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1, 2, 3 ... Future!
Система за образователно и кариерно консултиране

Настоящият  доклад  представя  резултатите  от  изследването  на  Пример 1  съсСистемата 
за  образователно  и  кариерно  консултиране  «1,  2,  3  …  Future!».  Получените  даннитрябва  да 
се  интерпретират  от  обучен  консултант  и  да  се  обсъдят  с  участника  в  рамките  на
специална сесия, предназначена за даване на обратна връзка.

Интереси, ценности и планове

Интереси

В  Графика  1  са  представени  интересите  на  Пример 1  по  шестте  основни  типа професии,  
идентифицирани  от  Джон  Холанд  –  Реалистичен,  Изследователски,  Артистичен, Социален,  
Предприемачески  и  Конвенционален.  Резултати  над  8  точки  свидетелстват  за много  
силен  интерес  към  съответния  тип  професия,  тези  между  7  и  8  точки  –  за  значителен 
интерес,  докато  такива  под  4  точки  –  за  малък  интерес  или  липса  на  интерес.  Интереси,
оценени между 4 и 6.9 точки са средни.

Графика 1. Интереси

Реалистичен тип 8.27

Изследователски тип 8.57

Артистичен тип 6.21

Социален тип 8.06

Предприемачески тип 6.41

Конвенционален тип 3.98

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пример 1 харесва:

Професионални дейности, които изискват сръчност, технически умения или използването 

на машини и инструменти, като например механик, автомонтьор, диспечер, геодезист, 

фермер, електротехник, дърводелец, строител и др. Тя обича резултатите от нейната 

работа да представляват видими, материални или лесно измерими неща. 

Професионални дейности, които изискват задълбочено проучване, изследване или 

разбиране на сложни процеси, събития или явления. Интересите й може да са свързани с 

точните науки (биология, химия, физика и др.), информационните технологии и 

математиката или със социалните науки (антропология, философия и др.) В каквато и 

област на познанието обаче да са нейните силни страни, по природа тя е много 

любознателна, мисли сложно и обича да разсъждава и изследва.
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Професионални дейности, свързани с работа с хора, като например учител, консултант, 

психолог, логопед, училищен инспектор, лекар, сестра, библиотекар и др. Тя е 

чувствителна, интересува се от другите, стреми се да ги разбира и да им помага. Би била 

доволна, ако бъдещата й професия е свързана с възпитанието, образованието, грижите 

или подпомагането на хора.

Има значителен интерес към:

Няма нищо против:

Професионални дейности, които изискват творчество, въображение или естетически усет, 

като например композитор, режисьор, писател, дизайнер, актьор, художник, реставратор 

и др.

Професионални дейности, свързани с оказване на влияние или управление на хора, като 

например търговски представител, мениджър, изпълнителен директор, продуцент, 

адвокат, капитан на кораб и др. На нея понякога й харесва да планира и организира 

работата на другите, да разпределя задачи и да координира тяхното изпълнение.

Има слаб или никакъв интерес към:

Професионални дейности, в които трябва да се следват ясни стандарти и правила, като 

например счетоводител, стенограф, финансов анализатор, банков служител, данъчен 

експерт и др. За нея в подобен тип професии няма много възможности за творчество и 

като цяло са безинтересни.

Престиж на професиите

В  Графика  2  е  показан  начинът,  по  който  Пример 1  оценява  шестте  основни  типа професии  
според  техния  социален  престиж.  Резултати  над  8  точки  показват,  че  Габриела Манолова 
смята професиите от дадения тип за много престижни, тези между 7 и 8 точки – за 
престижни,  докато  такива  под  4  точки  –  за  непрестижни.  Тип  професии,  оценени  между  4  и 
6.9 точки са средно престижни (т.е. тези професии са нито престижни, нито непрестижни).
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Графика 2. Престиж на професиите

Реалистичен тип 4.60

Изследователски тип 9.08

Артистичен тип 5.60

Социален тип 6.64

Предприемачески тип 4.11

Конвенционален тип 3.37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пример 1 оценява като престижни професиите от:

Изследователски тип

Не са престижни професиите от:

Конвенционален тип

Средно престижни са професиите от:

Реалистичен тип

Артистичен тип

Социален тип

Предприемачески тип

Ценности

В Графика 3 са представени ценностите, на които Пример 1 държи и с които свързвасвоята 
кариера и бъдеща работа. Резултати над 8 точки показват неща, които са много важни,тези 
между 7 и 8 точки – на които също държи, макар и в по-малка степен, докато тези под 4 
точки  са  показателни  за  ценности,  които  не  са  важни  за Пример 1.  Ценности, оценени 
между 4 и 6.9 точки са средно значими.
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Графика 3. Ценности

Социален престиж 1.00

Грижа за другите 7.76

Автономност 5.98

Доходи 2.41

Реализация 8.10

Влияние върху другите 5.28

Иновативации 6.17

Околна среда 6.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

По  отношение  на  своята  бъдеща  работа  Пример 1 в  най-голяма  степен  държи  на
ценностите:

Реализация

До известна степен важни са ценностите:

Грижа за другите

За Пример 1 не са важни ценностите:

Социален престиж

Доходи

Кариерни планове

В  дългосрочна  перспектива  Пример 1  обмисля  следните  три  кариерни 
възможности:

ДОКТОР

ПСИХОЛОГ

ФИЗИК

Това  е  оценката  на  Пример 1  за  всяка  една  от  посочените  по-горе  професии  по
критериите "Престижност", "Удовлетворение" и "Доходи":

ДОКТОР ПСИХОЛОГ ФИЗИК
Престижност Много престижна Престижна Много престижна

Удовлетворение Много 
удовлетворяваща

Много 
удовлетворяваща

Много 
удовлетворяваща

Доходи Вероятно достатъчни Достатъчни Достатъчни
Обща оценка 25 25 30

Професиите,  които  изглеждат  най-атрактивни  за  Пример 1  по  отношение  на
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факторите престижност, удовлетворение и доходи са:

ФИЗИК

ДОКТОР

ПСИХОЛОГ

За  да  постигне  своите  дългосрочни  кариерни  цели,  Пример 1  смята  за  подходящо да 
завърши средното си образование в:

за медицина

за психология

за физика

Успех в училище и предпочитани предмети

Успехът на Пример 1 в училище към момента е:

Оценка

Общ успех 6

Български език и литература 6

Математика 6

Изучавания чужд език 5

Физика и астрономия 6

Химия и опазване на околната среда 6

Биология и здравно образование 6

Информационни технологии 6

История и цивилизация 5

География и икономика 6

Музика 6

Изобразително изкуство 6

Физическо възпитание и спорт 6

Любимите предмети на Пример 1 са:

Математика

Харесва също така, но в по-малка степен:

Български език и литература

Изучаван чужд език

Физика и астрономия
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Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Информационни технологии

География и икономика

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

В най-малка степен харесва:

История и цивилизация

Стратегии и мотивация за учене

В  тази  секция  са  представени  резултатите  на  Пример 1  по  фактори,  които  оказват 
значително  влияние  върху  успеха  на  учениците,  независимо  от  техните  интелектуални 
способности. Тези фактори са мотивация, умения за планиране, концентрация, ангажираност, 
предпочитания в ученето и др. Резултати над 7 точки са високи за съответния фактор, а такива
под 4 точки – ниски.

Графика 4. Мотивация и умения за учене

Мотивация 6.61

Умения за планиране 6.85

Концентрация 2.45

Ангажираност 4.03

Липса на страх от тестове и изпитване 8.12

Визуализиране 6.44

Фокусирано учене 4.44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Като  цяло  Пример 1  има  мотивация  за  учене,  но  понякога  други  неща  извън училището  
стават  по-важни  за  нея  и  поради  това  е  склонна  да  влага  по-малко  усилия  и старание  в  
подготовката  на  уроците.  След  това  тя  се  опитва  да  компенсира  изоставането  си, но 
най-вероятно не винаги успява.

Не винаги успява да планира рационално своето учене и да разпредели времето си така, че да 
научи  по  всеки  предмет.  Въпреки  това  в  повечето  случаи  успява  и  ако  все  пак  има  някакъв 
проблем с уменията й за учене, то той не се дължи само на планирането.

Изпитва  известни  затруднения  с  концентрацията  на  вниманието,  особено  ако  й  се  налага  да 
учи повече и по-дълго време.

Сравнително  упорита  и  постоянна  в  ученето.  Понякога  обаче  е  склонна  да  подминава  неща, 
които  не  разбира  или  са  й  трудни,  и  така  рискува  да  натрупа  определени  пропуски  в
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познанията си.

Не се притеснява, когато й предстои тест или очаква, че ще бъде изпитана.

Опитва се да учи чрез разбиране, като се стреми да свързва новата информация със старите 
знания и да открива логически връзки между фактите.

Като цяло умее да различава важната информация от маловажната, но това сякаш не става по 
всеки предмет и затова е необходимо в още по-голяма степен да развие тази своя способност.

Личностни характеристики

Постигането на кариерните цели и успешната кариерна реализация зависят от фактори като 
умения за планиране (времева перспектива), оптимизъм, увереност в собствените 
възможности, социална зрялост, социални умения и емоционален самоконтрол. Резултати 
над 7 точки са показателни за силни страни на изследваното лице, докато тези под 4 точки 
сочат потенциално слаби места и области за развитие.

Графика 5. Личностни характеристики, свързани с кариерната реализация

Увереност и оптимизъм 5.06

Времева перспектива 2.86

Социална зрялост 6.94

Емоционален самоконтрол 1.00

Отвореност към нов опит 7.34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пример 1 се справя сравнително добре в трудни ситуации. Стреми се да си поставя 
реалистични  цели  и  проявява  упоритост  и  постоянство  в  опитите  си  да  ги  постигне.  Не  губи 
лесно  кураж,  когато  се  появят  по-сериозни  препятствия,  и  сравнително  бързо  преодолява 
неуспехите си.

Отделя  сравнително  малко  време,  за  да  мисли  за  своето  бъдеще.  Тя  определено  не  е  от 
хората,  които  постоянно  имат  много  планове  и  са  нетърпеливи  да  пристъпят  към  тяхната 
реализация.

Притежава  сравнително  добри  социални  умения  и  демонстрира  адекватна  за  възрастта  си 
зрялост.

Показва  по-нисък  емоционален  самоконтрол.  Трудно  сдържа  негативните  си  емоции  без  да 
прояви нервност или нетърпение.

Има  широки  интереси  и  често  изненадва  с  оригинални  идеи.  Обича  да  експериментира,  да 
върви  по  нови  пътища  и  да  пробва  нови  неща.  За  нея  е  важно  в  бъдещата  й  професионална 
дейност да има разнообразие и възможност за иновации.
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