
Мої плани на майбутнє (Твір-роздум з елементами опису)

Я — дев'ятикласник, і проблема вибору професії зараз достатньо важлива  для мене.
Звичайно, я довго міркував над цим питанням. У моїх батьків із  цього приводу своя
думка. А оскільки закінчення школи все ближче, мої  тривоги стають сильнішими. Але
попереду ще 3 роки. 

Як і більшість моїх друзів, я збираюся після закінчення школи  вступати до університету
або іншого вищого навчального закладу. Я  сподіваюсь, що отримаю атестат з гарними
оцінками. Але я розумію, як  багато молоді принесе свої атестати з відмінними оцінками
до приймальної  комісії університету. Складання вступних іспитів — серйозне 
випробування для тих, хто хоче продовжувати свою освіту. 

У мене немає ніяких технічних здібностей. Але в той же час я не  знаю, чи зумію я знайти
гарну роботу після закінчення гуманітарного  факультету університету. 

Мої батьки хочуть, щоб я вступив на факультет менеджменту. Але я  сумніваюся, що у
мене є необхідні якості для цієї роботи. На мою думку,  той, хто вибирає цю професію,
повинен бути дуже комунікабельним. І,  звичайно, якщо ви хочете досягти чого-небудь в
цій сфері, ви повинні  розбиратися в економіці, фінансах, трохи в бухгалтерському
обліку,  психології, праві, менеджменті. 

Є також одна річ, яка дуже хвилює мене. Якщо я не отримаю  достатньо балів для вступу
до університету або інституту, мене можуть  прийняти тільки на контракт, а в нашій сім'ї
поки що немає таких грошей  на моє навчання. 

Є ще одна можливість здобути освіту. Я маю на увазі технікуми.  Можливо, я виберу
бухгалтерський облік. Хороші бухгалтери потрібні  скрізь. 

Якщо я не вступлю до інституту або університету, я намагатимуся  навчитися працювати
на комп'ютері ще краще. Звичайно, я продовжу  вивчення англійської мови, і хотів би
також вивчити німецьку й  італійську. Я впевнений, що без цих знань неможливо
отримати гарну  роботу. Багато людей почали з малого і досягли потім вершин. Головне
—  правильно поставити мету!
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