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Резюме. В рамките на проект за подготовка на студенти за успешен професионален старт и
реализация на пазара на труда е разработена иновативна система от специализирани обучителни семинари за усвояване на „нови, преносими умения“ за успешно кариерно развитие. В модул
„Ефективна комуникация“ се разглеждат често използваните готови отговори на стандартните въпроси при интервю за работа и необходимостта да се откроят индивидуалният стил и
преимущества на кандидата в конкурентната среда. В този контекст се разглеждат методи и
техники, използвани от различни психологични парадигми (НЛП, екзистенциално-хуманистична и
поведенческа) в помощ на оценяващите и на кандидатстващите за работа.
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Участието в интервю за работа е сравнително нова форма на социално взаимодействие у нас. През последното десетилетие
обаче то стана задължителен елемент от
двустранния процес на търсене и намиране
на възможности за труд и професионална
реализация от една страна и от друга, за
откриване на най-подходящите кандидати
за предлаганите работни позиции. В условията на социална криза и свързаните с нея
ограничения на трудовия пазар и безработица, уменията за добро представяне при
интервю за работа увеличават значително
шанса за нейното получаване. Голяма част
от младите хора, особено тези, които са инвестирали много сили и средства в своето
образование, поставят пред себе си амбициозни професионални цели и се стремят
към престижни и добре платени работни

позиции, за които трябва да се преборят
със своите конкуренти.
За съжаление опитът им в тази сфера
често е негативен и обезкуражаващ. Затова
смятаме, че важна част от подготовката на
студентите за бъдещата им професионална
реализация е формирането на умения за
успешно представяне при търсене и намиране на работа. Нашите наблюдения и
предложения по обсъжданите проблеми са
резултат от работата ни по проект за подготовка на студентите за успешен професионален старт и реализация на пазара на труда. В рамките на този проект беше разработена и апробирана иновативна система
от специализирани обучителни семинари
за усвояване на „нови, преносими умения“
за успешно кариерно развитие. В модул
„Ефективна комуникация“ в частност беше

