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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ГУВЕРНАНТКА  

КОД: 814020 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „УСЛУГИ ЗА ДОМА“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ГУВЕРНАНТКА, БАВАЧКА, ДЕЦА. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: ГУВЕРНАНТКА, ДЕТЕГЛЕДАЧКА, БАВАЧКА. 
HTTP://WWW.MON.BG/ -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8140201 Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия – четвърта степен на 

професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и 

компетентности, свързвани с обгрижване и възпитание на деца и ученици. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Гувернантката се грижи за възпитанието, обучението и социализацията на 

деца и ученици. Придружава ги за участие в допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие – типове и видове игри, ателиета, центрове и кътове по интереси, 

способности и занимания. Сервира и отсервира храната им, следи за изпълнението на 

здравословния дневен режим. Взема участие и подпомага подготовката им за процеса на 

обучение в училище, ако децата са в училищна възраст. 

 

� Отговорности и задължения – Съблюдаване на режима на детето през деня, приготвяне на 

храна, хранене, разходка, поддържане на ред в детската стая, посещение при педиатър (при 

нужда), занимания с образователна цел. 

 

� Възможно работно време – Определя се от типовата длъжностна характеристика и се 

договаря с работодателя или със семейството на детето.  

 

� Възможни контакти – Гувернантката общува с деца, родители, настойници и роднини, колеги 

и др. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

Държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията: 

http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по професии. 
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� Възможности за работа – Работното място на гувернантката е в дома на детето/ученика или в 

центрове за целодневно или почасово отглеждане, обучение и възпитание на деца от 0 до 13-

годишна възраст. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Придружаване на детето при почивки и 

културни дейности. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Трудностите са свързани с организацията 

на дневния режим на детето (хранене, отдих, образование, възпитание, социализация, 

обучение, хигиена и др.); общуване с детето в съответствие с индивидуалните му особености 

по време на обслужване, хранене и подготовка за сън; оказване на долекарска медицинска 

помощ при необходимост; организиране на игрови дейности и използване на различни 

дидактически материали; създаване на безопасни условия за игра и обучение на детето.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Прибори и пособия за хранене на децата съобразно 

възрастта им, пособия за обезпечаване на детския тоалет. Използва информационни средства 

за развитие на детската реч, художествена информация и литература за деца, играчки и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Услуги за дома. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира – в дома си, в дома на 

детето/ученика или в центрове за целодневно или почасово отглеждане, фирми, организации и 

др. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Бавачка 

• Гувернантка 

• Обслужващ деца в училищни заведения 

• Помощник-възпитател в детска градина 

• Детегледачка 

 

� Възможности за кариерно развитие – Придобилите четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Гувернантка" имат възможност за повишаване на 

квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови 

организации и др. Придобилите степен на професионална квалификация по професията могат 

да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ , „магистър“ в системата на висшето образование. 

 

� Полезни връзки:  http://www.roditeli.info/family/materials/detegledachka/ - 10 въпроса, които 

трябва да зададете на бъдещата детегледачка  
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НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Общителност, коректност, почтеност, уважение, 

подреденост, упоритост, издръжливост, самодисциплина, амбиция, организираност, точност, 

милосърдие, човечност, състрадание, мъдрост, търпеливост, емпатийност, отговорност и 

самоконтрол, тактичност, толерантност, реална самооценка и др. 

 

� Необходими знания и умения – При изпълнение на задълженията си гувернантката трябва да 

спазва професионалната етика. За качествено упражняване на професията е задължително да 

притежава добри комуникативни умения, както и да владее чужд език на ниво, позволяващо й 

да осъществява ефективна комуникация.  

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 

образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – В професионални колежи. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Здравно-хигиенни норми за обезпечаване на 

дейностите с деца, Организация и поддържане на детската хигиена, Организация и 

провеждане на детското хранене, Организация на средата за провеждане на игрови и 

образователни дейности, Психологически особености на детето, Семейна педагогика и др. 

 

� Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на  частните професионални колежи в средното образование 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 

 


