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РЕЗУЛТАТИ ЗА [client]
Всяка професия (работа или кариера) се харесва на точно определен тип хора. Това е така, защото нещата,
което харесваш и ти е интересно да правиш, по някакъв начин са свързани с това какъв човек си.
Обичаш ли да разрешаваш практически проблеми или предпочиташ да разсъждаваш върху теории и
загадки?
Харесва ли ти да създаваш нещо ново и да се занимаваш с изкуство или пък за теб е важно да помагаш на
хората?
Мечтаеш ли да бъдеш лидер или пък да работиш с информация и да влагаш внимание към детайлите в
това, което правиш?
Във всички случаи, интересите които имаш сигурно ще са свързани и с професията, която ще избереш.
Ето какъв тип са твоите интереси (високи резултати са над 8 точки, средни между 4 и 7.9, а ниски – под 3.9).
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РЕАЛИСТИЧНИ
8,28

Много би ти харесало да правиш нещо практично (може би дори на открито), свързано с работа с различни
материали, инструменти и машини. Приятно ли ти е да вършиш неща, които изискват добра координация, умения и
физическа сила? Ако е така, сигурно ще ти харесат професии като пилот или пилотен инженер, механик,
електротехник, дърводелец, строител и фермер. А защо не хирург, зъболекар или ветеринар? За всички тези
професии трябва да си сръчен, да имаш определени технически умения, или да можеш да работиш с машини и
инструменти.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
8,14

Особено много ти харесват дейности, свързани с това да управляваш хора и да оказваш някакво влияние над тях.
Замислял ли си се, че можеш да станеш мениджър? Други професии, които сигурно ще ти допаднат са: търговски
представител, специалист по инвестиционни фондове или личен финансов консултант, изпълнителен директор,
адвокат, застрахователен агент, продуцент, капитан на кораб, частен детектив, дори духовник? Колкото и
разнообразни да са опциите ти, всички тези професии са свързани с умението да работиш с хора и информация, да
убеждаваш и да ръководиш околните, а защо не и да предприемаш риск в името на по-добра печалба.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ

6,23

Дейности свързани с това да разсъждаваш и мислиш върху различни теории и идеи, изглежда не са сред
любимите ти. Сигурно предпочиташ да си активен, да си непрекъснато сред хора и постоянно да говориш
с приятелите си, нали? В такъв случай, професии като физик или математик може би няма да са много
забавни за теб. Изследователските професии изискват търсене на факти, проверка на проблеми,
наблюдение на различни природни и научни събития и много други дейности, които биха ти харесали ако
обичаш да анализираш, проучваш и решаваш сложни проблеми. Какво пък – сега знаеш, че точно в този
момент, да бъдеш изследовател не е много интересно за теб. Или пък не си сигурен?

АРТИСТИЧНИ

5,23

Обичаш ли да слушаш музика, да танцуваш или да гледаш филми? Харесва ли ти да измисляш нови неща просто ейтака? Може би само понякога? Донякъде ти е интересно да се занимаваш с изкуство, но това не е най-вълнуващото
нещо, което можеш да си представиш. Може би професии като актьор, модел, певец или танцьор не са найподходящите за теб. Но хей – интересът към изкуството може да бъде открит и в други професии – шеф или главен
готвач, филмов или телевизионен оператор, дизайнер на дрехи, мебели, цветя и др., стилист, автор на ръчно
изработени сувенири или други предмети и др. А какво ще кажеш за графичен дизайнер, сценарист, автор на
бестселъри, астроном или социолог?
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СОЦИАЛНИ
3,58
Струва ми се, че няма да ти харесва особено ако трябва непрекъснато да помагаш на хората около теб да учат и да
се развиват. Всъщност, май изобщо не ти е интересно да се занимаваш много с хора, да са опитваш да ги разбереш,
съветваш и да се грижиш за тях – така ли е? Вероятно професии като клиничен психолог, медицинска сестра, акушер,
детегледачка, логопед, учител, възпитател в детска градина, консултант, психолог, треньор и т.н., не ти изглеждат
никак привлекателни. Е, не се притеснявай – какво вече ти казах, за всяка професия си има определен тип хора.

КОНВЕНЦИОНАЛНИ
2,58
Представяш ли си ако трябва всеки ден да правиш едно и също на работа? Да имаш списък със задачи,
които трябва да изпълниш до последния детайл? Да анализираш купища от цифри и формули, или пък да
шиеш хиляди еднакви блузи по цял ден? Изглежда това не е за теб. И все пак за да си сигурен - примери за
такива професии са: специалист по кетъринг, служител в заведение за бърза храна, касиер, счетоводител,
банков служител, данъчен експерт, статистик, финансов анализатор и др. Как ти се струват?
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ПРЕСТИЖНОСТ НА ПРОФЕСИИТЕ
Въпросите, на които отговори в този тест се отнасят до това колко престижни ти се струват определени
професионални дейности по принцип. Всеки твой интерес към нещо, може да се превърне в престижна
професия. Ако вече си попълнил теста за професионални интереси, в графиката по-долу можеш да
провериш дали твоите интереси съвпадат с професионалните области, които смяташ за престижни.
Има ли професионални области, на които си дал сходни оценки? Това са дейностите, които съвпадат както
по интереси, така и по престижност за теб.
Ако резултатите ти са високи това означава, че твоите интереси не само ти харесват като възможна
кариера, но и смяташ, че ще ти донесат престиж. Ако оценките, по които се припокриват са ниски, това
също ти дава ценна информация за теб, защото потвърждава че определен тип професии не само не са ти
интересни, но и няма да ти донесат престиж.
Представи си, че ти харесват науките. Обичаш да гледаш клипчета с интересни факти и много ти харесва
когато правите някакви експерименти в клас. Но, престижно ли е да си учен? Това оставям на теб. Когато
твоите интереси се разминават с това колко престижни ти изглеждат, ти сам ще решиш дали
престижността е важна за теб или по-ценно е да се занимаваш с нещо, което наистина обичаш. Хей –
всичко непрекъснато се променя. Ако нещо не е престижно сега, съвсем скоро може да бъде супер
модерно и актуално. Особено ако си сред хора, с които имаш сходни интереси.
Разбира се, ти ще прецениш до каква степен престижността е важна за теб в това което правиш, но според
твоите резултати, най-престижни ти изглеждат следните дейности (високи резултати са над 8 точки, средни
между 4 и 7.9, а ниски – под 3.9):
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РЕАЛИСТИЧНИ ПРОФЕСИИ
8,00

Според теб, да правиш нещо, което да има пряко отношение с практиката, както и да е свързано с определени
технически умения, добра координация или пък физическа сила, е много престижно и хората биха те уважавали за
това. Сигурно професии като хирург, зъболекар, ветеринар или пък молекулярен биолог ти изглеждат престижни,
нали? Въобще, според теб хората биха уважавали специалисти, които имат кариера изискваща сръчност и умение за
работа с различни машини и инструменти – например сладкар, дърводелец или друг вид майстор. Би било страхотно,
ако професиите, които смяташ за престижни са и онези, към които имаш най-силен интерес – провери ли вече това?

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОФЕСИИ
8,15

Според твоите резултати, хората които изучават и наблюдават различни научни явления и процеси, и проучват
проблеми свързани с природата, науката и други области от знанието, имат висок престиж в обществото. Така ли е?
Ще бъде страхотно ако точно тези професионални области са и сред най-високо оценените от теб интереси, нали?
Ако вече си попълнил теста за професионални интереси, можеш да провериш това в графиката по-горе. Дори да не
съвпадат, това не бива да те притеснява – професии, които са престижни сега, може да не са толкова престижни след
няколко години. Важното е да правиш това, което ти харесва и в което си добър, както и чрез него да удовлетворяваш
своите ценности.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

6,23

Престижът на една професия се определя от много фактори. Той зависи от общественото мнение и
тенденциите в развитието на така наречения „пазар на труда“. Но също така и от твоето лично мнение.
Това, което е престижно в обществото не е непременно престижно за теб или за твоите приятели, и
обратно. При всички случаи обаче, на всички нас ни е приятно да се занимаваме с нещо, което се оценява
от околните и заради което те ни се възхищават, нали? Резултатите от този тест показват, че ти не си съвсем
сигурен в престижността на предприемаческите професии. Моят съвет е да погледнеш какви са твоите
интереси и ценности – ако този тип кариера не е сред най-предпочитаните, вероятно просто не е „твой
тип“. Но ако имаш интереси към професии като търговски представител, специалист по инвестиционни
фондове или личен финансов консултант, изпълнителен директор, адвокат, застрахователен агент,
продуцент и други, може би просто трябва да събереш повече информация за тях. Успех!
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АРТИСТИЧНИ ПРОФЕСИИ

3,83

Според теб не е никак престижно да работиш в областта на артистичните професии. Сигурно смяташ, че това са неща,
които човек може да прави само като хоби или пък твоите приятели и ти самият имате различни интереси? Сега е
моментът да погледнеш резултатите си от теста за професионални интереси. Какво е мястото на тези професии там?
Вероятно те не са сред най-интересните неща, които си представяш да правиш. Ако все пак имаш интереси и
способности в областта на изкуствата, но не смяташ че те са престижни, винаги можеш да ги упражняваш в
свободното си време.

СОЦИАЛНИ ПРОФЕСИИ
3,58
Да помагаш на околните да се развиват, да съветваш семейства и клиенти, да преподаваш, или да лекуваш хората –
това изглежда не е много престижно за теб. Предполагам, че да бъдеш психолог, логопед, психотерапевт, медицинска
сестра или учител също не са мечтаната за теб кариера. Това, което ще ти препоръчам е да погледнеш кои са
професиите, които са престижни според теб и да помислиш дали те съответстват на твоите интереси. Престижността
на различните кариери се променя – това, което е модерно или престижно сега може и да не бъде след няколко
години.

КОНВЕНЦИОНАЛНИ
2,18
Сигурно има много професии, които отговарят както на твоите интереси, така и на представата ти за
престижност. Да бъдеш данъчен експерт, служител в банка или специалист по финансови анализи
определено не са сред тях, защото това не е никак престижно според теб. Въобще, дейности като това да
проверяваш данни или да следиш за качеството на произведени продукти не ти изглеждат като работа, с
която би се гордял – така ли е? Това не трябва да те притеснява – за теб сигурно са престижни други области,
нали? А най-важното е те да съответстват на твоите интереси и на това, което е важно за теб. Провери ли
вече кои са тези професии. Ако не си – започни с теста за професионални интереси.
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ЦЕННОСТИ
Пред теб има много възможности. Но невинаги това, което ти е интересно в момента може
реално да се превърне в твоя професия. Защо? Защото просто може да не е толкова важно за
теб.
Представи си, че обичаш музиката и също така ти е страшно важно да можеш да организираш
приятелите си около своите идеи, да ги караш да правите различни неща заедно и да ги
ръководиш – да го кажем направо – обичаш да бъдеш лидер. Какво би предпочел ако можеше
да избираш точно сега – да направиш един единствен видео клип в живота си, който да те
направи известен или да станеш мениджър на музикална компания, която да открива таланти?
Виждаш ли – изборът на професия зависи от много неща – включително от твоите ценности –
това, което е най-важно за теб. В примера, който ти дадох е възможно да предпочетеш
музикалната кариера – защото обичаш да бъдеш на сцената и да показваш таланта си. Но ако
вместо това, за теб е по-важно да управляваш хора, които да работят за теб, може би ще решиш,
че професията на музикален мениджър е по-добра за теб.
По-долу можеш да разбереш повече за това, кои са твоите важни неща в живота (твоите
ценности). Високи резултати са над 8 точки, средни между 4 и 7.9, а ниски – под 3.9.
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ДОХОДИ
9.50

Високите доходи са наистина от голямо значение за теб. Избра ли си вече професия, чрез която ще можеш
да си ги осигуриш? Знаеш ли, че повечето ученици на твоята възраст свързват доходите с високия
социален престиж? И при теб ли е така? А сега погледни професионалните области, които са с най-високи
резултати в теста ти за интереси. Лесно ще разбереш кои от професиите в тези области ще ти бъдат не
само интересни, но и ще ти помогнат да постигнеш важните за теб неща. Имаш ли и други ценности, които
са с високи резултати в този тест? Още по-добре – така ще можеш да ограничиш още повече кариерния си
избор до професии, които ще те направят щастлив.

РЕАЛИЗАЦИЯ

8.70

За теб най-важно е да реализираш максимално своите умения и способности. Сигурно добре познаваш
себе си и знаеш точно кои са твоите силни страни. Така ли е? Или просто обичаш да учиш нови неща и да
ги прилагаш в това, което правиш? Каквато и да е причината, твоята силна ориентация към реализация
ще ти помогне да постигаш целите си във всичко, което правиш. Страхотно, нали?

СОЦИАЛЕН ПРЕСТИЖ
8.46

За теб е изключително важно да бъдеш уважаван и приет от околните заради това, което правиш.
Престижът сред хората, които те познават определено е водеща ценност в твоя живот. Ти обичаш да се
допитват до теб за мнение или съвет когато трябва да се вземат важни решения и не само да ценят
работата ти, но и да ти го показват. Имидж, социален престиж, репутация – наречи го както решиш, но това
определено е супер важно за теб. Погледни резултатите от теста „Професионални интереси“ – в коя от
кариерните области, които са ти най-интересни ще имаш възможност да постигнеш престиж в
обществото?

ИНОВАЦИИ
8.00

Ти определено обичаш да измисляш най-различни нови неща. Харесваш разнообразието и за теб е много
важно да се занимаваш с различни дейности през деня, така че да не ти омръзнат. Сигурно си творческа
натура и ти харесва използваш въображението си, нали? Знаеш ли, че хората на твоята възраст с интерес
към иновациите много често имат артистични интереси или пък им харесва да изобретяват различни
неща? Ако искаш да си разбереш дали това е така при теб – погледни какви са твоите интереси.
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ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДРУГИТЕ

7.50

По принцип се справяш, ако трябва да управляваш хората около теб, да ги координираш или да им
възлагаш задачи, но това невинаги ти е приятно или пък е важно за теб. Еднакво добре би се чувствал и в
среда, в която на теб ти възлагат задачи или те организират. Така ли се чувстваш когато мислиш за
професията, която трябва да избереш? Може ли да се каже, че за теб е сравнително важно да оказваш
влияние на другите, но ще бъдеш също толкова добър в това, което правиш и ако не ти се налага?

ОКОЛНА СРЕДА
3.50

Околната среда не е сред нещата, които са от първостепенно значение за теб, макар че сигурно си наясно
колко е важно да се поддържа равновесието с природата, въздуха и водата. Сигурно в профила, който сега
си получил има други ценности, които са водещи и би искал да постигнеш в своята бъдеща професия. Кои
са те? Имат ли връзка с твоите интереси?

АВТОНОМНОСТ

3.26

Вероятно предпочиташ да се допитваш за важните неща до другите или пък ти е по-приятно да ги оставяш
те да решат как трябва да постъпиш и кога да свършиш нещо? В това разбира се няма нищо лошо, стига
да не прекаляваш. Понякога е добре лично да участваш във вземането на важни решения за твоето
бъдеще, дори предварително да си се посъветвал с някого за това. Защото да бъдеш автономен означава
не само да си независим и да поемаш отговорност, но и да постигаш важните за теб неща сам. Да участваш
активно в сбъдването на мечтите си. Повярвай – това наистина ще те направи щастлив и доволен от
резултата.

ГРИЖА ЗА ДРУГИТЕ

2.31

Струва ми се, че хората и техните потребности не са много интересни за теб. Вероятно предпочиташ да
правиш нещата, които обичаш сам или пък по принцип за теб е важно да постигнеш нещо конкретно, към
което се стремиш и не толкова нещо, което да допринесе за успеха на другите. Това, че не си „социален
тип“ не означава, че професионалните области, в които можеш да се развиваш са ограничени. Всъщност,
всички професии по един или друг начин подобряват живота на другите и им помагат в нещо – независимо
дали директно работиш с хора или не. Погледни отново кои са важните за теб неща и ги сравни с
резултатите от теста за интереси – коя от областите, които харесваш е също така ценна за теб?

[specialist]

[corporate logo]

Код на клиент:

Дата:

МОТИВАЦИЯ И УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ
Ученето не е само умението ти да запомниш нещо. Всъщност, ученето дори не е свързано само с училище.
Можеш да научиш текст на песен, нова компютърна игра (или пък начинът, по който ти да създадеш
такава) или пък модерна техника за правене на прически или грим. Можеш да се научиш дори да правиш
любимите си шоколадови мъфини. И за всичко това е нужно просто желание (ние, психолозите, наричаме
това мотивация) и ангажираност, някакъв план (например да намериш свободно време, което си е трудна
задача) и нещо много важно – да не те е страх да се провалиш. Този тест ще ти покаже до каква степен ти
притежаваш всички тези черти в сравнение с другите ученици на твоята възраст.
А сега си представи, че твоят най-добър приятел е супер забавен. Той постоянно разказва смешни истории
и случки, и е непрекъснато център на вниманието. Просто всички го харесват. Само ти обаче знаеш, че
той всъщност е доста срамежлив и му е трудно да си създава нови приятели. Трудно му е дори да заговори
някой непознат – затова започва със смешка. Виждаш ли – твоят приятел е развил умението да бъде
забавен, нищо че като човек е срамежлив.
Да, всички имаме недостатъци (не че да си срамежлив е кой знае какъв недостатък). Добрата новина е, че
този тест няма за цел да ти покаже твоите недостатъци като човек. Идеята ни е просто да те насочим към
това, което можеш да промениш – своите умения, така че да ги развиеш в себе си и да бъдеш по-успешен
както в училище, така и в бъдещата ти кариера. Искаш ли да разбереш повече?
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ЛИПСА НА СТРАХ ОТ ТЕСТОВЕ И ИЗПИТВАНЕ

8.20

Страхотно – ти си достатъчно уверен в себе си и изобщо не се притесняваш ако трябва да се
явиш на изпит или да направиш тест, който проверява твоите знания. Всъщност, това винаги е
предимство – дори да не си особено подготвен. Тази черта ще ти бъде полезна не само в
училище, а и в бъдещата ти работа. Когато не изпитваш страх и притеснение, можеш най-добре
да разкриеш истинските си качества, това което знаеш и умееш. А ако имаш притеснителни
приятели можеш да им помогнеш със съвет как те самите да бъдат уверени като теб.

УМЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ

5.20

Може би не винаги успяваш да планираш рационално своето учене и да разпределиш времето
си така, че да научиш по всеки предмет. Всъщност, правиш го толкова добре, колкото и повечето
ученици на твоята възраст. Но не ти ли се иска да си малко по-добър от тях? Ако се научиш подобре да планираш времето си, не само ще успяваш да си по-подготвен в училище, но и ще имаш
време за повече неща, които да правиш. Ако вече имаш известни проблеми с материала в
училище, моят съвет е да помислиш: дали ти е трудно това, което учиш защото не го разбираш
или пък просто не можеш да планираш добре своята подготовка за училище.

КОНЦЕНТРАЦИЯ

4.00

По принцип нямаш проблеми с концентрацията, но понякога ти е трудно когато трябва да
фокусираш вниманието си върху ученето за продължително време. Това сигурно се случва
когато не ти е интересно в час или материалът е труден. Или пък просто се разсейваш и мислите
ти лесно се от отклоняват от това, което правиш. Мислил ли си защо е така? Ако искаш да бъдеш
наистина добър в това, което правиш, концентрацията може да ти е много полезна. Тя ще ти
спестява време докато учиш и така ще можеш да правиш нещата, които харесваш в свободното
си време.
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МОТИВАЦИЯ

3.80

Сигурно няма да е новина за теб, че не обичаш да учиш особено. Или пък това, което ти
предлагат в училище не ти е интересно? Възможно е и просто да не се чувстваш уверен в себе
си, да не разбираш много добре материала който ти преподават или пък да имаш някакви други
проблеми? При всички случаи те съветвам да обърнеш внимание на това – може все още да не
си личи, но ако не положиш усилия, оценките ти ще стават все по-ниски, което съм сигурен че не
е добре за теб. Бих ти препоръчал да попълниш теста „Твоите силни страни“ – да, там ще откриеш
силните си черти и нещата, върху които трябва да поработиш, за да се справяш по-добре. Успех!

АНГАЖИРАНОСТ

3.30

Какво е да бъдеш силно ангажиран с училище? Това означава да си упорит и постоянен в ученето
и да се стараеш дори по предмети, които не са ти много интересни. Да си винаги подготвен (така
определено няма да се притесняваш кога ще те изпитат) и да не учиш в последния момент.
Изглежда при теб нещата не стоят съвсем по този начин и ти не си достатъчно упорит и
постоянен – така ли е? Случва ли ти се да се отказваш от неща, които не разбираш или са ти
трудни? Мисля, че ще ти е полезно ако промениш това – предизвикателствата пред теб ще стават
все по-големи и със сигурност ще имаш нужда да си по-ангажиран.

ВИЗУАЛИЗИРАНЕ

3.12

Опитвал ли си да си правиш схеми или графики докато учиш? Така може би ще ти е по-лесно да
систематизираш това, което четеш, вместо да се опитваш да запомниш абсолютно всичко. Когато
визуализираш информацията, връзките между различните неща изглеждат по-ясни и логични, и
по-лесно се разбират и запомнят. В противен случай трябва да запаметяваш абсолютно всичко
и дори това да ти носи високи оценки, в един момент може и да не успяваш, особено когато
материалът е сложен и не го разбираш много добре.

[specialist]

[corporate logo]

Код на клиент:

Дата:

ФОКУСИРАНО УЧЕНЕ

2.56

Умението за фокусирано учене не е твоя силна страна, но това може да се промени. Понякога
сигурно ти се струва, че си засипан с куп безинтересна или ненужна информация. А всъщност,
просто трябва да се фокусираш върху най-важното. Следващият път опитай следното когато
имаш да учиш: първо прочети целия материал, после помисли кои са най-важните неща от него
(обикновено учителят ти вече ги е споменал) и се фокусирай върху тях. Така ще можеш да
разграничиш важната информация от маловажната и по този начин няма да ти се налага да
помниш прекалено много неща.

ТВОИТЕ СИЛНИ СТРАНИ
Този тест показва какъв си ти като личност. Няма да се изненадаш ако ти кажа, че всеки човек е уникален,
нали? Ти също си притежаваш неща, които те правят различен от другите и заради които хората те
харесват (или не толкова). Този профил показва твоите силни и не толкова силни черти, които са важни не
само в избора ти на професия и кариера, но и в живота ти като цяло. По-долу можеш да видиш и графика
на тези черти. Високи резултати са тези над 7 точки, средни между 4 и 6.9, а ниски – под 3.9.
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ЕМОЦИОНАЛЕН САМОКОНТРОЛ

8.25

Ти си търпелив, упорит и толерантен човек. Умееш да изслушваш околните и да приемаш
тяхната гледна точка без да реагираш рязко или необмислено. Знаеш ли, това наистина е
страхотно качество! Особено когато някой нарочно иска да те предизвика. Много често
емоциите карат хората да реагират необмислено, но ти определено не си от този тип хора. Дори
да си в лошо настроение или пак някой ужасно да те дразни, ти умееш да се въздържаш и да
преглъщаш моментните ти състояния. Сигурен съм, че приятелите ти ценят това и то ти помага
в много трудни ситуации.

ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ

8.00

Ти ли любопитен и обичаш да четеш или слушаш за различни нови неща. Имаш много интереси,
богато въображение и оригинални идеи. Обичаш да експериментираш и да правиш нови неща,
дори ти става скучно ако трябва да вършиш една и съща дейност всеки ден. Ти цениш
разнообразието, търсиш нови начини да правиш всичко с което се занимаваш и ти е интересно
да проучиш всички гледни точки по даден проблем. Мислил ли си, че можеш да имаш кариера в
областта на иновациите, изследователските или артистичните професии? Ако вече си попълнил
теста за интереси, можеш да погледнеш в кои професионални области имаш най-високи
резултати. Те ще те насочат към кариерата, в която най-успешно можеш да прилагаш своя
стремеж към новото.

УВЕРЕНОСТ И ОПТИМИЗЪМ
7.84
Сигурно си чувал за разликата между оптимистът и песимистът когато пред тях има половин
чаша вода? Пълна или празна до половината е тази чаша? Е, ти си човек който винаги вижда
чашата наполовина пълна. Уверен си в своите способности и потенциал и вярваш, че всичко ще
се подреди така, както ти се иска. Справяш се страхотно в трудни ситуации и никога не губиш
своя оптимизъм. Вярваш в собствените си сили, успяваш да се възползваш от новите
възможности и не се страхуваш да си поставяш предизвикателни цели. Оптимизмът е това, което
ще ти помага в много ситуации – за да не се отказваш и за да преодоляваш бързо своите
неуспехи.
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СОЦИАЛНА ЗРЯЛОСТ

7.55

Ти имаш ясни принципи и знаеш в какво вярваш. Това ти помага да общуваш по-лесно с
околните, да изграждаш приятелства и да отстояваш собствените си разбирания, гледна точка и
интереси. Ти умееш да вземаш решения и да поемаш отговорност за постъпките си, както и да
защитаваш нещата, в които вярваш и са важни за теб. Едновременно с това знаеш кога да се
отдръпнеш и да кажеш „не“ ако е необходимо. Държиш се приятелски с другите и ти е лесно да
общуваш с тях, защото познаваш добре себе си и можеш да отстояваш принципите си. Това е
важно качество и е страхотно, че е сред твоите силни страни. Със сигурност ще ти бъде полезно
във всяка област на живота.

ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА

6.80

Като цяло си наясно с нещата, които искаш да постигнеш и приблизително точно си представяш
къде ще бъдеш в следващите няколко години. Е, поне толкова точно, колкото и повечето
ученици на твоята възраст. И все пак, струва ми се, че твоите планове са доста общи и ти знаеш
какво трябва да направиш „по принцип“, но всъщност не ти е много ясно как точно да го
постигнеш. Така ли е? Може би ти липсва малко увереност и оптимизъм, или пък усещането че
дори все още да си в училище, всъщност много неща зависят от теб. Това, което бих те
посъветвал е да помислиш какво точно трябва да предприемеш, за да изпълниш своите цели –
да бъдеш приет в училището, което искаш или да имаш професията, за която мечтаеш. Направи
си план от няколко стъпки и го обсъди с някой, чието мнение е важно за теб. Успех!
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ТВОИТЕ ПЛАНОВЕ
Сигурно си спомняш, че ти зададохме няколко въпроса за професиите, които обмисляш да избереш и
някои неща, свързани с тяхната престижност, удовлетвореността на хората, които упражняват тези
професии и доходите, които очакваш да получаваш.
Професиите, които обмисляш са:
АРХИТЕКТ
ТЪРГОВЕЦ
АДВОКАТ
По критериите престижност, удовлетворение и доходи, ти ги класираш по този начин:

Престижност
Удовлетворение
Доходи

АРХИТЕКТ

ТЪРГОВЕЦ

АДВОКАТ

Много престижна
Удовлетворяваща
Достатъчни

Престижна
Неудовлетворяваща
Вероятно достатъчни

Престижна
Много удовлетворяваща
Достатъчни

Обща оценка
25
11
25
Ти посочваш следните възможности за избор на образование, за да се подготвиш за тези
професии:
ФРЕНСКА ГИМНАЗИЯ И АРХИТЕКТУРЕН КОЛЕЖ В ПАРИЖ
ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ И МИО
ПРАВО
Може би ще ти е полезно да погледнеш дали успехът ти в училище отговаря на твоите цели? По-долу е
таблицата, в която можеш да провериш това.

ТВОЯТ УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ
Общ успех

5,5

Български език и литература

5

Математика

6

Изучавания чужд език

4,5

Физика и астрономия

4

Химия и опазване на околната среда

5

Биология и здравно образование

6

Информационни технологии

6

История и цивилизация

6

География и икономика

6

Музика

6

Изобразително изкуство

5

Физическо възпитание и спорт

4

Общ успех

5,50
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