
 Защо се мотивира да участваш в това световно състезание? - 

Явявайки се на сертификационния изпит за Microsoft Office Specialist, 

аз не знаех за предстоящото световно състезание. Впоследствие, 

когато научих, бях доста развълнувана и едновременно притеснена 

от факта, че ще представям цяла България. Въпреки всичко, събрах 

сили и си казах, че ще дам най-доброто от себе си. 

 Считаш ли, че подготовката в училище ти помогна да се 

справиш успешно със сертификационният изпит? 

Определено, наученото в училище ми помогна да се справя с изпита 

на Word 2010. Упражненията, които сме правили в клас, бяха много 

сходни с формата на задачите от състезанието във Вашингтон.  

 Какви нови предизвикателства ти предостави това участие? 

Каква беше сложността на задачите и какво представлява 

самото състезание? 

Във Вашингтон ми се отдаде възможност да се запозная с много хора 

от целия свят, хора, които са готови да се състезават и да покажат 

своите умения. Самото състезание беше много организирано и 

всичко протече така, както беше описано в регламента. Когато 

влязохме в изпитните стаи, ни раздадоха пликове с инструкции за 

документа, който трябваше да обработим. Лично мен задачата не ме 

затрудни. Може би единственото нещо, което ми попречи да съм на 

едно от първите места, е недостига на времето. Дори не усетих кога 

изминаха петдесетте минути. 

 Как другите участници коментираха състезанието и какви са 

ти впечатленията от тях? 

Някои от участниците, с които успях да се запозная, бяха 

развълнувани като мен за предстоящия ни изпит, други бяха 

запазили спокойствие. Много от тях коментираха сложността на 

задачите, а миналогодишни участници разказаха за преживяванията 

си от състезанието през 2012 година. 

 След преживяното промениха ли се твоите бъдещи 

професионални планове?  

Бъдещите ми професионални планове не са се променили. Мисля, че 

съм се ориентирала правилно в каква среда искам да работя и с 

какво да се занимавам след обучението си. Едно от нещата, които 

обичам да правя е да трупам нови знания и умения и да поставям 

нови предизвикателства пред себе си. 


