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Flexible Educational Tool for Leadership Skills Development 
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SkillBox ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

След като си попълнил своите точки в таблица РЕЗУЛТАТИ, провери кое е твоето ниво и какви са 

предложенията за усъвършенстване. В тази стъпка са определени и обяснени различни нива на 

компетенциите, в много близко съответствие с реалните житейски ситуации и очакваното 

поведение на социално отговорния лидер. Различните нива на лидерски компетенции са маркирани в 

различни цветове. 

Твоят 
резултат 

Твоето ниво Къде си ти… 
Какво да направиш 

по-нататък 

20-27 
Начално 

 

Добре дошъл! 
Открий своите 

лидерски 
умения! 

 

Заповядай в Света на лидерството! 
Следвай всички насоки, за да станеш 
социално отговорен лидер! Тръгваш 
на пътешествие, което ще те заведе 
до позицията на невероятния 
лидер… 

Запознай се с 
материалите за 
усъвършенстване 
на лидерските 
умения и прегледай 
секциите  
Открий  
в ЖЪЛТО 

28-35 Обучение 

Добро начало! 
Предизвикай 

себе си! 
 

Искаш ли да знаеш малко повече за 
лидерските умения? Опитай и не се 
страхувай да правиш грешки по пътя. 
Те са най-добрият начин за учене и 
развитие ... 

 

36-43 Израстване 
Браво! 

Продължавай 
напред! 

Ти си на правия път да станеш 
лидер! Има още какво да откриеш и 
да приемеш следващото 
предизвикателство…  

Запознай се с 
материалите за 
усъвършенстване 
на лидерските 
умения и прегледай 
секциите 
Изследвай  
в ЗЕЛЕНО 
 

44-51 Постижения 

Добър 
напредък! 

Подготви се за 
следващото 

ниво! 

Усвоил си най-важните стъпки и си 
доста напред в това пътуване, за да 
станеш успешен, отговорен лидер! 
Продължавай в правилната посока ... 

 

52-56 Напреднали 
Чудесна работа! 

Почти си 
стигнал! 

Почти го постигна! Измина дълъг път 
и доказа, че имаш каквото е 
необходимо. Още малко и си 
професионалист! 

Запознай се с 
материалите за 
усъвършенстване 
на лидерските 
умения и прегледай 
секциите 
Експериментарай 
в СИНЬО 
 

57-60 Изключително  
Отлично! Имаш, 
всичко, което ти 

трябва! 

Фантастично, ти си в състояние 
напълно да се ориентираш във 
водите на лидерството. Сега е време 
да вземеш други хора на борда и да 
споделиш опита си. И не забравяй, 
че в Света на лидерството винаги 
има какво да откриеш! 

 

А сега, попълни резултатите си за различните компетенции в СКАЛА НА РЕЗУЛТАТИТЕ СПОРЕД 

ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 


