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Настоящият доклад представя резултатите от изследването на Вашият клиент със системата за 
образователно и кариерно консултиране «Проспера». Получените данни трябва да се 
интерпретират от обучен кариерен консултант и да се обсъдят с участника в рамките на 
специална сесия, предназначена за даване на обратна връзка.

I.  Интереси, ценности и кариерни планове

Интереси

В графика 1 са представени интересите на Вашият клиент. Резултати над 7.5 точки 
свидетелстват за значителен или силен интерес, докато такива под 3.5 точки – за малък 
интерес или липса на интерес. Интереси, оценени между 3.5 и 7.4 точки, са средни.

Графика 1. Интереси

Точни науки (физика, химия, биология и др.) 7.80

Инженерни науки 5.89

Социални науки (психология, социология и др.) 4.88

Компютърни науки 7.73

Хуманитарни науки (философия, журналистика и др.) 6.27

Медицина и фармация 3.71

Педагогика и образование 5.65

Агронауки и производство на храни 3.59

Изкуства 3.42

Чужди езици 6.08

Право и сигурност 5.05

Икономика и търговия 3.99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вашият клиент има подчертани интереси в областта на: Точни науки (физика, химия, биология 
и др.), Компютърни науки.

Не се интересува от Изкуства.

По-голяма част от свободното си време Вашият клиент посвещава на развлечения, наука, 
изкуство и култура.

Ценности

В графика 2 са представени ценностите, които Вашият клиент свързва със своята кариера и 
бъдеща работа. Резултати над 7.5 точки показват нещата, които са много важни, докато тези 
под 3.5 точки – тези, на които не държи особено. Ценности, оценени между 3.5 и 7.4 точки, са 
средно значими.
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Графика 2. Ценности

Доходи 3.33

Престиж 5.09

Иновации 6.24

Просоциални ценности 3.80

Постижения 6.26

Лидерство 2.83

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

До известна степен важни са: Престиж, Иновации, Просоциални ценности, Постижения.

Не са важни: Доходи, Лидерство.

Кариерни планове

В най-голяма степен Вашият клиент обмисля за себе си следните три възможности за 
професионална реализация:

ФИЗИК

ПРОГРАМИСТ

ПСИХОЛОГ

Това е оценката на Вашият клиент за всяка една от професиите по критериите "Престижност", 
"Удовлетворение", "Перспективи за заетост" и "Доходи":

ФИЗИК ПРОГРАМИСТ ПСИХОЛОГ
Престижност Престижна Престижна Престижна

Удовлетворение Не мога да 
преценя Удовлетворяваща Не мога да 

преценя

Перспективи за заетост Добри 
перспективи Много добри перспективи Добри 

перспективи
Доходи Достатъчни Достатъчни Достатъчни
Обща оценка 23 30 23

II.  Избор на университетска специалност

На въпроса "Какво смяташ да правиш след завършване на гимназия?", отговорът на Вашият 
клиент e: "Ще уча в университет."

На въпроса каква специалност ще кандидатства, отговорът е: "Имам различни идеи, но се 
колебая."
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Специалностите, свързани с кариерните цели на Вашият клиент, са:

ФИЗИКА

ПРОГРАМИРАНЕ, КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

ПСИХОЛОГИЯ

Графика 3 представя увереността на Вашият клиент да следва различни университетски 
специалности. Оценки над 7.5 точки свидетелстват за висока увереност, че ще се справи, 
докато тези под 3.5 точки са показателни за ниска увереност и избягване.

Графика 3. Субективна увереност в успешността на следването

Икономика 8.30

Физика 9.99

Химия 7.75

Математика 8.87

Чужди езици 3.34

Инженерни науки 7.80

Компютърни науки 9.67

Право 6.27

Статистика 3.02

Биология 2.69

Екология 5.40

Социология 6.85

Литература 4.28

Медицина 3.65

История 7.83

Архитектура и градоустройство 6.71

Изкуство и култура 4.60

Философия 4.92

Агрономия 5.23

Геология 5.24

Педагогика 5.71

Ветеринарна медицина 3.22

Психология 6.31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вашият клиент смята, че ще се справи много добре, ако следва специалности като: 
Икономика, Физика, Химия, Математика, Инженерни науки, Компютърни науки, История.

Не смята, че ще се справи със следването по специалности като: Чужди езици, Статистика, 
Биология, Ветеринарна медицина.
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Успехът на Вашият клиент в училище досега е:

Оценка

Твоят общ успех до момента 6

Български език и литература 6

Първия чужд език 5.50

Втория чужд език 6

Математика 6

Физика 5.50

Химия 5.50

Биология 5

Информационни технологии 6

История 5.50

География 5.50

Философия, етика и право 5.50

Музика 5.50

Изобразително изкуство 5.50

Спорт 6

III.  Стратегии и мотивация за учене

В тази секция са представени резултатите на Вашият клиент по фактори като мотивация за 
учене, способност за планиране, концентрация и умения за учене. Тези фактори оказват 
значително влияние върху успеха на учениците, независимо от техните интелектуални 
способности.

Графика 4. Мотивация и умения за учене

Мотивация за учене 3.24

Стратегии за учене 8.17

Умения за планиране 1.00

Концентрация 3.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вашият клиент не обича да учи особено. Възможно е да не се чувства уверена в своите 
способности, но ако това е проблемът, на нея трябва да се обърне незабавно внимание, тъй 
като ниската мотивация за учене се отразява на оценките й и по този начин още повече се 
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затвърждава нейното убеждение, че не се справя добре в училище.

Учи чрез разбиране, като свързва новата информация със старите знания и открива логически 
връзки между фактите. Тази стратегия е ефективна, защото й позволява да различава важната 
информация от маловажната и да свързва нови знания със старите. По този начин тя успява да 
запомни наистина съществените неща в уроците.

Изпитва определени затруднения с това да планира рационално своето учене и да 
разпредели времето си така, че да научи по всеки предмет.

Изпитва известни затруднения с концентрацията на вниманието, особено ако й се налага да 
учи повече и по-дълго време.

IV.  Вземане на решение

Изборът на университет и бъдеща кариера е сложно решение, което затруднява повечето 
ученици. Същевременно някои фактори като например наличието на множество и 
разностранни интереси или зрелостта за вземане на самостоятелни решения силно варират 
сред учениците и следователно могат да затруднят в различна степен тяхното кариерно 
планиране. В графика 5 са представени резултатите на Вашият клиент по тях.

Графика 5. Вземане на решение

Колебания 8.98

Слаба информираност 7.73

Стереотипи 10.00

Ниска автономност 3.55

Ниска увереност 10.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вашият клиент изпитва сериозни колебания с избора на университетска специалност и 
вземането на кариерно решение. Тя има прекалено много и различни интереси и не може да 
открие професионалната перспектива, която в най-голяма степен съответства на нейните 
ценности, цели и интереси.

Смята, че знае твърде малко за професиите, които й харесват и това определено я затруднява 
да вземе правилното кариерно решение. Подходящо е да бъде насочена към места, на които 
може да намери надеждна информация за предпочитаните от нея професии. Освен това би 
било полезно да й се осигури среща с професионалисти и/или възможност да наблюдава 
тяхната работа.

Процесът на кариерно планиране е сериозно затруднен от погрешни представи за нещата 
като например, че решението, което й предстои да вземе, е необратимо или 
професионалната реализация зависи от външни обстоятелства, които тя не може да 
контролира. Това са често разпространени стереотипи сред юношите на нейната възраст, 
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които пречат на мотивацията им и ги карат да отлагат решението си. Подходящо е тези 
въпроси да бъдат коментирани с нея и съществуващите стереотипни представи да бъдат 
постепенно елиминирани.

Възможно е да се чувства притисната от близките си да вземе решение за своето бъдеще, с 
което тя не е напълно съгласна или да смята, че те не й предоставят достатъчно свобода да 
решава сама за следването си и бъдещата кариера.

Чувства се неуверена и неподготвена да вземе сама решението къде и какво да кандидатства 
и каква кариера да избере, тъй като досега не е взимала самостоятелно подобни важни и 
сложни решения.

V.  Стил на планиране и други личностни характеристики

Стил на планиране

Ефективното дългосрочно планиране зависи от мотивацията за планиране (времевата 
перспектива) и личностни качества като оптимизъм, амбиция и ангажираност.

Графика 6. Стил на планиране

Времева перспектива 4.20

Оптимизъм 5.12

Амбиции 5.73

Ангажираност 3.76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вашият клиент сравнително рядко си поставя конкретни, отдалечени във времето цели, но 
обича да мечтае и като цяло е наясно с нещата, които иска да постигне в бъдеще. Възможно е 
обаче част от дългосрочните й планове да са доста общи и следователно да се нуждаят от 
развитие и набелязване на по-конкретни междинни цели и стъпки.

Не се страхува излишно от бъдещето и като цяло е оптимист. В повечето житейски ситуации 
мисли положително и вярва, че в крайна сметка ще постигне целите си.

Стреми се да си поставя реалистични цели, съобразени с възможностите. Понякога е склонна 
да поеме известни рискове, ако това, което иска е наистина важно за нея но в повечето случаи 
разумно преценява силите си и натоварванията, които може да понесе.

Упорито и настойчиво преследва целите, които си е набелязала и не се отказва лесно, когато 
се появяват някакви проблеми или трудности.
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Други личностни характеристики

Графика 7. Личностни характеристики

Устойчивост на стрес 5.57

Увереност 5.57

Зрялост 4.73

Гъвкавост 4.30

Отвореност към нов опит 5.42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вашият клиент се справя сравнително добре в трудни или стресогенни ситуации. Тя не е 
склонна да се отказва лесно от целите си, дори когато по пътя към тяхното постигане се появят 
значителни трудности и като цяло сравнително лесно преодолява неуспехите си. Все пак, ако 
проблемите, с които се сблъсква са прекалено много или прекалено големи, може да се 
обезсърчи и да загуби увереността си.

Чувства се достатъчно уверена в своите собствени сили и способности и не пропуска 
открилите се пред нея подходящи възможности само заради страх от евентуален неуспех. Все 
пак, когато си поставя цели, тя предпочита да се уверява, че притежава необходимите знания 
и умения и не е склонна да поема прекалено голям риск.

Притежава сравнително добри социални умения и демонстрира адекватно за възрастта си 
ниво на личностна зрялост. Поема отговорност за решенията, които взема и се стреми да 
отстоява своите позиции и интереси, макар и не винаги да успява да прави това по най-
правилния начин.

Сравнително лесно се приспособява към промени, но определено й трябва известно време, за 
да се ориентира и адаптира в нови и непознати за нея ситуации. Предпочита да работи по 
задачи, в които изискванията и целите са ясни или които са до голяма степен познати.

Харесва, когато в нещата, с които се занимава има баланс между ново и познато. Понякога 
обича да експериментира, но като цяло не е склонна да подкрепя промени, просто заради 
възможността да се опита нещо различно.




