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ЖИЗНЕНИ  КАРИЕРНИ 

РОЛИ  

Самопознание 

ЧЕКЛИСТ



ЖИЗНЕНИ КАРИЕРНИ РОЛИ -

ЧЕКЛИСТ

Инструкция: 

1. В колонка “Роли” оградете с кръг основните 

роли, които изпълнявате сега.

2. В колонката “Процент” запишете процента от 

време и енергия, които изразходвате за всяка 

роля през живота си.



СЛЕДВА  ЧЕКЛИСТ

3. За да оцените нивото на удовлетвореност, която 

изпитвате при  всяка от ролите, използвайте 

скала от 1 до 5, като 1- много неудовлетворен, 3 

– донякъде удовлетворен, 5 – много 

удовлетворен. Напишете оценките си в колонка 

“Удовлетвореност”.

4. Оценете ролите по степен на значимост за Вас 

като на най-значимата дадете оценка 1, на 
следващата - 2 и т.н.

5. Какво ще е ранжирането на ролите след 10 – 15 
години?   Запишете го в най-дясната колонка. 

5. примерната таблица



РОЛИ
/примерни/

% от 

живота Ви 

/max 100%/

Удовлетво-

реност

/скала 0-5/

Значимост Как ще изглежда 

/ранжирайте/ 

след 10-15г.?

ДЕТЕ

/син/дъщеря/
Вашите отношения с 
родителите/    

настойниците Ви и 
времето и енергията, 
посветени на това.

УЧАЩ СЕ
Време и енергия за 
образование и 

обучение.

ПРИЯТЕЛ
Време и енергия, 
посветени на близки 
приятели.

ГРАЖДАНИН
Времето и енергията, 
посветени на 
граждански, 
училищни, религиозни 
или политически 
дейности.

ПОЧИВАЩ
Времето и енергията, 
посветени на дейности 



ПРАКТИКУМ - ”НАРИСУВАЙТЕ СВОИТЕ 

ЖИЗНЕНИ КАРИЕРНИ РОЛИ...”

Инструкция: “Представете си, че празният кръг 

е торта, а парчетата са с различна големина. Те 

отговарят на:

- Значимите за днес  роли   която “играеш” сега –

в настоящето...

- Времето и енергията, необходима за тази роля.

Имайте в предвид, че енергията Ви е 100%  и тя се 

разпределя за всички роли “тук и сега”...  

- Оценката на значимостта на ролята за Вас;

- Оценката за  удовлетвореност от ролята. 



”НАРИСУВАЙТЕ СВОИТЕ ЖИЗНЕНИ 

КАРИЕРНИ РОЛИ...”



ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА 

РАЗМИСЪЛ

- Какво е вашето отношение от изпълняваните роли?...

- Чувствате ли се удовлетворен от това, което виждате?... От 

ролите, които днес ви занимават?

- Какво правите, за да бъдете по - ефективен?

- Кой ви подкрепя? (семейство, приятели, значими за вас хора)

- Доколко бихте искали да промените:

▪ ролята,

▪ процента (%)  от енергия, който влагате? Струва/т ли си или не?

▪ нова роля/нови роли - бихте ли искали да поемете риска?



ПРИМЕРНИ ВЪПРОСИ ЗА 

РАЗМИСЪЛ:

- Какви са вашите планове в личен, професионален, 

социален аспект? Планирате ли действията си? ...

- Как мислите,че ще изглежда вашия кариерен план 

след 5 години, след 10 години? ...

- Доколко активно / пасивно участвате в 

реализацията на вашите мечти,  доколко сте готови 

да учите цял живот?

- Какво значение има за вас да сте успял човек?

- Какъв е смисълът на живота, кариерата за Вас? 





ПРИКАЗКА ЗА ИЗ ПЪТ

“ЗА СМЕЛОСТТА ДА ОПИТАШ”

Един крал решил да изпита свитата си, за да намери 
човек за важен пост. Бил заобиколен от голям брой силни 
и мъдри мъже. 

- Обръщам се към вас, разумни мъже - казал кралят, -
защото имам проблем и искам да видя кой е в 
състояние да го реши.

Той повел присъстващите към огромна тежка врата, 
каквато никой досега не бил виждал. 

Кралят казал: - Това е най-голямата и най-тежка врата 
в моето кралство. Кой от вас може да я отвори?

Някои от придворните поклатили отрицателно глава. 
Други, смятани за мъдреци, погледнали по-отблизо 
вратата, но признали, че не могат да се  справят. След 
като мъдреците изрекли това, останалите придворни се 
съгласили, че проблемът е твърде труден за решение. 



... „ЗА СМЕЛОСТТА ДА ОПИТАШ“

Само един придворен се приближил до вратата. 

Огледал я, опипал  бравата, изпробвал различни 

начини да отвори вратата, накрая натиснал бравата с 

повече сила и... вратата се отворила.  Тя била само 

леко притворена и нямало нужда от нищо друго, 

освен готовност да се разбере това и кураж да се 

действа безстрашно.   

Кралят казал:

- Ти ще получиш службата в двора, защото ти не 

се доверяваш само на това, което виждаш и чуваш, 

а използваш собствените си сили и се осмеляваш да 

опиташ!
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