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ЗА МЕНПРЕДПОЧИТАНИЯ

РЕАЛИСТИЧНИ

АРТИСТИЧНИ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ

Обичам да работя с ръцете си и с "неща" от материалната
среда. Предпочитам конкретни проблеми и практични
решения. Като човек съм стабилна, надеждна и практична.

Креативна съм и обичам да изразявам себе си. Харесвам
разнообразието и решаването на проблеми по нови, нестандартни
начини. Като човек съм отворена, изобретателна и иновативна.

Любопитна и запалена по света на идеите, обичам да събирам
и анализирам разнообразна информация. Предпочитам да
обмислям и планирам, отколкото да действам прибързано.
Като човек съм независима, логична, аналитична и тиха.

КОИ ТИПОВЕ ПРОФЕСИИ ХАРЕСВАМ И СМЯТАМ ЗА ПРЕСТИЖНИ

ОЧАКВАНИЯ
КАКВО Е ВАЖНО ЗА МЕН В РАБОТАТА

УМЕНИЯ И ТАЛАНТИ
КОИ НЕЩА МЕ ОТЛИЧАВАТ ОТ ОСТАНАЛИТЕ

ДОХОДИ

ИНОВАЦИИ

ОКОЛНА СРЕДА

1
2
3

Да изкарвам достатъчно
висока заплата.

Да върша и измислям
нови и разнообразни неща.

Да се грижа за животните и
природата чрез работата си.

МУЗИКАЛЕН
ВИЗУАЛЕН

ЗАНАЯТЧИЙСКИ

КОМУНИКАТИВНОСТ
Умееш да слушаш и убеждаваш хората.

КРЕАТИВНОСТ
Имаш нови и интересни идеи и решения.

ИЗДЪРЖЛИВОСТ
Дори когато е много трудно, не се отказваш.

ТАЛАНТ ТАЛАНТ
ТАЛАНТ
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ЗА ПРОФЕСИИТЕИДЕИ

Дизайнер на витрини

Музеен куратор

Ландшафтен архитект

Интериорен дизайнер

Графичен дизайнер

Илюстратор

Антрополог

Продуктов дизайнер

Моден дизайнер

Звуков инженер

ЗА ПРОФЕСИИ СПОРЕД МОИТЕ ИНТЕРЕСИ

РЕСУРСИ
ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПРОФЕСИИТЕ

Клетъчен биолог

Гримьор

Модел

Готвач

Археолог

Астроном

Генетик

Географ

Биохимик

Биофизик

Танцьор

Дърворезбар

Скулптор

Грънчар

Художник

Видеооператор

Фотограф

Сценограф

Лютиер

Музикант

Future Makers 2020: презентации от млади българи с интересни професии

Интервюта със студенти и професионалисти от различни сфери

Национална класификация на професиите и длъжностите 

Списък на професиите за професионално образование и обучение

Списък на регулираните професии в Република България

База данни за заплатите в България по позиции

Описания на професии на български език

Описания на професии на английски език: ТУК, ТУК, ТУК и ТУК
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ЗА ПРОФЕСИИТЕПРОУЧВАНЕ

1.Какви са основните задачи, задължения и отговорности? 

2. Кои са най-важните умения и качества, които са необходими? 

3. Каква квалификация ми е необходима, за да работя това?

4. Как изглежда професионалното израстване? (например – стажант,    
младши служител, старши специалист, експерт, мениджър на отдел)

5. Какво е заплащането на различните нива – от съвсем начинаещ 
    до много опитен?

6. Какви инструменти, техника или пособия използват хората
    от тази професия в работата си?

7. На какви места най-често работят хората от тази професия?

8. Колко активно си взаимодействат с други хора (клиенти, колеги)?

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ПРОФЕСИИТЕ
ДАН
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Класация на софийските гимназии според резултатите от матурите (2020)

Класация на софийските частни училища според резултатите от матурите (2020)

Списък на всички паралелки в София за учебната 2020/2021

Профилирани училища в София по профили

План-прием за профилирани паралелки в София

Карта и контакти на всички училища в София

ЗА УЧИЛИЩАТАИДЕИ
ЗА ПОДХОДЯЩИ УЧИЛИЩА

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ
Такова училище ще ми даде задълбочени знания по избран профил
(няколко предмета, които ще изучавам по-усилено), и ще ме подготви
за кандидатстване в университет. Подходящите профили за мен са:

Два Чужди езика (английски, испански, немски, френски и др.)
ЧУЖДОЕЗИКОВ

Български език и литература + История и цивилизации 
или Български език и литература + Философия

ХУМАНИТАРЕН

Изобразително изкуство + Чужд език
или Изобразително изкуство + Информационни технологии

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

РЕСУРСИ
ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УЧИЛИЩАТА
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Условия за прием (минимален бал)

Паралелки - колко и какви предлагат

Преподавателски екип на високо ниво

Система и методология на обучение

Представяне на изпити, олимпиади и състезания

Участие в национални и международни проекти

Клубове и извънкласни дейности

Добра материална база

Удобно местоположение 

Мнения от познати

ЗА УЧИЛИЩАТАКРИТЕРИИ
ПО КОИТО ДА СИ ИЗБЕРА УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩА

Име:

Паралелка:

Бележки:

В КОИТО ПЛАНИРАМ ДА КАНДИДАТСТВАМ

Кои от тях са задължителните условия за бъдещото ми училище?
С кои бих направила компромис? Има ли нещо допълнително?

1
Име:

Паралелка:

Бележки:

2
Име:

Паралелка:

Бележки:

3
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СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
През изминалите седмици ти направи първите стъпки към
избора на своята бъдеща кариера, като научи повече за себе
си и за училищата и професиите, които ти подхождат.

Не се спряхме на една конкретна професия за теб, защото
професиите, които са ти интересни, ще се променят с времето.
Тепърва ще откриваш още професии, а и ще се създават нови.
Затова този кариерен план е само едно начало. Той ти дава
насоки къде и какво да търсиш, когато искаш да проучиш
дадена професия. Останалото е твоя задача оттук нататък. 

Но преди да избереш своята професия, истински важното
решение пред теб е в каква гимназия ще кандидатстваш след 7
клас. Вече разгледахме различните видове училища и се
спряхме на тези, които изглеждат най-подходящи за теб.
Поговорихме и къде можеш да научиш повече за училищата в
твоя град. А сега е време заедно с родителите ти да подберете
вашите критерии за избор на училище и, с помощта на цялата
информация в този кариерен план, да се спрете на "твоите"
няколко училища. 

Продължавай в същия дух и със сигурност ще откриеш онова
нещо, което ще те направи успешен професионалист и
щастлив човек! Ако имаш нужда от още информация или
подкрепа, ние винаги сме насреща, така че не се колебай да се
свържеш с нас! Желаем ти успех със следващите стъпки! 

Последвай ни в социалните мрежи за актуална и интересна
информация от света на образованието и работата:   
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