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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Живот преди професионалната
кариера
1. Какво работят родителите ви? Колко братя/сестри имате? По-малки ли са или поголеми?
Баща ми работи в областта на образованието - Управление на бизнеса. Майка ми
е домакиня, като работи на половин ден като учител в професионалното
образование.
Имам три сестри, които са по-малки от мен.
2. Къде сте прекарвали по-голямата
част от времето си, когато сте били
малки? Къде сте живеели през това
време – в голям град, в малък град, на
село и т.н.?
Бях луда по спорта. Тъй като живеехме
край морето, повечето от свободното
си време прекарвах на плажа. Баща ми
отглеждаше зеленчуци, така че също
така обичах да му помагам.
3. Как прекарвахте свободно си време?
Плуване, гребане, сърфинг.
4. Родителите ви или други важни хора за вас изразяваха ли своето мнение за това,
какво трябва да е оброто/перфектното момиче (умно, сладко, красиво, скромно
и др.)?
Не е оказвано никакво влияние върху мен. Казваха ми радвай се на живота и бъди
честна със себе си.
5. От какъв пол беше най-близкия ви приятел в детството? Този човек изразяваше ли
своето мнение за това какво трябва да е доброто момиче?
Стела, Никола и Таня бяха най-добрите ми приятелки. Израснахме заедно
и непрекъснато си гостувахме по къщите.
6. Какви са професиите на вашите приятели?
Стела е оптик.
Никола е козметичка.
Таня е секретарка на адвокат.
7. Имали ли сте модели за подражание? Ако сте имали, кои са били те и кои от
техните качества сте искали да притежавате.
Баща ми ме учеше как да правя уеб сайт и това ме вълнуваше толкова много, че ме
накара да уча все повече и повече. Той беше моят модел в развиването на ИТ умения.

2

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

Професионална кариера
1. Кои са най-ранните ви спомени, свързани с избора на настоящата ви
професия?
Никога не съм имала ясна представа какво искам да правя, но исках да работя
в ИТ областта. Докато ходих на училище, работих в една аптека, а после
в бижутерски магазин. Реших да си потърся някаква друга работа
в туристическа агенция, където мога да практикувам своите ИТ
умения - например да търся почивки за хората. Това всъщност не беше моят
избор, но имаше малко възможности, а парите бяха нещо важно.
2. Кой беше първият импулс?
Успехът ми в разработването на e-zine.
3. Как взехте решението за своята настояща кариера?
Винаги съм имала голям интерес в областта на ИТ. В тинейджърските си
години създадох e-zine, което още повече засили интереса ми в тази област.
4.
Кои аспекти от ИКТ областта
намирате за особено привлекателни?
Всички, особено уеб дизайна.
5.

В екип ли работите или сама?

Работя
както
в
екип,
така
и самостоятелно. Направила съм няколко
уеб
страници
самостоятелно
за
благотворителни организации.
6.

С какво се занимавате?

Проучвам
и малко въвеждане на данни (счетоводство).

възможностите

за

почивки

7. Какво представлява един ваш типичен работен ден?
Нямам типичен ден. Всичко зависи от клиентите.
8. Кои аспекти от работата ви ви харесват най-много и най-малко?
Харесват ми проучванията и възможността да помагам на хората, като
използвам уменията си.
Не обичам капризните клиенти, които не знаят какво искат, както
и въвеждането на счетоводни данни.
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Подкрепящи/възпрепятсващи
фактори
1. Бихте ли описали професионалната си кариера?
Винаги съм искала да работя в ИТ областта, но възможностите не бяха
много големи, тъй като тя е доминирана от мъжете.
2. Кои хора ви подкрепяха при избора на кариера и кои фактори ви помагаха?
Родителите ми ме подкрепяха по време на обучението ми в колежа, за да
получа ИТ квалификация.
3. Кои хора и фактори ви възпрепятстваха при избора на кариера? Как се
справихте с тях?
Винаги се е смятало, че жените имат деца в рамките на 10 години след
завършване на училище и че обучението е твърде скъпо. Затова се смята, че
то трябва да се избягва.
Разбира се фирмите не могат публично да заявят това.
4. Защо избрахте тази професия?
Тя ми позволява да използвам уменията си и да се наслаждавам
което мога да правя.

на това,
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Личен живот
1. Как прекарвате свободното си време?
Грижа се за децата и се наслаждавам на семейния
живот.
2. Имате ли деца? Ако имате, от какъв пол са?
Имам двама сина - на 5 и на 2 години.
3. Повлияно ли е от работата ви свободното ви
време? Ако е така, по какъв начин?
Не, работата ми се върти около семейството.
Имам достъп до работата си от къщи и някои от
функциите си ги изпълнявам от тук.
4. Какви са основните ви интереси
професията? Имате ли хобита?

извън

Със съпруг и две деца остава малко свободно
време. Обичаме да излизаме сред природата.
5. Как ще опишете себе си с няколко думи?
Сериозна, приветлива, грижлива и т.н.
Отзивчива и дружелюбна.
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Съвет към другите
1. Ще насърчите ли и други жени да работят като ИТ специалисти? Защо?

Как ще ги насърчите?
Бих препоръчала хората да правят това, което искат. Работата в ИТ
сектора може да бъде доста обезсърчителна, ако нямаш интерес или опит..
Бих описала ИТ областта като едно предизвикателство, чрез което можеш
да научиш всеки ден нещо ново.
Проучването на различни сайтове и създаването на нещо ново носи
удовлетворение, както и това да кажеш "Аз го създадох!".
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