сектора на вашата целева работа, заглавието на вашата целева 
позиция и в случай, че искате да се насочите към конкретна компания, името на тази 
компания. 
Имайте предвид, че ако го оставите празно и натиснете търсене, ще получите автоматичен 
списък с най-препоръчителните позиции въз основа на данните от вашия профил. 
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Във всеки случай, точно над списъка с резултати, които ще се покажат, щракнете върху бутона 
Работа (Jobs). 
  

 
Фигура показваща бутона за Работни позиции на LinkedIn. 
 
Накрая, на следващата страница, кликнете върху Всички филтри (All Filters) горе вдясно. 
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Фигура подчертаваща Филтрите (Filters) в  LinkedIn 
 
В прозореца, който се показва, ще видите широко разнообразие от филтри, които можете да 
приложите, когато търсите работа. Най-важните са: 
 

- Местоположение: Използвайте този филтър в случай, че не искате да напускате 
местоположението си, за да работите на друго място (или в случай, че искате да 
работите в определена зона извън местоположението си).  

- Ниво на опит: Премахването на работни места, които са над или под нивото на вашия 
опит може да ви спести много време. Както ще забележите, нивата са: стаж, начално 
ниво, сътрудник, средно ниво, директор, изпълнителен директор 

- Тип работа: В случай, че се сигурни дали искате да работите на пълен работен ден 
или почасово, този филтър може да се окаже много полезен. 

- Функции на LinkedIn: Не на последно място, можете да вземете предвид някои 
ексклузивни функции на LinkedIn, които карат най-забележителните позиции 
да се открояват 

Първо, имаме опцията Лесно прилагане (Easy Apply). Това е функция, която имат определени 
работни позиции и благодарение на нея можете да кандидатствате за тази позиция на място, без 
да се налага да отивате на друг уебсайт или да се свързвате директно с компанията. Просто 
въвеждате имейла, телефона, прикачвате автобиографията си и сте готови! 
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Също така можете да проверите онези позиции, които към момента на вашето търсене са 
получили под 10 кандидати, получавайки по този начин привилегията да бъдете един от първите, 
които ще кандидатстват, и следователно вашето заявление може да е по-видимо. 

 
И накрая, филтърът „В твоята мрежа“ (In Your Network) може да се окаже изключително 
полезен, тъй като ви предоставя компании, в които работят или са работили хора, които 
познавате. Следователно можете да се свържете с тях, за да получите повече вътрешна 
информация относно позицията и, разбира се, да достигнете до правилните лица за 
контакт чрез тях (Повече за функцията в картата за дейност „Настройване на вашия акаунт в 
LinkedIn“) 
 
Що се отнася до останалите филтри, препоръчително е да не ги използвате, тъй като макар 
че в някои случаи те могат да бъдат полезни, те също могат да станат доста ограничителни и да 
скрият изненадващи опции, които не бихте взели предвид от самото начало. 

 

 
Фигура, филтри в  LinkedIn 

 
Така след като сте набелязали работна позиция, която може да ви заинтересува, като кликнете 
върху нейния предварителен преглед в списъка с резултати, ще получите нейната страница, 
където има много повече подробности.  
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Фигура: Списък и преглед на работни позиции вLinkedIn  
 
Така имате името и областта на компанията в горната част и веднага отдолу датата, на която е 
публикувана офертата заедно с това колко хора са я разгледали досега. 
 
Също така ще забележите бутона Запази (Save), който е за съхраняване на позицията (можете да 
получите достъп до запазените си позиции, като натиснете иконата Работни оферти (Jobs) в 
горната част на страницата и след това изберете Запазени оферти (Saved Jobs) на следващата 
страница). Точно до него е бутонът Лесно кандидатстване (Easy Apply), който споменахме 
преди. 
 
Точно отдолу имате 3 колони; Работата, където виждате колко от необходимите умения 
притежавате въз основа на данните на вашия профил (можете да ги видите по-аналитично в 
раздела Колко пасвате/ How you match по-долу на страницата), заедно с броя на хората, които 
са кандидатствали до момента. 
В Компания (Company) виждате броя на служителите на компанията заедно със сектора към 
който тя принадлежи, и накрая във Връзки (Connections) виждате колко хора от вашата мрежа 
(Network) са свързани по някакъв начин с компанията 
 
След това имате аналитично описание на работата и след това страницата завършва със 
раздел „За нас“ (About Us) и бутон „Следвай“ (Follow), чрез който с натискане получавате 
известие, когато има новини относно компанията. 
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Фигура: Профил на работа и компания в LinkedIn 
 
И накрая, освен от страницата LinkedIn на компанията, силно се препоръчва да научите повече за 
организацията от различни източници на информация, като например: 
 

1) Нейния уебсайт: Посещаването на официалния уебсайт на компанията, която ви 
интересува, може да ви предложи повече детайли, от които най-важните са 
Новини/Прес съобщения/Блог (News/Press Release/Blog), където можете да 
проверите данни като финансовият й статус, печеливши ситуации, предстоящи 
и минали събития и партньорства. 

2) Профилите й в социалните медии: Това е мястото, където най-вече ще търсите 
обратна връзка с клиентите. В по-редки случаи можете да видите постове на 
служители, събирайки може би малко информация относно работния климат. 

3) Google търсене: Типичното търсене в Google може да се окаже изключително полезно 
за събиране на данни. Основното предимство тук е, че във външни уебсайтове можете да 
забележите негативни неща за компанията, които, разбира се, никога не биха 
стигнали до официалните й страници.  
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НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

LinkedIn 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ  

1. Колкото повече филтри прилагате по време на търсене на работа в LinkedIn, толкова по-
добре. 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
2. Оставяйки лентата за търсене празна, няма да получите резултати. 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
3. Трябва да проверявате повече от LinkedIn страницата на компанията. 

A) Вярно 
B) Грешно 
 

4. Компанията не знае дали сте запазили или не информация за нея. 
A) Вярно 
B) Грешно 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pxhere.com/en/photo/1568213 

 

https://pxhere.com/en/photo/1568213
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Карта за дейност 3 – Връзка с  блогове и блогъри 

Връзка с блогове и блогъри 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Гледайте това кратко видео с обяснение  какво е блог. 
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
Най-общо казано (въпреки, че има изключения), блоговете имат някои общи нещa помежду си. 
Те имат: 
• Основна област със съдържание от статии, с най-новите подредени най-отгоре. Често статиите 

са организирани в категории.  
• Архив от по-стари статии. 
• Начин за хората да оставят коментари за статиите. 
• Списък от линкове към други подобни сайтове, понякога се нарича „блогрол“. 
• Една или повече „новинарски емисии“ (newsfeed). 
Някои блогове може да имат допълнителни функции към тях. 
 
Направете уеб търсене използвайки специфична търсачка за блогове BlogSearchEngine.org 
(http://www.blogsearchengine.org/) за да потърсите блогове на теми, които ви интересува да 
четете.  
 
Когато намерите интересна публикация в блог, опитайте се да оставите коментар, това ще ви 
помогне да създадете контакти. Също така коментирайте блогове, с които искате да се свържете. 
Използвайте Notepad или Word, за да запишете тези блогове, за да ги проследите и да се върнете 
към тях.  
 
Търсете и четете блогове, свързани с вашия сектор и вашите интереси за работа.  
 
Прегледайте кои блогове са най-полезни за вашия сектор и ги маркирайте в браузъра, или 
копирайте и поставете имената и уеб адресите (URL адресите) в Notepad, документ на Word или 
електронна таблица. Прочетете коментарите и помислете за писане на коментар на публикация, 
за която имате някои мисли или идеи. Това може да ви помогне да бъдете забелязани във вашата 
професионална област.  
 
Преглед на най-новите блогове 
 
Посетете сайта AllTop (https://alltop.com/), това е уебсайт за агрегиране, който събира 
съдържание от дълъг списък с блогове и уебсайтове и предоставя връзки към скорошно 
съдържание на едно място. Той също така категоризира публикации в блогове и статии в основни 
категории като Технологии, Спорт, Забавление, Здраве, Бизнес.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
http://www.blogsearchengine.org/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
https://alltop.com/
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Настройте вашата собствена страница My Alltop с вашите предпочитания и AllTop ще събира нови 
публикации в блога от избраните от вас източници.  
 
Разгледайте  Best of the Web Blogs (https://blogs.botw.org/) тъй като предоставя списъци с блогове 
на най-различни теми. Всички изброени тук блогове са прегледани/с рецензии. Изберете от 
категория или подкатегория или въведете тема в лентата за търсене, за да отидете на екран, 
пълен с блогове. Категориите включват Дом, Игри, Регионален, Бизнес и Спорт, наред с други. 
 
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Интернет достъп  
 
Видео  https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM 
 
Embedded code  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NjwUHXoi8lM" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Повечето блогове са архивирани 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
2. Добре е да коментирате в блоговете на други хора, за да създавате контакти и 

да се свързвате с тях 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
3. Блогрол е софтуер, който сортира блогове за вас. 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
4. Агрегатор е уебсайт, който ви праща имейли за вашия собствен блог. 

A) Вярно 
B) Грешно 

  
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg  
 

 

https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://blogs.botw.org/
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
https://images.freeimg.net/rsynced_images/blog-1445367_1280.jpg
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1.2.3      Напреднало ниво  

Карта за дейност – Подобряване на онлайн търсенето 

Подобряване на онлайн търсенето 

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Може да фокусирате търсенето за различни видове информация.  
 
Например: 
 
- Видове медии и информация. 
 
Можете да търсите различни видове файлове, достъпни за изтегляне от интернет. Файловият 
формат е начинът, по който данните във файла са организирани, често се посочват кат ошас от 
името на файла чрез разширение на името на файла. 
 
Някои често срещани разширения:  
Документи в Word  (.doc) 
Текстови файлове (.txt) 
Страници с уеб текст (.html) 
Картинки, изображения и графики (.gif , .png and .jpg) 
Файлове на пост-скрипт в Adobe (.ps) 
Файлове на Adobe Acrobat  (.pdf) 
Електронни таблици (.xls and .xlw) 
Мултимедийни аудио и видеофайлове (.mp3, .mp4, .mov and others) 
 
Можете да посочите какъв тип файл търсите, като добавите разширението към вашето търсене. 
Например, ако искате да намерите видеоклип за работни места в Париж, използвайте работни 
места Париж .mp4 или алтернативно работни места Париж видео 
 
Някои други полезни начини за подобряване на търсенето онлайн 
 
1. Използвайте тагове и мета тагове 
В информационните системи, таг е ключова дума или термин отнасящ се до част от информация.  
Примери за тагове включват отметка в интернет, дигитално изображение, запис на база данни 
или компютърен файл. 
Мета таговете предоставят информация за уеб страницата в кода на документа  
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Тази информация се нарича „метаданни“. Не е показана на самата страница, но може да бъде 
разчитана от интернет търсачките  
Примери за мета тагове включват <title> и <description> на страницата. 
Този вид метаданни помага да се опише елемент и позволява той да бъде намерен отново чрез 
сърфиране или търсене. 
Етикетите обикновено се избират от създателя на елемента. 
Търсачките ги използват, за да намерят най-доброто съвпадение за вашето търсене. 
 
Хаштаговете (hashtags) са начин за свързване на съдържанието в социалните медии с определена 
тема, събитие, тема или разговор. Те улесняват откриването на публикации по конкретни теми, 
тъй като хаштаговете групират съдържанието на социалните медии със същия този хаштаг. 
 
Основна информация за хаштаговете 
Винаги започват със знака #  
Няма да работят ако използвате празни места, пунктуация или символи. 
Не свързвайте прекалено много думи заедно.  
Най-добрите хаштагове са сравнително кратки и лесни за запомняне. Като #touristjobs  
В някои социални медии (Instagram and LinkedIn), може да следвате хаштагове, така както и 
други потребители. 
 
2.Търсене на данни и видовете данни  
На най-високо ниво съществуват два вида данни: количествени и качествени. 
Количествените данни се занимават с числа, неща, които можете да измерите. 
Размери като височина, ширина и дължина, температура, цени, площ и др. 
 
Качествените данни се занимават с характеристики и описания, които не могат лесно да бъдат 
измерени. 
Те могат да се наблюдават субективно - като миризми, вкусове, текстури, привлекателност и цвят.  
 
3. Търсене по източници на информация 
В интернет има много източници на информация. Те включват: новини, дипляни, снимки. 
 
Основна информация. 
Основният източник на информация предоставя данни от оригинален документ. 
Като цяло първичен източник е мястото, откъдето информацията произхожда и следователно е 
по-надеждна. 
  
Вторична информация. 
Вторичен източник на информация се получава след публикуването на първичната информация. 
Той предоставя интерпретация на оригиналната информация от източник, различен от 
оригинала. По-вероятно е да съдържа наблюдения, пристрастия и коментари, които се опитват да 
обяснят основната информация и да я поставят в контекст. 
 
Третична информация. 
Третичната информация обикновено действа като указател към първични и вторични документи. 
Те са индекси, директории, библиографии и други категоризирани колекции от информация. 
Те са източници на информация, към които можете да се обърнете, водещи до друга, 
потенциално подходяща информация по конкретна тема.   
 
Използване на разширеното търсене на Google 
 
Ако имате много ясна представа за това, което търсите, разширеното търсене на Google (Advanced 
Search) ви позволява да разработите по-подробни стратегии за търсене и филтриране.  
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Visit the Google Advanced Search page https://www.google.com/advanced_search 
 

 
Фигура показваща Google Advanced Search 
 
Тук можете да търсите:  
• all these words / всички тези думи: въведте всички важни думи, които искате да намерите в 

уеб страница  
• this exact word or phrase / тази точна дума или фраза: поставете точни думи в кавички, 

напишете „работни места в туризма“  
• any of these words / някоя от тези думи: въведете OR (или) между всички думи, които искате, 

например въведете Париж ИЛИ Амстердам (Paris OR Amsterdam) 
• none of these words – никоя от тези думи: сложете знак за минус точно преди думи, които не 

искате:  -London, -"хотелски работни места" 
• numbers ranging from to / числа вариращи от-до: поставете две кратки точки между числата и 

добавете мерна единица: 10..35 kg       €300..€500        2010..2011 
 
Можете допълнително да стесните резултати по... 
• език: намерете страници на езика, който изберете. 
• регион: намерете страници публикувани в даден регион. 
• последно обновени: намира страници, обновени в определеното от вас време. 
• сайт или домейн: търсете в един сайт (като wikipedia.org ) или ограничете резултатите си до 

домейн като  .org или .es 
• термини: търсете термини в цялата страница, заглавие на страница или уеб адрес, или връзки 

към страницата, която търсите. 
• SafeSearch / Безопасно търсене: кажете на SafeSearch дали да филтрира нецензурно 

съдържание. 
• тип файл: намерете страници във формата, който предпочитате, като .pdf или .doc 
• права за използване: намерете страници, които свободно да копирате за лично ползване. 
 
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
https://www.google.com/advanced_search
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Internet  

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

45 мин.   
 

ОЦЕНЯВАНЕ  

1. Документ с разширението .doc означава електронна таблица. 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
2. Можете да използвате разширеното  търсене на Google, за да откриете различни видове 

информация. 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
3. Хаштагове могат да се използват в социалните медии, за да свържат съдържание 

съдържание с дадена тема. 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
4. Метаданните са ключови думи, приложими към информация в интернет. 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-
content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png 
 

 

2. Оценка на данни, информация и дигитално съдържание 
 

2.1 Въведение в раздела  
Картата по-долу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато кликнат върху 
съответния сегмент (вижте дизайна на документа) 

ОЦЕНКА НА ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ И ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
https://s3.amazonaws.com/keywordtoolio-blog/wp-content/uploads/2019/05/28125916/Google-Advanced-Search-3.png
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ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

В този раздел ще научим как да оценяваме данните, свързани с работата, и да отделяме тези, 
които са най-важни, за да ограничим времето за търсене и да увеличим максимално 
ефективността си. 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

- Адаптивност 
 
- Организационни умения 
 
- Използване на информация 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

До края на този раздел, вие ще:  
• Можете да филтрирате и сортирате информация, използвайки система за уведомление 

за работа 
• Можете да използвате Google Alert, за да намерите повече относно вашите работни 

позиции и компании, за които да работите 
• Можете да усъвършенствате вашето търсене чрез Google Alert 
• Разбирате какво е езиков паспорт и как да го създадете, използвайки Europass  
• Разбирате как най-добре да управлявате уведомления за работа, които сте създали 
• Можете да се справяте с LinkedIn 

DIGCOMP РАМКА  

Компетентна област  1 
 
1.2 Оценка на данни, информация и дигитално съдържание 

ПРЕПРАТКИ (ако е приложимо) 

APA style 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 

 

 

2.2 Карти за дейност 
 

2.2.1 Начално ниво  
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Карта за дейност 5  –  Въведение в Europass 

Въведение в Europass 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Тази дейност предоставя цялата необходима информация за инструмента „Europass“, като 
например какво е „Europass“ и защо е важно, основните характеристики на „Europass“ и как да 
навигирате през „Europass“.  

 
Europass е създадена от Европейския съюз в подкрепа на европейските граждани да описват 
своите умения и квалификации ясно и лесно за разбиране в цяла Европа с портфолио 
от пет документа - известно като европейски паспорт за умения или портфолио Europass. 
Това може: 

- Да помогне  на гражданите да покажат своите умения и квалификация ефективно при 
търсене на работа или обучение 

- Да помогне на работодателите да разберат уменията и квалификацията на своите 
потенциални служители    

- Помогнете на органите за образование и обучение да изяснят съдържанието на учебната 
програма относно CV 

 
Europass е важен за търсещите работа, тъй като предоставя структурирана автобиография с 
оформление и формат, признати в цяла Европа. Търсещите работа могат да използват шаблона за 
автобиография като стандартно CV, което могат да разработят, за да кандидатстват за работа в цяла 
Европа. 
 
Инструментът Europass предлага два документа, достъпни свободно за търсещи работа/студенти:  

- Автобиография и мотивационно писмо, което да помогне на търсещите работа да 
представят своите умения и квалификация 

- Езиков паспорт, който е инструмент за самооценка за езикови умения и квалификации  

Инструментът Europass предлага и три документа, достъпни свободно от органите за образование 
и обучение или работодатели:  

- Europass Mobility, която записва знанията и уменията, придобити в друга европейска 
държава 

- Приложението към сертификат представя знанията и уменията на сертификатите за 
обучение 

- Приложението към диплома представя знанията и уменията, придобити от 
притежателите на висши образователни степени 
 

СТЪПКА 1: Отидете на  https://europass.cedefop.europa.eu/  
СТЪПКА 2: Кликнете на ‘English (en)’ за да смените езика  
СТЪПКА 3: Кликнете върху ‘Search’ за лентата за търсене  
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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Фигура 1: Начална страница на Europass  
 

СТЪПКА 4: Кликнете върху ‘Често Задавани Въпроси’  за ЧЗВ (FAQ) раздела   
 

 
 
 
 
 
 

Фигура 2: Често Задавани Въпроси на Europass 
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СТЪПКА 5: Кликнете върху ‘Glossary’ за терминологията на европейската политика за 
образование и обучение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 3: Речник в  Europass  

 
 

СТЪПКА 6: Кликнете върху ‘About Europass’, за да научите повече за онлайн инструмента  
 
 

 
 

Figure 4: ‘About Europass’ 
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Фигура 4: Europass – относно онлайн инструмента 

 
СТЪПКА 7: Кликнете върху ‘Europass Documents’, за да видите колекцията от 5 документа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 5: Europass документи 
 
 
 
СТЪПКА 8: Кликнете  ‘Europass and you’ fза повече информация относно вашия опит – търсещ 
работа/ученик или студент/работодател/ учител или обучител/персонал във висшето 
образование.  
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Фигура  6: Europass и вие 
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ  И РЕСУРСИ 

Europass 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин  

ОЦЕНЯВАНЕ  
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1. Знаете ли какво представлява инструментът Europass?  
a) Да 
b) Не  

2. Знаете ли защо инструментът ‘Europass’ е важен?   
a) Да 
b) Не 

3. Знаете ли как да навигирате през инструмента ‘Europass’?   
c) Да 
d) Не 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/   

 

2.2.2 Средно ниво 

Activity card 6 –  Навигиране в LinkedIn 

Навигиране в LinkedIn 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Освен вашия профил, има много други раздели в LinkedIn, които, ако използвате по 
правилния начин, могат значително да увеличат шансовете да получите най-доброто, което 
LinkedIn може да предложи. 
 
Има 2 основни маршрута, през които ще се придвижвате по цялата платформа; лентата за 
навигация и лентата за търсене. 
 

1. Лента за навигация (Navigation Bar) 
Това винаги може да бъде намерено в горната част на страницата и бутоните ще ви 
отведат до най-важните сектори на платформата, откъдето можете да управлявате 
различни неща: 
 

https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
https://pixabay.com/illustrations/opportunity-recruitment-employment-3185099/
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Фигура показваща пример от начална страница в LinkedIn 
 

- Начало (Home) 
От тук можете да проверите вашия поток от новини (newsfeed), следователно всички 
последни постове от вашите връзки, хора, които следвате, групи, страници и т.н. 
 
В горната част на страницата можете да създадете своя собствена публикация, само като 
щракнете върху Стартиране на публикация. Точно както във Facebook, той може да 
включва текст, изображения, видеоклипове, връзки и хаштагове. Допълнителните 
елементи тук са Целите (избиране на специална причина за създаване на тази 
публикация и представяне на съответния шаблон за попълване) и Статията 
(пренасочени сте към специален инструмент за създаване на статия). 
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Фигура отLinkedIn показваща информация за публикуване  
 

Моята мрежа (My Network) 
Вашата Мрежа е група потребители на LinkedIn, които случайно познавате по 
един или друг начин (каквото е вашият списък с приятели във Facebook, това е вашата 
мрежа в LinkedIn). 
 
Можете да добавите човек в мрежата, като щракнете върху бутона Connections и 
поставите неговия/нейния имейл или име на следващия екран (имайте предвид, че 
човек трябва първо да ви приеме, за да можете двамата да се свържете). 
 
Веднага по-долу можете да проверите раздела „Хора, които може би познавате“, 
който се създава автоматично въз основа на данните на вашия профил. 
 
В Контакти можете да намерите всичките си Връзки досега, както и всички лица, на 
които сте изпратили покана за връзка или / и лично съобщение, за да не ги 
„забравите“. 
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Оттам можете да проверите групите и страниците, на които сте член, както и хората, 
които следвате (което означава, че сте уведомени, когато публикуват нещо). 
 
И накрая, можете да видите списък с препоръчани страници в зависимост от вашия 
профил. 
 
Колкото по-свързани сте, толкова по-добре! 
 

 
Фигура, показваща връзки и контакти в LinkedIn  
 

- Работа 
Това е най-важната причина, поради която сте член на платформата LinkedIn. На 
страницата Работа можете да проверите работни позиции, които сте запазили и 
кандидатствали, заедно с предупреждения относно позиции на работа, които 
могат да ви интересуват (можете да промените честотата на тези сигнали от бутона 
Управление на сигнали). 
Излишно е да казвам, че можете също да търсите работни места от тази страница 
и че точно под лентата за търсене има препоръчани работни позиции въз основа 
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на вашия профил. 
 

 
Фигура, показваща търсенето за работа на LinkedIn 
 
Съобщения 

Съобщенията имат същата функция и структура като Messenger на Facebook. Той 
проследява всички разговори, които сте провели с други потребители (в лявата 
колона) и като кликнете върху разговор, можете да изпратите съобщение в него, като 
същевременно можете да проверите предишни съобщения. 
 
За да изпратите съобщение до нов човек, щракнете върху бутона Създаване на ново 
съобщение в горната част на колоната. Имайте предвид, че можете да разговаряте 
само с хора, с които сте свързани. 
И накрая, точно както във Facebook, можете да създавате групови чатове, да 
препращате съобщения, да прикачвате файлове и да изпращате емотикони 
(което, разбира се, трябва да се избягва по време на официални разговори). 
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- Нотификации 
Подобно на известията от Facebook, в Известията можете да проверите всички нови 
действия, които се извършват на платформата, които биха могли да ви 
засягат (публикации от вашите връзки, групи, страници и хора, които следвате, сигнали 
за работа, заявки за връзка и т.н.). 
 

- Аз 
Крайният десен бутон, от който можете да видите профила си и да редактирате 
настройките на акаунта си. 
 

2. Лента за търсене 
Той винаги се намира в горния ляв ъгъл на екрана и е вашият ключ към това да 
направите профила си възможно най-свързан. 
Вече говорихме за това как да търсите Работа, така че сега може да се фокусираме върху 
други категории за търсене: 
 

- Хора 
Най-важната категория заедно с Работа. Тук имаме и редица филтри, които могат да 
бъдат проверени, като щракнете върху Всички филтри и основно са свързани с името, 
фирмата, училището и длъжността на лицето, което искате да намерите. 
Забележете филтъра Връзки, който споменава 3 вида връзка, която може да имате с 
човек. Първа връзка се случва, когато вече сте свързани с този човек, 2-та връзка 
е за хора, които са свързани с човек, който е свързан с вас (но те не са свързани с 
вас) и накрая 3-тата връзка е за хора, които са свързани с вашите 2-ри връзки. 
 

 
Фигура използваща функцията за филтър на LinkedIn за търсене на хора 
 

- Съдържание 
Можете да търсите съдържание за качване от потребители, независимо дали имаме 
отношение към статии, изображения, видеоклипове или текст. Това е чудесен шанс да 
оставите харесвания и коментари, за да се свържете допълнително с потребителите. 
 

- Компании 
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По-конкретно, имаме връзка със страници на компании, където можете да намерите 
различни подробности за тях, най-важната от които е дали те наемат, само като 
щракнете върху Работа в лявата колона на страницата на компанията. 
 

- Училища 
Същата система от Страници, но този път за училища. На училищна страница можете 
също да проверите някои основни подробности (което може да се окаже много полезно 
в случай, че ще се запишете за тях) и не забравяйте. Училищата също наемат и 
можете да проверите техните предложения за работа по абсолютно същия начин, както 
при компаниите! 

 
Фигура, показваще страница на университет в LinkedIn 
 
Групи 
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Има групи, свързани с професии, със специални интереси, където можете да се свържете с 
хора със същите цели и начин на мислене и разбира се да научите новини по темата 
на Групата. Най-обичайните типове групи са свързани с местоположението и 
сектора / професията, въпреки че можете да насочите към други фокусни точки. 
 

 
 
 

- Събития 
В зависимост от местоположението ви се представят събития, свързани с бизнеса 
и образованието ви, около които бихте могли да присъствате, за да се потопите по-
дълбоко в индустрията, която ви интересува. 
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НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

LinkedIn 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ  

1. Възможно е да се създаде групов чат с първа и втора връзка 
A) Вярно 
B) Грешно 

2. Само Страници на компании могат да предлагат работни позиции 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
4) Можете да търсите работа само от лентата за търсене 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
5) Редактирането на акаунта ви е различно от редактирането на профила 

A) Вярно 
B) Грешно 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pxhere.com/en/photo/1445953 

 

2.2.3 Напреднало ниво  

Карта за дейност 7  –  Известия за работа 

Известия за работа  

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Много сайтове за работа имат системи за предупреждение за работа, които ви позволяват да филтрирате 
и сортирате информация и да ви уведомяват, когато има нови работни места, които отговарят на вашите 
интереси. След като се регистрирате, системата ще ви изпраща обяви за работа по имейл, за да можете да 
проверите за работни места във вашето поле, без да се налага да преглеждате всяка машина за търсене на 
работа. 
 
Когато решите да кандидатствате за една от обявите за работа, които получавате, ще можете да използвате 
информацията в съобщението като отправна точка за проследяване на вашето заявление. 
 
Как да нагласите сигнал за работа 
 
Когато търсите работа онлайн, помислете за използването на сигнал за работа (известен също като агент за 
търсене на работа или агент за работа), за да ви помогне да намерите най-добрите обяви за вас. 
 
Сигналът за работа е полезен инструмент, който имат много търсачки за работа, бордове за работа, уебсайтове 
за кариера на големи компании и LinkedIn. Агентът за работа е система, която ви уведомява, когато на уебсайта 
има нови работни места, които отговарят на това, което търсите. 
 
Какво е сигнал за работа? 
 
Сигналът за работа е система, която ви уведомява, когато има нови работни места, свързани с вашите 
интереси. Често ви уведомява с резюме по имейл, който включва списък с нови работни места. Много различни 
търсачки на работа и табла за  работа имат тези агенти. 
 
Можете да персонализирате сигналите за работа по множество различни начини въз основа на типа работа, 
която търсите. 
 

https://pxhere.com/en/photo/1445953
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Първо, можете да предоставите информация за вида работа, която искате. Често можете да посочите 
категорията работа, местоположение, тип длъжност, заплата и ниво на опит, което търсите. 
 
На второ място, можете да персонализирате колко често получавате дайджеста на имейла. Често можете да 
поискате ежедневни, седмични или месечни имейли. 
 
Предимствата на сигналите за работа 
 
Сигналите за работа са полезни поради редица причини. Те могат да бъдат полезни за почти всяко търсене на 
работа. Може би най-важното е, че ви позволяват лесно да проверявате за свободни работни места във вашата 
област, без да се налага да копаете през всяка машина за търсене на работа. 
 
Те са особено полезни, когато търсите пасивно работа. Пасивното търсене на работа е, когато някой в момента е 
нает на работа и следователно не е необходимо да напуска работата си веднага. Въпреки това, той или тя може 
да се интересува да чуе за нови възможности за кариера. С агент за търсене на работа можете да намерите нови 
работни места, без да полагате много усилия. 
 
Съвети за използване на сигнали за работа 
 
Помислете за създаване на отделен имейл акаунт. Ако използвате множество агенти за търсене на работа 
(което трябва да имате предвид), ще получавате много имейли, свързани с търсенето на работа. Може да искате 
да създадете отделен имейл акаунт, специално за имейлите на агента си за търсене на работа. Това ще ви 
помогне да избегнете бъркотията във входящата ви поща. Освен това ще ви предпази от случайно изтриване 
или забравяне да прочетете имейлите на агента си. Можете да проверите имейл акаунта веднъж на ден, 
седмица или месец, в зависимост от това колко често получавате дайджести (и колко спешно е търсенето на 
работа). 
 
Използвайте множество предупреждения за работа. Всеки уебсайт за търсене на работа има различен вид агент 
за търсене на работа. Някои сигнали ви позволяват да предоставите много конкретни подробности за видовете 
работни места, които искате, докато други са по-общи. Някои ви изпращат имейли всеки ден, докато други ви 
изпращат имейли само веднъж месечно. Също така, всеки сайт за търсене на работа ще има различни обяви за 
работа. 
 
Поради всички тези причини е добре да използвате поне няколко агенти за търсене на работа. Ако е възможно, 
включете поне един национален сайт за търсене на работа (като Monster, Indeed или CareerBuilder), един сайт, 
който е специфичен за вашата индустрия или местоположение и LinkedIn. 
 
Ако има компании, в които искате да работите, проверете дали можете да настроите сигнали, които да ви 
уведомяват за нови обяви. 
 
Бъдете възможно най-конкретни. За да избегнете получаването на твърде много несвързани обяви за работа, 
бъдете възможно най-конкретни, когато настройвате всеки агент за търсене на работа. Ако е възможно, 
попълнете информация за типа работа, местоположението и други. Ако след няколко имейла агентът за 
търсене на работа не ви изпраща работа, която отговаря на това, което търсите, прегледайте настройките на 
сигнала за работа. 
 
Помислете за честотата. Повечето сигнали за работа ви позволяват да изберете колко често ще получавате 
актуализации по имейл. Помислете колко често можете да четете реално тези имейли. Ако сте активен търсещ 
работа, може да искате седмични или дори ежедневни дайджести. Ако не търсите активно работа, помислете за 
седмични или месечни актуализации. 
 
Сайтовете за сигнали за работа не трябва да заменят други важни стратегии за търсене на работа, като работна 
мрежа, помощ от семейството и приятели и търсене на работа онлайн. Продължавайте да правите това и 
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използвайте агентите за търсене на работа като друг инструмент, който да ви помогне да намерите правилната 
работа. 
 
Използване на сигналите на Google Alert  за сортиране на информация 
 
Има много уебсайтове за работа, така че трябва ли да се регистрирате на всички сайтове и да търсите работа на 
всички тях? Не забравяйте, че много работни места не са изброени на уебсайтове. Когато кандидатствате за 
откриване на работа, как решавате дали компанията си струва да работите? На тези и много други въпроси 
може да се отговори чрез използване на Google Alerts. 
 
Какво са сигналите за работа на Google (Google Job Alerts)? 
 
Това са имейли, които Google ви изпраща, когато търси и намира подходяща информация, която сте поискали. 
Така че, що се отнася до търсенето на работа, той изпраща сигнали за открити работни места в области, които 
сте посочили и тази услуга е безплатна. 
 
Google Alerts също помага при намирането на информация за компании, физически лица и областите на вашия 
интерес и умения. 
 
Кои са предимствата на използването на сигналите за работа на Google Alert при вашето търсене 
на работа? 
 
С Google Alert получавате информация доста бързо, можете да търсите работа във вашите мечтани компании, 
можете да търсите работа на различни места. Google Alert ви държи в течение с изискванията, необходими за 
вашия тип работа. Сигналите могат да ви предложат най-новите тенденции във вашата област, вида на 
заплатата, която бихте могли да очаквате, и могат да ви помогнат да проучите предварително компанията. 
 
Google Alert ви позволява да стесните търсенето, за да спестите време и да ви помогне да намерите подходяща 
работа за себе си.  
 
Настройка на сигнали за работа чрез Google Alert 
 
1. Първата стъпка е да отидете на началната страница на  Google Alerts. (https://www.google.co.in/alerts)  
 
 

 
Фигура показваща сигнали за работа на Google Alert  
 
2. На началната страница виждате текст: „Създаване на сигнал за“. Тук трябва да попълните за коя 
информация искате да бъдете предупредени. 
 
3. Ако търсите работа в да речем, стажантска позиция в мениджмънта, трябва да напишете „работни места за 
стажантски ръководен пост“. 
 
4. Веднага след като започнете да пишете, ще получите падащ списък с опции „показване на опции“ и бутон 
„създаване на сигнал“. 

https://www.google.co.in/alerts
https://www.google.co.in/alerts
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5. Когато кликнете върху „показване на опциите“, менюто с опции пада надолу. 
 

 
Фигура показваща опциите за сигнали на Google  Alert 
 
6. Първият вариант е опцията „колко често“. Можете да изберете i) най-много веднъж на ден, ii) както се случва 
или iii) най-много веднъж седмично. Ако не искате пощенската ви кутия да се пълни с имейли всеки ден, 
можете да изберете опцията веднъж седмично. Google Alert ще ви изпраща съобщения чрез посочения от вас 
имейл адрес. Изберете честотата на имейлите, които Google Alert ви изпраща. 
 
7. Следващата опция е „източници“. Източниците включват новини, блогове, мрежа, видео, книги или 
дискусии. Трябва да изберете необходимия източник или просто да изберете автоматично, което включва 
всички източници. 
 
8. Следващото е опциите „език, регион“ и „колко“, които са доста лесни за следване. 
 
9. Последният е опцията ‘доставяне до’. Тук той изброява имейл акаунтите, които вече се съхраняват във вашия 
акаунт в Google. Така че можете да изберете как бихте искали Google Alerts да ви бъде доставен и на кой имейл 
акаунт. 
 
Опитайте се да филтрирате и прецизирате търсенето си, така че да получавате само имейли, отнасящи се за вас. 
 
10. След като приключите с избора на всички опции, ще трябва да кликнете върху бутона „Създаване на 
предупреждение“. Вашият Google Alert е създаден за каквото и да е предупреждение, което сте въвели. 
 
Можете да създадете толкова сигнали, колкото искате или множество сигнали по един и същи начин. Можете 
да създадете такъв за да речем: „Работа в офиси,„ работа в музиката “,„ работа в туризма “и т.н.. 
 
Уверете се, че сте прочели и запазили релевантните имейли и изтрили нежеланите, за да не се запълни 
входящата ви поща с имейли от Google Alert. 
 
Как да получите правилните сигнали от Google Alert за вашето търсене на работа 
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1. Бъдете конкретни - Ако се интересувате само от работа в хотели, а не от който и да е друг сектор, бъдете 
конкретни. Напишете „работни места в хотели“, вместо да пишете „работни места в туризма“. Това ще насочи 
търсенето ви само към работни места в хотелския сектор. Можете дори да подобрите това, ако например искате 
да работите на рецепцията или да рекламирате.  
 
2. Включете конкретна работа - когато сте по-конкретни и искате работа само в хотели, тогава затворете 
текстовото предупреждение в обърнати запетаи. Така че, ако въведете „работни места в рецепцията на хотела“. 
Ще получавате сигнали само за всички тези работни места в рецепцията на хотела. Ако не сте използвали 
кавички, тогава Google изброява всички работни места в хотела.  
 
3. Изключване на конкретна работа - ако не искате да включвате работни места в конкретна организация или 
тип, използвайте знака минус. Да речем, че искате работа в рецепцията на хотела, различна от Marriott, след 
това въведете Google Alert като „работни места в рецепция на хотел -Marriott“. Google търси всички работни 
места в хотелския сектор, но изключва тези в Marriott. Забележете, че не трябва да има интервал между знака 
минус и следващата непосредствена буква. 
 
4. Ограничаване на търсенето до определени уебсайтове - може да искате вашето търсене на работа да бъде 
ограничено само до един уебсайт. В този случай включете името на уебсайта с вида работа, която търсите. 
Например за търсене на работа само от сайта CareerBuilder, създайте Google Alert  с „Работа в хотелския 
сектор“ site:CareerBuilder.com  
 
5. Разширяването на търсенето до повече от един град - за търсене на работа в два града използвайте думата 
ИЛИ (OR). Например, ако се интересувате от започване на работа в хотелския сектор в Барселона или Мадрид, 
тогава въведете Google Alert за работни места в „хотелския сектор“ (Барселона ИЛИ Мадрид). Google 
разбира, че трябва да търси работни места във финансовия сектор както в Барселона, така и в Мадрид. 
 
6. Включване на каквото и да било между тях - ако търсите някакъв вид работа, във всеки отдел, тогава можете 
да напишете като работа за „Стажант * Оператор” Мадрид. Тук звездичката ще включва възможни комбинации 
от работа като стажант маркетинг оператор и стажант оператор продажби. Така получавате сигнали за всички 
позиции за стажове и оператори в Мадрид. 
 
7. Включване на подобни термини - ако искате да включите работни места в подобни и свързани полета, след 
това поставете знака ~. Ако се интересувате от някакви работни места в областта на околната среда, създайте 
Google Alert за  „~ задачи за околната среда“. Това ще ви даде сигнали със сродни думи. Не забравяйте, че не 
трябва да има интервал между ~ и следващата буква. 
 
Така че сега усъвършенствайте търсенето на работа и го ограничете до тези оферти, които са най-подходящи за 
вас.  
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Достъп до интернет  

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

45 мин. 
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ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Сигналът за работа ми казва, когато получа работа 
A) Вярно 
B) Грешно (праща ми обикновено съобщение базирано на търсенето ми) 

 
2. Можете да персонализирате колко често получавате сигнал за работа чрез Google 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
3. Има много различни възможности за  сигнали за работа 

A) Вярно (много приложения и кариерни уебсайтове ги използват) 
B) Грешно 

 
4. Може да нагласите само един сигнал за работни оферти, използвайки Google Alerts 

A) Вярно 
B) Грешно (можете да настроите толкова сигнали, колкото искате) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-
Google_%22G%22_Logo.svg.png  
 

 

3. Управление на информация, данни и дигитално 
съдържание 

 

3.1 Въведение в раздела 
Картата по-долу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато кликнат върху 
съответния раздел (вижте дизайна на документа) 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

Все повече разчитаме на цифрова технология за събиране и съхраняване на дигитална  
информация. Това промени начина, по който общуваме, живеем и работим. Този раздел е 
предназначен да представи основните концепции и стратегия за управление на данни, 
информация и дигитално съдържание.  
 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/Google_%22G%22_Logo.svg/1024px-Google_%22G%22_Logo.svg.png
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- Решаване на проблеми 
 
- Работа под напрежение 
 
- Организационни умения 
 
- Способност за учене и адаптиране 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В края на този раздел, вие ще: By the end of this unit you will  
- Ще бъдете  в крак с информацията относно вашата област и полето за търсене на работа. 
- Ще умеете да се организирате и да управлявате информация, свързана с вашето търсене на 
работа 
- Ще разберете стойността на използването на приложение за търсене на работа 
- Ще знаете как да създадете подходяща автобиография  
- Ще знаете как да подобрите присъствието си онлайн 

DIGCOMP РАМКА  

Компетентна област 1: 
 
1.3 Управление на данни, информация и дигитално съдържание 

ПРЕПРАТКИ (ако е приложимо) 

APA style 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 

 

 

3.2 Карти за дейност 
 

3.2.1          Начално ниво 
 
Карта за дейност 8 – Вашето онлайн присъствие 

Вашето онлайн присъствие  

НИВО 
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Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
И така, очертали сте желаната позиция и ключовите думи за търсене, които ще използвате, за да 
я намерите. Сега трябва да разгледате вашето онлайн присъствие и да се уверите, че имате чиста 
онлайн репутация. 
 
Вашето онлайн присъствие е всяка информация, която може да бъде намерена за вас с онлайн 
търсене. Потенциалните работодатели обикновено ще търсят информация за вас и вашите 
дейности и интереси онлайн. Вашето онлайн присъствие трябва да подсили положителната 
информация за вас и какво предлагате на бъдещите работодатели.   
 
Използвайте Google, за да огледате вашето онлайн присъствие. Внимателно проверете всички 
препратки към вас. 
 
Ако има някакво съдържание онлайн, което отразява лоши или отрицателни аспекти за вас, 
тогава трябва да го изтриете или да опитате да го премахнете. 
 
За съжаление не можете да се изтриете напълно от Интернет и при някои обстоятелства липсата 
на онлайн обществена информация може да бъде белег срещу вас. 
 
Ако искате да премахнете част от информацията за себе си, можете да: 
 
• изтриете или деактивирате профилите  
• премахнете персонална информация директно от уебсайтове,  
• повишите поверителността на акаунтите в социалните медии, 
• премахнете/обновите остаряла информация, 
• свържете се със собственика на уебсайта и ги помолете да премахнат информацията. 
 
Ако искате да си осигурите добра работа, тогава професионалната видимост онлайн е много 
важна, особено в сайтовете за социални медии като LinkedIn и Twitter. Следователно трябва да 
споделяте важна и важна информация онлайн, свързана с вашата индустрия и сфера. 
Споделянето на положителна информация за вашия район, в който работите, ще ви помогне да 
изградите силна репутация онлайн, което е чудесен начин да привлечете работодатели, търсещи 
подходящи кандидати онлайн. 
 
Би трябвало също да проверите присъствието си онлайн в други търсачки, като Bing 
(https://www.bing.com/), Swisscows (https://swisscows.com/) или DuckDuckGo 
(https://duckduckgo.com/). 
 
Можете също така да помислите за подобряване на вашето онлайн присъствие чрез: 
 

• създаване на ваш собствен професионален уебсайт  
• оптимизиране и фокусиране върху положителни връзки в Интернет за вас  
• използване на социални медии за положителни съобщения 
• свързване с блог инфлуенсъри  във вашите области на интерес 
• позитивно участие в онлайн общностите 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://www.bing.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://swisscows.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
https://duckduckgo.com/
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НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

 
Достъп до интернет  
Пароли и потребителски имена на вашите онлайн акаунти. 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ 
 

 
1. Можете да научите повече за вашето онлайн присъствие, използвайки търсачки. 

A) Вярно 
B) Грешно 

 
2. Вашето онлайн присъствие може да повлия на възможността да си намерите работа. 

A) Вярно 
B) Грешно 
 

3. Винаги е възможно да изтриете и премахнете всички аспекти на вашето онлайн присъствие.  
A) Вярно 
B) Грешно 
 

4. Създаване на професионален уебсайт е един от начините за подобряване на вашето онлайн 
присъствие. 

        A) Вярно 
        B) Грешно 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png  

3.2.2 Напреднало ниво 

Карта за дейност 9 – Онлайн репутация 

Онлайн репутация  

НИВО 

Средно 

https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
https://storage.needpix.com/rsynced_images/social-media-1405601_1280.png
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ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
След като вече знаете какво е дигитална идентичност е време да започнете да се учите как да я 
управлявате и можем да започнем с вашата онлайн репутация. Така че, нека направим едно бързо 
упражнение: 
 
1. Заредете търсачката на Google; 
2. Въведете собственото си име в лентата за търсене и натиснете Enter (в случай че е приложимо, 
опитайте да въведете името си както на английски, така и на вашия национален език); 
3. Какви са резултатите, които се появиха? Доволни ли сте от това, което се знае за вас онлайн? 
 
Онлайн репутацията е неразделна част от вашата дигитална идентичност и затова трябва да се 
научите как да я поддържате в съответствие с настоящите и бъдещите си цели. Онлайн репутацията 
има много общо с процеса на контролиране на това, което се показва онлайн, когато вие или 
вашата марка (бизнес) се търси в търсачките. Става въпрос и за използване на инструменти за 
потискане на негативните коментари и обратна връзка, но също така и за издигане на 
положителните / неутрални коментари, за да се поддържа чиста и добра репутация онлайн. В 
днешно време, с широкото използване на социалните медии в почти всички области на живота ни 
и особено в правенето на бизнес - поддържането на добра онлайн репутация е от съществено 
значение за растежа на вашия бизнес. Това е наистина необходимо, например, ако се опитате да 
кандидатствате за работа и работодателят ви реши да направи бърза справка за вас. Много е 
вероятно по време на съвременни интервюта за работа да бъдете помолени да посочите линк към 
платформа за социални медии, където работодателят може да ви „погледне по-добре“. Как би 
реагирал бъдещият ви шеф на вашите снимки от миналото лято? Дано да е добре. Но най-важното, 
което трябва да разберете тук, е, че каквото и да се случва онлайн, това е завинаги, никога не 
изчезва. Друга важна причина да поддържате контрол над собствената си онлайн репутация са 
фалшивите акаунти в социалните медии: някой може лесно да повлияе на вашата онлайн 
репутация, като публикува фалшива информация под ваше име. И така, ето няколко съвета, за да 
започнете: 
 
1) Завършете търсенето. Въз основа на резултатите от търсенето, които сте намерили в 
предишното упражнение, създайте прост списък (напр. електронна таблица в Excel) и отбележете 
всички източници, които сте идентифицирали с това, което точно се казва / записва за вас. 
 
2) Направете нужните промени. Посочете отрицателните и положителните неща. 
Приоритизирайте негативите като започнете да работите върху тях веднага, т.е. изтрийте ги, 
докладвайте ги или смъкнете надолу в резултатите от търсенето. Маркирайте положителните 
страни и започнете да ги популяризирате (напр. споделяйте ги чрез социалните си мрежи). 
 
3) Изберете вашата платформа. Опитайте се да определите кои онлайн платформи обслужват 
най-добре вашите интереси. Публикувайте повече съдържание на местата, на които се показвате 
най-много (имат най-положително влияние). Коя платформа е най-популярната сред вашите 
приятели или в случай, че стартирате марка, коя платформа използва вашата аудитория? 
 
4) Създайте вашата собствена стратегия за репутация и се придържайте към нея. 
Просто се запитайте: какъв вид съдържание ще публикувате, което насърчава репутацията, която 
искате да имате? Изберете действителни теми и съдържание и публикувайте чрез платформата, 
която сте избрали в точка # 3. Използвайте споменавания и хаштагове, ако е приложимо.  
 
5) Стартирайте своя план. Започнете да публикувате съдържанието и темите, които сте 
идентифицирали в точка # 4. Популяризирайте съдържанието, което е важно за вас или вашата 
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марка. Уверете се, че сте видени и чути. Ако не получавате резултатите, на които се надявате, 
направете необходимите промени в типа съдържание, което публикувате. Превърнете 
измерването, наблюдението и модифицирането в редовен процес. 
 
Ако вече имате или мислите за създаване на вашата марка или бизнес, от решаващо значение е да 
сте сигурни, че се присъединявате към правилните социални мрежи. Например, трябва да изберете 
да отворите акаунт в Instagram, ако се занимавате с визуални елементи, напр. моделиране, облекло, 
професионална фотография и др. Можете да изберете Facebook, ако вашата целева група е по-
голяма и вашият продукт или услуга се отнася за повече от един тип персони. Facebook има най-
голям обхват, когато става въпрос за широко разпространение и разполага с всички инструменти, 
които да ви помогнат да спечелите публичност и да достигнете и дори да използвате някои 
наистина евтини инструменти за дигитален маркетинг като платените им реклами. Ако се 
интересувате от по-лично и по-бързо взаимодействие или се нуждаете от някаква оценка 
(признание) за новата си марка, може би Twitter е начинът, по който трябва да изберете. И накрая, 
когато говорим за дигитална идентичност и онлайн репутация, трябва да споменем LinkedIn. Това 
е друга социална мрежа, но има силна професионална страна. Регистрирайте се за LinkedIn, ако 
търсите работа, ако искате да се свържете с други собственици на бизнес или просто искате да 
научите повече за бъдещия си работодател. Можете също така да използвате вградената функция 
на LinkedIn за CV/Автобиография, за да кандидатствате директно за оферти за работа, 
публикувани чрез социалната мрежа или някъде другаде в интернет.  
 
Вашата онлайн репутация трябва да отразява истинската ви самоличност и определено искате да 
бъдете възприемани като надежден човек. По този начин ще трябва да помислите за избор на 
мрежа, в която да можете да прехвърлите реалните си отношения с приятели от детството, 
роднини, съученици от университета и колеги от работата, тъй като те ще служат като гаранция, че 
ще се държите по начин, съобразен с това, което се очаква от вас. 
 
Инструментите за социални медии могат да ви помогнат да изградите както вашата, така и онлайн 
репутацията на вашата марка, но е изключително важно да го направите, като се съсредоточите 
върху своите таланти, ценности и мисия и да ги покажете по такъв начин, че да се открояват от 
тълпата. В зависимост от целта ви (намиране / промяна на работа; продажба на повече; намиране 
на нови клиенти) присъствието в няколко социални мрежи също е добра идея. Колкото повече 
разширявате вашите контакти, мрежи и се свързвате с хора, толкова по-големи са шансовете ви да 
намерите помощ при търсенето на работа. Много работодатели наемат хора, които са насочени от 
техните собствени служители. Ако имате предприемачески ориентиран ум, социалните медии 
могат да ви помогнат да намерите партньор за съвместно бизнес предприятие или дори 
инвеститор.   
 
Не забравяйте, че всичко, което правите онлайн, остава там завинаги, затова е важно да 
поддържате присъствието си в социалните медии възможно най-чисто. Работодателите могат и ще 
проверят вашата онлайн активност, дори плащат на други компании, за да направят този вид 
проучване за тях. Ако искате да бъдете наети, тогава има някои неща, които да имате предвид напр. 
избягвайте да публикувате отрицателни и неподходящи коментари, да бъдете отбелязвани на 
неподходящи снимки и особено да внимавате какво публикувате / коментирате и споделяте за 
текущата си работа, работодател или сфера на дейност. 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

• Медийно устройство, напр. настолен компютър, лаптоп, таблет, смартфон; 
• Интернет връзка; 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/94034
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/94034
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НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

45-60 мин. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/ 

 

Карта за дейност 10  – Подготовка на автобиографията ви 

Подготовка на автобиографията ви (CV) 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Вашата автобиография (позната още като CV) е един от главните елементи на вашето 
търсене за работа. 
 
Въпреки че има десетки неща, които трябва да имате предвид, докато го пишете, най-важните 
моменти, за които трябва да се погрижите са следните: 
 

1. Изберете формата за обратен хронологичен ред 
Има 3 официални формата за автобиография: обратният  хронологичен ред, 
функционалният и комбинация от двата.  
Третият е по-подходящ за хора с високо ниво на опит, така че ще се съсредоточим на 
първите два. 
 
Първият (известен често само като хронологичен) е най-често срещаният тип и този, с 
който повечето хора свързват концепцията за автобиография. 
 
След вашите основни подробности, идва ред на точките от вашия трудов опит 
(от най-новия до най-стария), след това записвате своите умения и накрая 
вашите хобита и гражданско участие. 
 
Поради огромната му популярност, някои хора критикуват използването му като 
нетворческо и конформистко. Истината обаче е, че само защото се използва толкова 
често, всички подборчици на човешки ресурси (HR) са запознати с него и 
следователно го четат по-лесно, а също така е много по-приятелски с ATS 
(Автоматични системи за проследяване на автобиографии, които много 

https://pixabay.com/illustrations/google-search-engine-browser-search-76517/
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компании използват, за да филтрират CV). Факт, който далеч надхвърля липсата на 
креативност. 
 
Що се отнася до функционалния формат, това е автобиография, където разделите за 
умения и опит се разменят. Следователно, след основните си данни, вие подробно 
записвате своите умения, след това преминавате образованието си и след това има много 
по-кратък раздел, отнасящ се до вашия опит. 

 
Както може би се досещате, това се препоръчва за хора с малко или никакъв опит, 
тъй като подчертава техния потенциал за придобиване на опит, а не самия опит.  
 
За съжаление това е факт, който служителите по подбор на човешки ресурси знаят добре 
и следователно тези автобиографии са „заклеймени“ като опити да се скрие нещо. 
Използването на този формат е някак рисковано и трябва да го изберете само ако 
смятате, че вашият опит наистина е много нисък за хронологичен формат. 
 

2. Внимавайте с форматирането 
Независимо от съдържанието му, видът на автобиографията също е много важен, тъй като 
добре оформената автобиография е много по-лесна за четене и разбиране. Така че имайте 
предвид: 
 

- Препоръчителните шрифтове са Arial, Century Gothic и Helvetica. Добра идея би била 
също така да използвате един шрифт за текста си и един за заглавията си. 

- Препоръчителният размер на буквите е 10 за текста и 12 за заглавията. 
- Винаги подравнявайте текста си вляво. 
- Записвайте цифрите нумерично, а не с думи. 
- Използвайте удебеляването стратегически. Предпочитайте го за имена на компании, 

длъжности и имена на умения.. 
- Уверете се, че оставяте достатъчно бяло пространство.  

 
3. По-малко е по-добре 
- Резюмето трябва да бъде не по-дълго от 2 страници и не по-кратко от една. 
- По отношение на точките от вашия трудов опит, всяка от тях не трябва да 

надвишава 2 реда и всяка от предишните ви работни позиции не трябва да включва 
повече от 5 точки. 

- Ако четете тези редове, най-вероятно нямате повече от 15 години трудов стаж, но имайте 
предвид за в бъдеще, че трябва да записвате само последните си 10-15 години 
опит. 

- Пропуснете длъжността, на която сте останали за много кратко време, или сте напълно 
без значение за тази, към която се стремите. 

 
4. Речник 

Опитайте се да използвате различни думи, вместо да повтаряте едни и същи отново и 
отново (напр. Работил, отговарял, учил и т.н.) Уверете се също, че сте включили ключови 
думи, които често се използват в желания от вас сектор (можете просто да потърсите в 
Google „ключови думи от <името на вашия сектор>“, за да ги забележите). Това наистина 
помага на вашата автобиография да премине през проверката на AST, която се 
основава основно на тези думи. 
 

5. Може да напишете своето CV дори ако нямате трудов опит 
В случай, че никога не сте имали платена работа, не се притеснявайте. Можете да 
изберете функционалния формат и да подчертаете уменията и компетенциите, 
които притежавате в момента. В раздела „опит“ можете да изброите по-косвени негови 
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форми като доброволчески дейности, неплатени задачи, гражданска 
ангажираност, хобита и интереси или каквато и да е форма на признание или 
препоръки, които може да сте заслужили (с други думи, „опит“ и Секции „хобита-
интерес“ са събрани в едно). 
 

6. Допълнителни съвети 
- Не забравяйте да включите най-важните си постижения като награди, повишения, 

отличия или друга форма на признание. 
- Пропуснете фразата „препоръки налични при поискване“, тъй като тя се превърна в 

масивно (и безполезно) клише. Ако селекционера на персонал ще ви интервюира, бъдете 
сигурни, че той / тя ще ги поиска, в случай че са необходими. 
Като алтернатива, можете да ги прикачите, когато споделяте вашата автобиография. 

- Запазете автобиографията си като PDF (не .doc или .odt), за да не се загуби 
форматирането. 

- Наименувайте го, като използвате формата име_презиме_резюме. Избягвайте 
странни заглавия като „резюме“ или „cv“ или „без заглавие“.. 

- Избягвайте включването на противоречиви дейности като политически, 
религиозни или активистки задачи. Те се считат за табу от голям процент от 
населението и е по-добре да ги включите само когато вашата целева позиция е 
свързана с тях. 

- Абсолютно излишно е да казваме, че граматическите и правописни грешки никога 
не трябва да стигат до окончателния проект на вашето CV. 
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Текст 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин. 

ОЦЕНЯВАНЕ  

1. Коя от следните работни позиции е по-малко подходяща да въде включена в 
автобиографията ви, свързана с дигитален маркетинг? 
A) 5 години като специалист по социални медии 
B) 2 месеца като копирайтър (copywriter) 
C) 5 месеца като сервитьор 
D) 1 година като чистач 

 
2. Назовете най-подходящото файлово име за вашето CV 

A) James_White_Resume.doc 
B) White_Resume.pdf 
C) Resume.pdf 
D) James_White_Resume.pdf 

 
3. В случай, че вашето CV е прекалено дълго, кое от следните неща трябва да бъде премахнато 

първо? 
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A) Доброволческа дейност и гражданско участие 
B) Неподходяща работна длъжност 
C) Точка от релевантен трудов опит 
D) Някои от вашите умения 

 
4. Кой формат на автобиография трпбва да следвате като специалист с 20-годишен опит, 

стремящ се към високоплатена работа? 
A) Комбиниран 
B) Функционален 
C) Хронологичен 
D) Никой от горепосочените 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-
resume-template 

 

3.2.3 Напреднало ниво  

Карта за дейност  11  – Актуализиране и добра организация 

Актуализиране и добра организация 

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Можете да използвате търсачките, порталите за работа, социалните платформи и други канали, 
за да ви осигурят работни места, съответстващи на вашите интереси, умения и предпочитано 
местоположение. Така че е важно да сте в течение с наличните възможности. Стесняването на 
търсенето ви предотвратява загубата на време за нерелевантни работни места. 
 
Някои дейности включват: 
 
Разглеждане на таблата за работни обяви: 
Може би най-добрите ресурси, които да ви помогнат да намерите подходяща работа, са 
различните работни табла. Има много сайтове в различни страни, предлагащи свободни позиции 
за търсещите работа. Трябва да идентифицирате и прегледате тези работни табла, за да намерите 
подходящи възможности, които допълват вашите умения и потенциал. Повечето от известните 
табла за работа предлагат мобилни приложения за търсещите работа на таблети и мобилни 
телефони.  
 
Участие в кариерни събития: 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=264818&picture=resume-cv-resume-template
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Друга стратегия за търсене на работа е да присъствате на кариерно събитие. Ако искате да 
участвате, обикновено ще трябва да се регистрирате предварително за него. Не забравяйте да 
разгледате списъците с регистрираните работодатели.  
 
Позволете на мрежата ви от контаки да работи за вас: 
Ако не сте добре свързани с мрежи за работа и заетост, тогава вероятно губите възможността да 
идентифицирате някои от най-добрите възможности за работа. Работната мрежа е важна 
стратегия за търсене на работа за повечето хора. Изграждането на силна мрежа може да изглежда 
малко трудно, но след като започнете да го правите, може да намерите по-лесно работни места. 
Трябва да планирате да се свържете с професионалисти около вас, тъй като никога не знаете кой 
контакт може да ви е от полза, за да получите предпочитаната от вас работа.  
 
Освен физическите мрежи, вие също трябва да се присъедините към групи за социални мрежи в 
LinkedIn и други подобни уебсайтове във вашите области на интерес, така че повече хора да могат 
да се свържат с вас. 
 
Правилната организация и управление на търсенето на работа е също толкова важно, колкото 
идентифицирането на възможностите за работа и подаването на молбата ви. 
 
Ето няколко начина да ви помогнем да се организирате, да следите кандидатурите си за работа и 
да следите процеса на търсене на работа. 
 
Създайте електронна таблица със заявленията за работа 
 
Ако сте запознати с Microsoft Excel, Google Sheets или подобна програма, създаването на 
електронна таблица е прост и ефективен начин за проследяване на вашите кандидатствания за 
работа. 
 
Можете да използвате електронна таблица, за да следите за кои компании сте кандидатствали, 
когато сте подали заявлението си, какви материали сте подали и други важни фактори в процеса 
на кандидатстване. 
 
Не е задължително да е изискано и от вас зависи колко подробно искате да бъдете. Ключовите 
колони за включване са: 
 
Име на компанията - Името на организацията, за която кандидатствате. 
Контакт - Вашето лице за контакт във фирмата; вероятно до кого сте се обърнали с 
мотивационното си писмо, като директор на човешки ресурси или офис мениджър. 
Имейл - Имейлът на вашата точка за контакт или, ако е предпочитано, телефонен номер. 
Дата на кандидатстване - Когато сте подали заявлението си. 
Резюме на заявлението - Какво сте изпратили: мотивационно писмо, автобиография и всякакви 
допълнителни материали, като портфолио или списък с референции. 
Интервю - Когато интервюто ви е насрочено. 
Последващи действия - Изпратихте ли имейл или писмо с благодарност? Ако е така, посочете тук. 
Статус - Ако сте били отхвърлени, предлагали сте работа, поискали второ интервю и т.н.. 
 
Създайте таблица за кандидатстване за работа в Word 
 
Ако не използвате Excel, можете да създадете таблица в Microsoft Word, Google Docs или подобен 
текстов процесор, за да следите важната информация, дати и срокове, свързани с търсенето на 
работа. 
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В допълнение към основните категории, изброени по-горе, ако се чувствате особено амбициозни, 
ето и някои други елементи, които може да искате да включите: 
 
Краен срок за кандидатстване 
Потенциална начална дата 
Къде сте намерили обявата за работа 
Информация за компанията, като нейното местоположение, брой служители, размер, скорошни 
разработки и др. 
Имена и информация за контакт на всякакви мрежови връзки във фирмата 
Очаквана вероятност да получите работа 
Вашето относително предпочитание към длъжността в сравнение с други работни места 
 
Използвайте Google Drive и Calendar 
 
Ако искате да останете организирани онлайн, Google е чудесен начин. Ако имате акаунт в Gmail, 
можете да използвате Google Drive, чрез който можете да създавате, запазвате и експортирате 
електронни таблици, в допълнение към писмени документи, като вашето мотивационно писмо и 
автобиография. Можете също така да се свържете с календара на Google, за да сте сигурни, че сте 
в течение на важните дати. 
 
Можете да използвате Notepad на вашия смартфон или таблет, за да следите информацията си 
там. Можете също да използвате аларми, сигнали и календара си, за да сте в течение на 
предстоящите срокове и други важни дати и часове. 
 
Използвайте мобилно приложение 
 
Ако прекарвате повече време на телефона или таблета си, отколкото на компютъра, помислете 
дали да не използвате мобилно приложение, за да организирате търсенето на работа. Можете да 
изтеглите мобилно приложение, което да ви помогне да организирате търсенето на работа. Ето 
няколко примера за безплатни мобилни приложения, но вероятно ще намерите други примери 
във вашата собствена държава / регион. 
 
Indeed Job Search (Търсене на работа) 
Indeed ви позволява да качите автобиографията си и лесно да кандидатствате за посочените 
работни места. Изисква се да попълните информация за конкретна работа, за да кандидатствате 
за някои позиции. 
 
CareerBuilder 
Приложението CareerBuilder предоставя на търсещите работа инструменти за всяка стъпка от 
търсенето на работа и след това. Потребителите могат да създават и запазват персонализирано 
резюме с няколко кликвания. След това можете да използвате автобиографията си, за да 
кандидатствате за работни места от интерес. Има предупреждения, които активно ви 
информират, когато има нови оферти въз основа на вашите предпочитания и кога вашето резюме 
е прегледано и кой го преглежда. 
 
SnagAJob 
SnagAJob е мобилно приложение за работа за почасови служители. След като импортирате 
социалния си профил от Facebook или Google и попълните лични данни, можете да разглеждате 
почасови позиции и да щракнете, за да кандидатствате. Можете да изберете работа на непълно 
работно време, сезонна или лятна работа и вида работа като в строителството, хранителната 
сфера и ресторантьорството.  
 
Simply Hired 
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Друго приложение за работа, Simply Hired, е добавило функции, които позволяват на търсещите 
работа да сортират търсенето на работа по дата и релевантност, в опит да облекчат смазващата 
тежест на безкрайното търсене на работа. Началната ви страница включва последните ви 
търсения и е лесно да запазвате и споделяте работни места.  
 
Съвети за използване на приложения за търсене на работа 
 
Тези съвети ще ви помогнат да търсите и кандидатствате за работа и да се свържете с мениджъри 
по наемане. 
 
Пресейте автобиографията си, за да се побере на екрана на смартфона. Мобилните приложения 
за работа изискват още по-лаконично показване на вашите умения и опит. Ако се формулира 
правилно, по-малко може да бъде повече. Не забравяйте да приоритизирате своите най-
продаваеми данни, за да привлечете вниманието на наемащия мениджър. Това също ще ви 
помогне да разберете по-добре своето професионално Аз и ще ви помогне да се пазарите по-добре 
в професионални мрежи и интервюта. 
 
Научете ключовите думи. Най-добрите приложения за работа използват интелигентни 
алгоритми, за да съчетаят съответните кандидати с отворени работни места и обратно. Тези 
алгоритми разчитат на ключови думи, които илюстрират опита и уменията, които кандидатите 
могат да притежават и са изисквани за дадена позиция. Ако сте продавач с опит в продажбите, 
уверете се, че сте посочили това под вашите умения. Яснотата е жизненоважна.  
 
Полирайте профила си. Страхотна снимка, завладяващо заглавие и ясни очертания на умения и 
опит могат да ви помогнат да се отделите от тълпата и да внесете така необходимата личност във 
вашия професионален профил. Откроявайте се, но се опитайте да ограничите объркващия или 
сладникав език и изображения. 
 
Направете първия ход. Много приложения за работа съвпадат с кандидати и работодатели в чат 
„лице в лице”, след като проявят взаимен интерес. На този етап е важно да проявявате 
самоувереност и да инициирате разговора, особено ако това е привлекателна обява за работа. 
Мениджърите по наемане приемат много кандидати и положителният подход може да ви отдели 
от останалите. Защо не използвате това първо впечатление, за да покажете, че сте ентусиаст с 
уменията, от които се нуждаят? 
 
Бъдете внимателни. Търсенето на работа често възнаграждава навременният и внимателен 
подход, и това важи особено за приложенията за работа. Тъй като са по-опростени от 
традиционните работни табла и фирмени уебсайтове, приложенията за работа изискват по-
последователно участие и обикновено се движат бързо. Проследявайте съвпаденията си с 
работодатели и съобщения с наемащи мениджъри или селекционери. За приложения с включен 
чат времето за реакция трябва да е бързо. Мениджърите по наемане ще оценят този вид подход. 
 
Бъдете професионални. Дори да използвате приложение за работа на телефона си, пак трябва да 
спазвате правилата за професионализъм, когато кореспондирате с работодателите. Диалогът и 
средата в приложението се чувстват освежаващо непринудени и без стрес, но трябва да останете 
бдителни относно точността, правилната граматика, вниманието към детайлите и 
професионалния етикет. Винаги помнете, че това не са социални медии. 
 
Проследявайте процеса на търсене на работа: Освен насочването към различни компании и 
работни места, от съществено значение е да следите напредъка на процеса на търсене на работа. 
Трябва да поддържате изчерпателен отчет за различни работни места, за които сте 
кандидатствали. Този запис ще включва подробности, свързани с вашата комуникация с 
работодателя, препоръки, интервюта и други последващи действия. 
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По този начин ще можете да създадете ценно досие за вашата настояща, както и за бъдещата ви 
работа и дори ще можете да проследите дали вашите стратегии за търсене на работа дават 
подходящи резултати или не. 
 

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ И РЕСУРСИ 

Мобилен телефон, приложения за работа по избор  

ОЦЕНЯВАНЕ 

1. SnagAJob е мобилно приложение за търсене на работа  
A) Вярно 
B) Грешно 

 
2. Мрежата с връзки не е важна ако търсите работа   

A) Вярно 
B) Грешно 

 
3. Трябва да използвате табла за работни обяви при търсенето на работа и за да 

сте в крак с времето 
A) Вярно 
B) Грешно 

 
4. Ако използвате приложение, създайте CV/резюме, което се побира на 

смартфона ви 
A) Вярно 
B) Грешно 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pxhere.com/en/photo/926589  

 

https://pxhere.com/en/photo/926589
https://pxhere.com/en/photo/926589
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