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ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И ИНТЕРЕСИ 

За да определиш в кои професионални области  попадат твоите интереси, 
отбележи в таблицата номера на твърдението с което си съгласен/съгласна. 

 
№ Твърдения 
1. Лесно се запознавам с нови хора. 
2. Дълго и с удоволствие мога да сглобявам някакви детайли. 
3. Обичам да разглеждам изложби на рисунки, картини, скулптурни фигури. 
4. Следя за развитието на растенията в къщи и се грижа с удоволствие за тях. 
5. Мога дълго и с удоволствие да измислям нещо, да пресмятам или да чертая. 
6. Изпитвам чувство на удоволствие, когато прекарвам времето си с по-малки деца, за да ги занимавам или 

да им помогна с нещо. 
7. Помагам с желание на близките си в грижите им за домашния любимец. 
8. В писмените си работи обикновено правя много малко грешки. 
9. Обичам да гледам как ремонтират автомобили. 

10. Родителите ми и учителите смятат, че имам способности в определена област на изкуството. 
11. Обичам да прекарвам времето си сред природата винаги, когато мога. 
12. Обичам да подреждам стаята си по артистичен начин. 
13. Доставя ми удоволствие да чета за различни технически устройства. 
14. Дълго и с удоволствие мога да решавам главоблъсканици или да разсъждавам над трудни задачи, 

кръстословици, ребуси. 

15. В състояние съм да „изглаждам” бързо и лесно възникнали разногласия сред моите съученици или сред 
по-малките. 16. Родителите ми и учителите смятат, че имам способности да работя с техника. 

17. Много често дори и непознати хора одобряват това, което съм нарисувал/а. 
18. Близките ми и учителите смятат, че имам влечение към работата с животни и растения. 
19. Обикновено успявам да излагам достатъчно подробно мислите си в писмена форма. 
20. Почти никога не се карам със съучениците си. 
21. Обичам да чета рубрики в интернет/да разглеждам списания, в които се разказва за новости в техниката. 
22. Без особени усилия усвоявам непознати и чужди думи. 
23. Често ми се случва да помагам на непознати хора. 
24. Обичам да съчетавам по интересен начин цветовете, когато рисувам. 
25. С голям интерес чета за опазването на околната среда. 
26. Обичам да изучавам техническите характеристики на телефони, компютри, таблети, плейъри и др. 
27. Обикновено успявам да убедя съучениците си или по-малките, че трябва да постъпват по начина, по 

който аз им кажа. 28. С интерес  чета информация за различни видове дървета и цветя. 
29. Обичам да използвам различни знаци и символи, когато си правя записки. 
30. Обичам да разкрасявам предметите, с които си служа. 
31. Обичам да „разчитам” графики, схеми, таблици. 
32. Предпочитам да играя на игри, в които се борави с инструменти и технически устройства. 
33. Харесва ми да информирам другите за неща, които ги интересуват. 
34. Истински ми е мъчно и страдам, когато видя изоставени животни. 
35. Харесва ми да моделирам с ръцете си интересни фигури и предмети. 
36. Интересно ми е, докато пътуваме, да следя показателите на измервателните уреди на контролното 

табло в автомобила. 

37. Интересно ми е да научавам за живота в моретата и океаните. 
38. Харесва ми да участвам в организирането на различни мероприятия в класа и в училището. 
39. Смятам, че картините, музиката и поезията развиват усещането ми за красотата на света. 
40. Интересно ми е да научавам нови термини в областта на техниката. 

 


