Код на клиент: client’s code

Дата: 10.01.2019

Prospera
РЕЗУЛТАТИ ЗА [client]
Prospera е система от въпросници, които ти дават информация за теб самия по отношение на бъдещата
ти кариера. Въпросите, на които отговори ще ти дадат отговор на това какви са твоите професионални
интереси, важните за теб неща, каква е увереността ти да се обучаваш в различни специалности,
мотивацията и уменията ти за учене, начинът по който вземаш решения и планираш бъдещето си и т.н.
Този доклад ще ти даде много информация. Можеш да я използваш, за да разбереш повече за себе си.
Можеш просто да запълниш няколко свободни минути с нея. Можеш да я споделиш с приятелите си. Но
със сигурност ще ти е полезна, за да решиш каква специалност в университета да избереш. Надявам се,
че ще ти бъде интересно.

ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ

В графиката по-долу можеш да видиш всички резултати за твоите интереси (високи резултати са над 7.50
точки, средни - между 3.50 и 7.49, а ниски – под 3.49.

Агронауки
Езици
6.62
Хуманитарни
6.96

10
8

5.40

6

6.69
Изкуства
9.35
Икономика

4
2

Точни
4.36

0

Социални
8.89
Право
6.06

Инженерни
5.94
Компютри
4.15

8.79
Педагогика

Медицина
5.06

1

Код на клиент: client’s code

Дата: 10.01.2019

А Ето как изглежда твоят „профил“, в зависимост от професионалните области, които си избрал като найинтересни за теб. Те са следните:

ИЗКУСТВА

8.00

Изкуството е сред областите, към които имаш най-голям интерес. Музика, илюстрации, картини,
декорация, пеене – има много професии, в които можеш да бъдеш „творец“. Но дори да не си,
ако харесваш изкуството, мениджър, продуцент и т.н., са само част от професиите, които се
насочени към тази област. Решил ли си вече към коя област на изкуството ще се насочиш? Малко
по-надолу ще откриеш кои са нещата, най-важни за теб – сигурен съм, че те ще ти помогнат да
се ориентираш по-добре.

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

7.88

Областта на образованието и педагогиката е сред професиите, които най-силно би желал да
упражняваш. Това е страхотно! Да обучаваш и възпитаваш е една от най-важните професии на
бъдещето – от теб ще зависи успеха на много деца! Мислил ли си в коя област искаш да
обучаваш? Или към коя възрастова група (детска градина, училище, университет, продължаващо
образование) да се насочиш? Каквото и да избереш, важното е да ти нови радост и
удовлетворение – тях ще ги предадеш и на хората, на които преподаваш. Успех!

СОЦИАЛНИ НАУКИ

7.55

Ти определено си социален тип. За теб е важно и ти харесва да помагаш на хората. Мислил ли са
за конкретна професия, чрез която да можеш да правиш това? Можеш да се реализираш като
детски психолог, семеен консултант, антрополог или политолог, дори специалист по
разрешаване на конфликти. Социалните науки са важни и за частния бизнес – там можеш да
работиш за повишаване мотивацията на служителите и за тяхното професионално развитие.
Сигурен съм, че интересът ти в тази област ще те насочи към най-добрата възможност за
кариера. Успех!

Любопитно съчетание нали? И това е само началото! Сигурен съм, че информацията в доклада
ще ти даде възможност да разбереш повече за себе си: това, което е важно за теб, твоите силни
и не толкова силни страни, и много други неща. Защото изборът на специалност и бъдеща
кариера е именно това – възможност да правиш нещо, което ти е интересно, да постигаш важни
за теб неща и да покажеш най-доброто от себе си. Пожелавам ти успех!
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В останалата част от доклада ще разбереш много повече за себе си. Надявам се, че това ще ти
помогне да реализираш интересите си и да се насочиш към специалност, която ще те направи
истински щастлив и ще ти помогне да осъществиш важните за теб неща.

ЦЕННОСТИ
Пред теб има много възможности. Но невинаги това, което ти е интересно в момента, може
реално да се превърне в твоя професия. Защо? Защото просто може да не е толкова важно за
теб.
Изборът на професия зависи от много неща – включително от твоите ценности – това, което е
най-важно за теб. В примера, който ти дадох, е възможно да предпочетеш музикалната кариера
– защото обичаш да бъдеш на сцената и да показваш таланта си. Но ако вместо това за теб е поважно да управляваш хора, които да работят за теб, може би ще решиш, че професията на
музикален мениджър е по-добра за теб.
По-долу можеш да разбереш повече за това кои са твоите важни неща в живота (твоите
ценности). Високи резултати са над 7.50 точки, средни - между 3.50 и 7.49, а ниски – под 3.49.
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7.38

Вероятно ти харесва да помагаш на другите и да им бъдеш полезен, и го правиш винаги, когато
това е необходимо. Но в професията, която търсиш, не е задължително това да бъде на първо
място. В твоите очаквания идеалната кариера сигурно ще ти помогне да реализираш други
важни за теб неща. Ако в момента не си съвсем сигурен какво точно искаш да правиш, погледни
не само високите, но и ниските си резултати от този тест – това ще те ориентира не само кое е
важно за теб, но и кое няма да те направи щастлив, дори да ти се струва интересно да го правиш.

ДОХОДИ

7.01

Ти знаеш цената на парите и финансовата сигурност е важна част от плановете ти за бъдеща
кариера. Поне толкова важна, колкото и на другите хора на твоята възраст. Е, сигурно би работил
и нещо, което не носи много високи доходи, но което ти е интересно и те вдъхновява. Или просто
в момента парите не са от нещата, които са във фокуса ти. Всъщност, ако се ангажираш в
професия, в която наистина имаш талант и те прави щастлив, ти със сигурност ще дадеш всичко
от себе си и доходите ще дойдат сами, нали?

ПРЕСТИЖ

6.31

Да бъдеш известен, хората да говорят за теб, да се допитват до твоето мнение и постоянно да ти
обръщат внимание – за много хора това е супер важно, но за теб невинаги е така. Понякога
предпочиташ да не си „под прожекторите“ в това, което правиш. Или пък просто зависи от това,
което ще работиш. Ако не си сигурен дали престижът е важен за теб, погледни резултатите от
теста за интереси – така ще видиш дали професиите, които харесваш, са свързани с оценката на
други хора.

ЛИДЕРСТВО

5.90

За теб е важно да поемеш нещата в свои ръце, когато това е необходимо или ако ти се наложи,
но често е възможно да оставиш хората да работят така, както те смятат за добре. Като цяло,
лидерството не е най-ценното нещо, което търсиш в една работа, въпреки че сигурно ще се
справиш, ако това е част от задълженията ти. Ценностите, които са с най-висок резултат от този
тест ще те ориентират най-добре за това, което е важно за теб в една професия. Това е и нещото,
което ще те прави наистина щастлив.
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ИНОВАЦИИ
5.55
За теб е важно да можеш да бъдеш креативен, но също толкова добре ще се справяш и ако не се
налага всеки ден да измисляш нещо ново и да бъдеш непрекъснато оригинален. Това
определено разширява кръга от професионални области, към които можеш да се насочиш, нали?
Ако погледнеш ниските и високите резултати от този тест, те ще ти дадат информация кое е
важно за теб (и кое не е), а ако ги съпоставиш с резултатите от теста за интереси, кръгът от
потенциални специалности и кариери наистина ще се стесни. Успех!

ПОСТИЖЕНИЯ

4.69

Да бъдеш оценен с високите си постижения и всеки ден да постигаш нещо по-добро е важно
донякъде за професията, която искаш да практикуваш, но не е решаващо. Понякога просто ти се
иска да можеш да се оставиш на течението и да не правиш нищо. Друг път нямаш търпение да
вложиш всичките си умения и таланти в това, което правиш. Коя ли професия ще ти даде
възможност за това?

МОТИВАЦИЯ И УМЕНИЕ ЗА УЧЕНЕ
Ученето не е само умението да запомниш нещо. Всъщност, ученето дори не е свързано само с
училище. Можеш да научиш текст на песен или пък нова компютърна игра. И за всичко това е
нужно просто желание и ангажираност, някакъв план (например да намериш свободно време,
което си е трудна задача) и нещо много важно – да не те е страх да се провалиш. Този тест ще ти
покаже до каква степен ти притежаваш всички тези черти в сравнение с другите кандидатстуденти.
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По принцип нямаш проблеми с концентрацията, но понякога ти е трудно, когато трябва да
фокусираш вниманието си върху ученето за продължително време. Това сигурно се случва,
когато не ти е интересно в час или материалът е труден. Или пък просто се разсейваш и мислите
ти лесно се от отклоняват от това, което правиш. Мислил ли си защо е така? Ако искаш да бъдеш
наистина добър в това, което правиш, концентрацията може да ти е много полезна. Тя ще ти
спестява време докато учиш и така ще можеш да правиш нещата, които харесваш в свободното
си време.

УМЕНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ
5.26

Твоето умение да планираш времето си по отношение на ученето е в средните стойности. Това
означава, че ако имаш някакви проблеми с това, че не успяваш да свършиш всичко в
необходимите срокове, те са същите като на повечето хора на твоята възраст. Успокояващо,
нали? Но не ти ли се иска да не си като повечето хора? И да имаш още повече време, в което да
правиш приятните за теб неща? Трябват ти още съвсем малко усилия – успех!
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МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ
5.14

Като цяло знаеш колко важно ще бъде да си подготвен, каквато и специалност да избереш в
университета, но понякога просто не можеш да седнеш и да учиш или да се подготвиш за изпит
или интервю, защото около теб се случват толкова много неща. Всъщност, твоята мотивация по
отношение на ученето е такава, каквато е на повечето хора на твоята възраст. Но не ти ли се
иска да си по-успешен от повечето хора? Липсват ти съвсем малко усилия за това.

СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕНЕ
1.51

Сигурно си забелязал, че не ти е много лесно да научаваш материала по различните предмети.
Замислял ли си се защо? Според резултатите ти от този тест, изглежда че нямаш ясно изградена
стратегия, която да следваш когато трябва да научиш нещо ново. Вероятно се опитваш просто
да запомниш фактите или пък учиш само когато изпитът ти наближава – да, това помага, но само
временно. Има много техники, които можеш да използваш, ако искаш да подобриш умението си
да учиш. Е, ти вече направи най-важната крачка – разбра нещо повече за себе си. Успех!

УВЕРЕНОСТ
Когато вземаме важни решения, те се определят не само от това, което ни е интересно и важно,
и от нашите способности и мотивация. Често, ние предприемаме важни (или не толкова важни)
неща, просто защото усещаме, че ще се справим. Тази увереност не само ни мотивира, но
всъщност, нерядко ни прави успешни, дори в области, които не бихме предположили. Сигурно
си спомняш, че ти отговори на няколко въпроса, свързани с твоята увереност да следваш
различни специалност. Графиката по-долу ще ти покаже в кои от тях ти усещаш, че ще се
справиш страхотно и в кои не толкова. Би било чудесно ако високите стойности (над 7.5 точки)
съвпадат с интересите и успеха ти в училище. Ако не – може би е добре да поговориш с
кариерния си консултант, приятел, или човек, който работи в съответната област. Особено ако
имаш интереси към професия, в която не чувстваш увереност.
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Увереност психология
Увереност Ветеринарна медицина
Увереност педагогика
Увереност геология
Увереност агрономия
Увереност философия
Увереност изкуство и култура
Увереност архитектура и градоустройство
Увереност история
Увереност медицина
Увереност литература
Увереност социология
Увереност екология
Увереност биология
Увереност статистика
Увереност право
Увереност компютърни науки
Увереност инженерни науки
Увереност чужди езици
Увереност математика
Увереност химия
Увереност физика
Увереност икономика
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8.00

9.00

10.00

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Решенията не са само правилни или грешни. Те могат да бъдат трудни или лесни.
Информираност, колебливост, автономност, следване на стереотипи – оцени тези свои качества,
за да разбереш повече за себе си и (ако е важно за теб,) да подобриш начина, по който вземаш
решения. Тази част от въпросника ще ти даде повече информация за някои проблеми, които
повечето млади хора срещат, когато трябва да кандидатстват в университета или да си изберат
бъдеща кариера. Надявам се, че ще ти бъде полезно.
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НИСКА УВЕРЕНОСТ

7.57

Изглежда не си много уверен в това да вземеш решението, което ти предстои. Или може би имаш
нужда от малко подкрепа или повече информация? Всъщност, сигурно точно по тези причини в
момента четеш този доклад. Възможно ли е решението да ти се струва твърде сложно? Или пък
се страхуваш, че можеш да сгрешиш? Може би по принцип ти е трудно да вземаш решения?
Каквато и да е причината за твоята неувереност, вече си направил първата най-важна стъпка и
тя е да опознаеш повече своите силни (и не толкова) страни чрез този тест. Успех!

СТЕРЕОТИПИ

6.83

В известна степен и ти, както и повечето кандидат-студенти, имаш някои стереотипи по
отношение на кариерния си избор. Това не е случайно – всички сме слушали, колко важно е да
избереш „правилната“ професия или специалност в университета, „за да не съжаляваш после за
това цял живот“. Но всъщност, познаваш ли някой, който цял живот е работил едно и също? Да,
важно е да избереш подходящата за теб професия. Но понякога може и да промениш
първоначалния си избор, ако виждаш, че не е най-добрият за теб.
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СЛАБА ИНФОРМИРАНОСТ
6.39

Твоята информираност е такава каквато на повечето кандидат-студенти. И все пак, можеш да
направиш още нещо, за да придобиеш наистина реалистична представа за различните видове
кариери или специалности в университета. Определено ще ти помогне, ако се срещнеш с
професионалисти или с работодатели в областите, които те интересуват, за да разбереш повече
за пазара на труда, перспективите ти за професионална реализация и възможностите за
развитие.

КОЛЕБАНИЯ
5.29

Изглежда, че изпитваш определени колебания относно своето бъдеще в професионално
отношение, макар че като цяло си наясно какво ще правиш. Може би имаш нужда от още малко
информация? Погледна ли внимателно резултатите си от тестовете за интереси и ценности? Те
ще ти покажат кое те прави щастлив. Бих ти препоръчал да видиш резултатите си от „Отношение
към бъдещето“ – те ще те ориентират кои са силните и слабите ти страни и това сигурно ще те
направи по-уверен в решението, което трябва да вземеш.

НИСКА АВТОНОМНОСТ

5.25

Да бъдеш автономен е умение, което те прави спокоен, когато вземаш решения, защото не се
стремиш да „угодиш“ на всички, или пък да направиш всичко възможно, за да не ги
разочароваш. Твоята автономност е в средните граници, което означава, че не се различаваш
много от своите връстници. И все пак - възможно е да се чувстваш притиснат от близките ти да
вземеш (подходящото) решение за своето бъдеще, с което може би не си напълно съгласен. Или
пък смяташ, че важните за теб хора не ти предоставят достатъчно свобода да решаваш сам.
Всичко това не бива да те притеснява, защото повечето кандидат-студенти преминават именно
през това.
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КАКЪВ ЧОВЕК СИ?
Тази част от теста показва какъв си ти като човек. Няма да се изненадаш, ако ти кажа, че всеки
човек е уникален, нали? Ти също притежаваш неща, които те правят различен от другите и
заради които хората те харесват (или не толкова). Този профил показва твоите силни и не толкова
силни черти, които са важни не само в избора ти на професия и кариера, но и в живота ти като
цяло. Стрес, промени, спешни решения, нови преживявания – начинът, по който реагираш на
тези предизвикателства, е част от твоята уникална личност. Можеш да разбереш какво те прави
различен от другите тук.
Устойчивост на
стрес
10

5.24

8
6

Отвореност към
нов опит

5.92
Увереност

4
2

5.21

0

2.22
Гъвкавост

ЗРЯЛОСТ

6.48
Зрялост

6.48

Имаш сравнително добри социални умения и като цяло успяваш да отстояваш принципите си и
да реагираш спокойно и отговорно в повечето ситуации. И все пак понякога ти се иска да
оставиш нещата такива каквито са и просто да се съгласиш с мнението на другите. Много хора
се справят и по този начин. Може би не е необходимо постоянно да бъдеш отговорен и да
вършиш всичко така, както е правилно.
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УВЕРЕНОСТ

5.92

Ти се чувстваш достатъчно уверен в своите способности и обикновено разпознаваш
благоприятните възможности, от които да се възползваш. Като цяло не те е страх, че ще се
провалиш – поне не повече отколкото другите хора на твоята възраст – и се справяш добре в
критични ситуации. И все пак, когато предприемаш нещо, предпочиташ да си сигурен, че няма
твърде голям риск от неуспех. Може би ти трябва още мъничко увереност, за да си наистина
успешен.

УСТОЙЧИВОСТ НА СТРЕС

5.24

Ти се справяш сравнително добре, когато си под стрес, но понякога наистина ти писва и си
склонен просто да се откажеш. Но това е само понякога, нали? Ти винаги намираш сили и
продължаваш напред. Запази тази своя увереност и не се оставяй трудностите да те
обезкуражават. Следвай целите си, фокусирай се върху положителната страна и успеха, който те
очаква. Каквото и да правиш, твоята устойчивост винаги ще ти бъде полезна.

ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ

5.21

Ти си балансиран по отношение на това да експериментираш и да се придържаш към познатите
и работещи начини за правене на нещата. Определено няма да се хвърлиш в някакво
преживяване, събитие или работа, само защото не са ти се случвали преди или пък само заради
възможността да опиташ нещо ново и различно. Обичаш баланса, защото се чувстваш уверен в
нещата, които познаваш и знаеш, че понякога просто няма смисъл да експериментираш.

ГЪВКАВОСТ
2.22
Ти си от хората, които предпочитат да бъдат в структурирана среда, в която няма много изненади.
Да знаеш какво се очаква от теб и да следваш ясни и добре описани задачи и план на действие.
Сигурно не обичаш промените и изразходваш много енергия, когато трябва да се приспособиш
към тях. Не е необходимо да си причиняваш този стрес – просто намери среда, в която да се
чувстваш комфортно, и работа, в която знаеш какво ти предстои всеки ден.
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ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЪДЕЩЕТО
Дългосрочно планиране, оптимизъм, ангажираност и амбиции – оцени в каква степен
притежаваш тези личностни черти, за да разбереш повече за себе си, както и за това, което те
затруднява.

Оптимизъм
10

7.23

8
6
4

Ангажираност

2

4.84

0

Времева
перспектива

4.15

4.85
Амбиции

ОПТИМИЗЪМ
7.23
По принцип се справяш добре в критични ситуации и бързо се възстановяваш от неуспехите си
(ако, разбира се, имаш такива), а като цяло си оптимист и вярваш, че всичко ще развие
благоприятно за теб. Често си поставяш реалистични цели, които наистина да можеш да
постигнеш и не губиш мотивация дори да срещнеш пречки. Понякога си наистина постоянен и
упорит, когато искаш нещо, а друг път оставяш нещата да се развият от само себе си или
разчиташ на късмета си. Както цяло си оптимистична натура, което е наистина полезно във
всичко, което ще правиш. Пожелавам ти успех!

13

Код на клиент: client’s code

Дата: 10.01.2019

АМБИЦИИ
4.85

Ти си толкова амбициозен, колкото и другите младежи на твоята възраст. Понякога наистина
имаш „хъс“ за победа и съревнование, но друг път си доволен от своите постижения сами по
себе си. Хубаво е, че си открил баланса. Когато нещо наистина е важно за твоя успех, обичаш да
си подготвен и да си най-добрият, но това никога не е било „на всяка цена“ за теб. Понякога е поценно да можеш да прецениш възможностите си и да си поставяш реалистични цели, вместо да
се стремиш към нещо, което никога няма да постигнеш.

ВРЕМЕВА ПЕРСПЕКТИВА

4.84

Като цяло си наясно с нещата, които искаш да постигнеш и приблизително точно си представяш
къде ще бъдеш в следващите няколко години. Е, поне толкова точно, колкото и повечето
кандидат-студенти на твоята възраст. И все пак, може би ти липсва малко увереност и оптимизъм,
или пък усещането, че много неща зависят от теб. Имам идея – защо не опиташ да си представиш
най-дивите си професионални мечти? Всичко, за което мечтаеш и което вярваш, че ще те
направи щастлив. Мислиш ли, че това е животът, за който ще мечтаеш и след 10 или 20 години?
А сега си направи план от няколко стъпки и го обсъди с някой, чието мнение е важно за теб.
Успех!

АНГАЖИРАНОСТ
4.15

Сравнително често мислиш за бъдещата си професия (или поне толкова често, колкото и другите
младежи на твоята възраст). Вярваш, че всичко, което правиш, е свързано с твоето бъдеще и
затова не се отказваш лесно, когато се появяват някакви проблеми или трудности. Напротив,
понякога дори си изработваш „План Б“, на който да разчиташ, ако нещо те изненада. И все пак,
„и ти си човек“, и понякога странични неща те разсейват. Не се притеснявай, има време за жертви
и упорита работа. Все пак сега ти предстои да избереш нещо, което ще те прави щастлива, нали?
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СВОБОДНО ВРЕМЕ
Хоби или професия? Това понякога е най-важният въпрос. Вече си видял кои са областите на
твоите професионални интереси, а сега можеш да провериш доколко те са свързани и с
любимите неща, които обичаш да правиш. В графиката по-долу са твоите резултати.

Творчество
10

4.08
8
6

7.73

4

Доброволчество

Развлечения

2

7.19

0

5.71
Спорт

Науки

7.89
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КАРИЕРНИ ПЛАНОВЕ
Сигурно си спомняш, че ти зададохме няколко въпроса за професиите, които обмисляш да
избереш, и някои неща, свързани с тяхната престижност, удовлетвореността на хората, които
упражняват тези професии, и доходите, които очакваш да получаваш. След като вече си в края
на този доклад и прочете много неща (надявам се и много нови) за себе си, ти предлагам да
погледнеш твоя избор на професии, като имаш предвид и всичко, което научи за себе си тук. Ето
отговорите на тези въпроси:
Професията, която в най-голяма степен бих искал/а да работя, е:
Бизнесмен
•

Престижност:

Хората се възхищават на тези, които я упражняват.
•

Удовлетвореност на хората от тази професия:

•

Доходите достатъчни ли ще ти бъдат:

•

Каква специалност трябва да се запише човек, който иска да упражнява тази професия?

•

След като завършиш училище, мислиш ли, че ще запишеш да следваш тази специалност?

•

Каква е според теб вероятността, след като завършиш успешно тази специалност, да си

…
…
…
…
намериш желаната работа?
…

Професията, която също обмисляш, макар и като втори за работа, е:
…
•

Престижност:

•

Удовлетвореност на хората от тази професия:

•

Доходите достатъчни ли ще ти бъдат?

•

Каква специалност трябва да се запише човек, който иска да упражнява тази професия?

•

След като завършиш училище, мислиш ли, че ще запишеш да следваш тази специалност?

…
…
…
…

…
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• Каква е според теб вероятността, след като завършиш успешно тази специалност, да си
намериш желаната работа?
…
И накрая, твоят трети професионален избор за работа, е:
Бизнесмен
•

Престижност:

Хората се възхищават на тези, които я упражняват.
•

Удовлетвореност на хората от тази професия:

•

Доходите достатъчни ли ще ти бъдат?

•

Каква специалност трябва да се запише човек, който иска да упражнява тази професия?

•

След като завършиш училище, мислиш ли, че ще запишеш да следваш тази специалност?

•

Каква е според теб вероятността, след като завършиш успешно тази специалност, да си

…
…
…

…
намериш желаната работа?
…

УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ

И накрая, струва ми се, че ще ти е полезно да хвърлиш един поглед върху таблицата по-долу. В
нея е твоят успех по различните предмети. Тази информация ще ти помогне да се фокусираш
върху областите, които трябва да подобриш, в случай че имаш недостатъчно високи постижения
в желаната област.

Общ успех до момента
Успех по литература
Успех по първи чужд език
Успех по втори чужд език
Успех по математика
Успех по физика
Успех по химия
Успех по биология
Успех по информационни технологии
Успех по история
Успех по география
Успех по философия, етика и право
Успех по музика

5.50
6.00
4.50
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
6.00
5.00
6.00
6.00
4.50
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Успех по изобразително изкуство
Успех по спорт

Дата: 10.01.2019
4.50
4.50

Добре, това е финалът на този доклад. Надявам се, че ти беше не само интересно, но и
полезно да прочетеш всичко и ти пожелавам успех!
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