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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1

ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1.Отговорете на въпросите:

Съдържание
Поздравления! Работата е Ваша. Преминахте успешно интервюто за работа и
трябва да започнете в понеделник от 8:00 до 16:00 часа. Наети сте да работите в
компанията като рецепционист. Вашата работа основно ще се състои в
отговаряне на телефона и асистиране на хора, които идват при Вас да търсят
информация. Понеделник е първият Ви работен ден и знаете само в колко часа
трябва да отидете и да си тръгнете, но не знаете нищо друго. Опитайте се да
съберете информация, за да започнете добре. 

1.Какво би било съществено важно да вземете в раницата си?
a)     Вода, химикалка и бележник за писане. 
b)     Грим, огърлица, и гривна.
c)     Бои и таблет.
d)     Всички горепосочени

2.Как бихте ходили на работа, ако работата беше на 15 минути от дома Ви?
a)Ходене, защото петнадесет минути не са много.
b)С кола, защото съм сигурен, че бих могъл да намеря място за паркиране близо
до работа.
c)С автобус, защото автобусната спирка е близо до дома ми и ме оставя близо до
работа. 
d)Всички описани по-горе.

3.Бихте ли взели храна, за да ядете по време на работа?
a)Да, защото така ще ям с колегите си и ще мога да установя първите социални
отношения.
b)Не, защото предпочитам да ям нещо бързо навън.
c)Някой ден може да взема храна със себе си.
d)Нито едно от гореизброените.



4.Какви дрехи бихте облекли?
a)Първият ден бих носил нещо стандартно, за да мога да видя как хората се обличат
и през следващите дни ще мога да се обличам по съответния начин.
b)Анцуг.
c)Ще нося пижама.
d)Нито едно от гореизброените.

5.Какви въпроси бихте задали на първия си ден?
a)За какво трябва да се погрижа?
b)Колко ще ми платят?
c)Имам ли свободно време?
d)А и C са правилни.

6.Какви стратегии бихте следвали, за да научите имената на Вашите колеги?
a)Бих направил списък с техните имена и характеристики.
b)Бих нарисувал квадрант с местата, където седят и имената им.
c)Не бих направил нищо.
d)Или А, или B.

ОТГОВОРИ:

1 - A
2 - D
3 - A
4 - A
5 - D
6- D


