
LĒMUMU PIEŅEMŠANA PAR PROFESIJU
PAMATA ATSKAITE

CAREER DIRECT NOVĒRTĒ 4 SVARĪGAS JOMAS UN SNIEDZ VĒRTĪGU IESKATU 
JŪSU UNIKĀLAJĀ BŪTĪBĀ – PERSONĪBĀ, INTERESĒS, PRASMĒS UN VĒRTĪBĀS. 

Jane Doe

JaneDoe@yahoo.com

ŠĪ DOKUMENTA MĒRĶIS IR SEVIS IZZINĀŠANA. TAS IR PAREDZĒTS, LAI PALĪDZĒTU CILVĒKIEM IDENTIFICĒT SAVAS PERSONĪBAS
STIPRĀS PUSES, PROFESIONĀLĀS INTERESES, PRASMES UN VĒRTĪBAS. ŠIS TESTS IR PAREDZĒTS KARJERAS PLĀNOŠANAI, UN
TO NEDRĪKST IZMANTOT, LAI UZSTĀDĪTU DIAGNOZI VAI ĀRSTĒTU PSIHOLOĢISKAS, GARĪGĀS VESELĪBAS UN/VAI MEDICĪNISKAS
PROBLĒMAS. LIETOTĀJS UZŅEMAS PILNU ATBILDĪBU PAR JEBKURĀM DARBĪBĀM VAI LĒMUMIEM, KAS IR PIEŅEMTI ŠĪ SEVIS
IZZINĀŠANAS LĪDZEKĻA IZMANTOŠANAS REZULTĀTĀ. IZMANTOJOT ŠO CAREER DIRECT TIEŠSAISTES KARJERAS TESTU, JŪS
ATSAKĀTIES NO JEBKĀDĀM PRETENZIJĀM PRET CROWN FINANCIAL MINISTRIES, JEBKURIEM SAISTĪTIEM UZŅĒMUMIEM VAI
SKOLĀM UN/VAI TO DARBINIEKIEM, KAS VAR RASTIES SAKARĀ AR ŠĪ NOVĒRTĒJUMA IZMANTOŠANU.

Crown Financial Ministries, Inc. Career Direct Tiešsaistes testu ir sagatavojusi Crown Financial Ministries, Inc. Career Direct Complete Guidance
System (Karjeras vadības sistēma) ir firmas zīme, savukārt Career Direct, Crown logotips, Crown Financial Ministries un Crown dizains ir Crown

Financial Ministries, Inc. reģistrētas firmas zīmes. Visas pārējās firmas zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Pabeigts

Dzimšana…

Pilsēta

ceturtdiena, 2018. gada 26.
aprīlis
pirmdiena, 1960. gada 16.
maijs
Cary
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IEVADS
Jane, šī pārskata izmantošanas pamatā ir princips, ka tiem, kuri saskaņo savu darbu vai profesiju ar savām personības īpatnībām, interesēm,
prasmēm un vērtībām, parasti patīk savs darbs, un viņi ir veiksmīgi savā profesijā.  Tādējādi, atbildes, ko jūs sniegsiet uz jautājumiem, kas
aptver zemāk parādītās četras jomas, saturēs vērtīgu informāciju jūsu karjeras plānošanai. Visas šīs jomas būtu pienācīgi jāapsver, pirms
pieņemt ar karjeru saistītus būtiskus lēmumus.

Jūsu rezultāti nenorādīs uz vienu jums visatbilstošāko profesiju. Tā vietā jūs iegūsiet būtisku informāciju, kas palīdzēs jums izprast pašam sevi un
to, kāds darbs vai profesija būtu jums īpaši piemērota. Šāda vispārēja pieeja ir daudz labāka, jo parasti būs vairākas līdzīgas profesijas, kas
saskanēs ar personas interesēm un talantiem.

UZZINIET VĒL VAIRĀK NO SAVA DETALIZĒTĀ PĀRSKATA

Jūsu pamata pārskats palīdzēs jums nostāties uz pareizā ceļa, bet jūs varēsit vēl pilnīgāk izmantot sava
Career Direct novērtējuma sniegtās iespējas, ja būsiet pasūtījuši rezultātus, ko nodrošina detalizētais vai

augstākā līmeņa pārskats. 

Abas šīs opcijas ietver detalizēto pārskatu, rīcības plānu un papildu resursus, bet augstākā līmeņa pārskats
ietver arī privātu karjeras konsultāciju, kuras laikā tiks izanalizēti jūsu rezultāti un sniegta interpretācija par to,

ko tas nozīmē jūsu nākotnei!

UZLABO MANUS REZULTĀTUS

1. Holland, J. (1959). A Theory of Vocational Choice. Journal of Counseling Psychology, 6(1), 35-45.
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PERSONĪBA
Jane, šajā iedaļā termins "personība" apzīmē veidu, kādā indivīds tiek dabiski motivēts rīcībai. Piemēram, daži cilvēki pēc dabas ir ļoti organizēti
un precīzi, bet citi ir spontānāki un paviršāki. Līdzīgi, daži mīl vairāk riskēt, bet citi pēc dabas ir piesardzīgāki.

Zemāk ir uzskaitīti jūsu seši personības faktori, sarindoti kārtībā no visizteiktākā līdz vismazāk izteiktajam.

1. Ar noslieci uz riskantumu/pārdrošību
ar tieksmi uz risku, ambiciozs un ar sacensības garu; jums patīk izaicinājumi.

2. Ekstraverts
komunikabls; tāds, kam patīk būt starp cilvēkiem, satikt nepazīstamus; pilns entuziasma un protat labi komunicēt ar cilvēkiem.

3. Novatorisks
ļoti radošs. Jums patīk ģenerēt un nākt klajā ar jaunām idejām un tiekties pēc izaicinājumiem prātam.

4. Apzinīgs, rūpīgs
patīk būt akurātam, organizētam un sagatavotam; labprāt ievērojat noteikumus, patīk strukturētība un paredzamība.

5. Piekāpīgs / Dominējošs (Skalas vidusdaļa)
vienlīdz ērti jūtaties gan kā līderis, gan kā sekotājs; pielāgojaties apstākļiem, ko diktē situācija.

6. Neieinteresēts, atturīgs / Līdzjūtīgs (Skalas vidusdaļa)
patīkams un izpalīdzīgs, bet spējat arī objektīvi novērtēt cilvēkus un situācijas.

SEŠI PERSONĪBAS FAKTORI

Piekāpīgs

Introverts

Neieinteresēts, atturīgs

Nestrukturēts

Piesardzīgs

Tradicionāls

Dominējošs (5)

Ekstraverts (14)

Līdzjūtīgs (2)

Apzinīgs, rūpīgs (6)

Ar noslieci uz riskantumu/pārdrošību (14)

Novatorisks (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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VISPĀRĒJĀS INTERESES
Jane, INTERESES ir vissvarīgākais faktors, lai palīdzētu jums atrast tās karjeras jomas, kas būs visatbilstošākās jūsu dzīves mērķim. 
Svarīgākās jomas, kuras jums būtu jāapsver, ir šādas:

1. Pārvaldība(menedžments) /Pārdošana
Šī karjeras grupa ietver tādas ar uzņēmējdarbību saistītas aktivitātes kā vadīšana, pārdošana, mārketinga stratēģiju izstrādāšana, kā arī
uzņēmuma dibināšana un vadība.

2. Atlētika
Tiem, kurus piesaista šī karjeras grupa, bieži ir ar atlētiku saistītas intereses, vai nu kā par profesiju, vai kā par brīvā laika pavadīšanu.

3. Starptautisks
Šī karjeras grupa saistās ar vēlmi ceļot vai strādāt kādā ārvalstī, sadarboties ar dažādu kultūru cilvēkiem un sazināties vairāk nekā vienā
valodā.

4. Jurisprudence/Politika
Tiem, kurus piesaista šī karjeras joma, ir stipra vēlme ietekmēt citu domas un viedokļus.

INTERESE PARAUGA PROFESIJAS

Pārvaldība(menedžments)
/Pārdošana

Mārketinga speciālists, Iepircējs, Vadošs uzņēmuma darbinieks, Nekustamu īpašumu pārdošanas
aģents

Atlētika Atlētikas treneris, Šķīrējtiesnesis/sporta amatpersona, Profesionālā sporta talantu meklētājs, Atlētikas
aģents

Starptautisks Ārzemju korespondents, Svešvalodu pasniedzējs, Tulks, Misionārs ārvalstīs

Jurisprudence/Politika Advokāts/pilnvarotais pārstāvis, Advokāta palīgs, Politikas zinātnes darbinieks, Šķīrējtiesnesis

PRASMES UN SPĒJAS
Jane, izvērtējot potenciālās karjeras jomas un profesijas, ir svarīga izpratne par savām prasmēm. Ir ļoti būtiski pieskaņot savu darbu savām
labākajām prasmēm, lai gūtu prieku, darot kaut ko tādu, kas jums labi padodas.

Fiziskā koordinācija, ķermeņa un roku-acu koordinācija, sports.

Tekoši runā svešvalodās, darbojas starptautisko kultūru un tradīciju jomā.

1. Atlētika Ļoti augsts (100)
0 50 100

2. Darbs dažādu kultūru vidē Ļoti augsts (88)
0 50 100
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http://online.onetcenter.org/find/result?s=Arbitrator
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http://online.onetcenter.org/find/result?s=Marketing%20Representative


VĒRTĪBAS
Izvēloties konkrētu darbu vai amatu savā karjerā, ņemiet vērā šādas VĒRTĪBAS DARBA VIDES sadaļā. 

1. Stabilitāte
Jūs mīlat strādāt stabilā vidē, kur ikdienas darba kārtība ir bez izmaiņām un pārsteigumiem. Jums ir svarīgas regulāras darba stundas,
stabila alga un darba grafiks, kas nemainās.

2. Izaicinājums
Jums nepieciešams izaicinājums atrisināt grūtas situācijas, kad „uz spēles jāliek visa banka”. Raugieties pēc sarežģītiem uzdevumiem un
šķēršļiem, kas jāpārvar. Jums sagādā prieku ieviest kārtību tur, kur ir bijis haoss.

Jums īpaši piemērots būs tāds darbs, kurā jūs varēsit rēķināties ar šādiem REZULTĀTIEM. 

1. Vadība
Jūs labi jūtaties amatā, kas uzliek atbildību pār cilvēkiem un resursiem. Jums nav grūti uzņemties atbildību, pateikt citiem, kas jādara, un
pieņemt lēmumus grupas vārdā. Jūsu darbam būtu jāietver izdevība uzņemties komandas vadību, lai sasniegtu kopīgus mērķus.

2. Karjeras attīstība
Jūs interesē tādas profesijas, kas piedāvā skaidri izstrādātu amatu un posteņu progresiju. Jums patīk virzīties uz augšu savā karjerā,
palielinot savu atbildību un autoritāti darbā. Meklējiet darbu, kas jums dod iespēju augt un veidoties kā profesionālim.

Kopumā, piekrītot sākt strādāt jebkurā amatā, jāpievērš pienācīga uzmanība DZĪVES VĒRTĪBĀM.

1. Ģimene
Jūsu ģimene jums nozīmē ļoti daudz, un jūs gribat rūpēties par viņiem, kad vien tas vajadzīgs. Jums ir svarīgi vienmēr būt pieejamam un
iesaistīties viņu aktivitātēs. Jums ir svarīgi pavadīt daudz laika kopā ar ģimeni, tādēļ par to nedrīkst aizmirst, domājot par profesijas izvēli.

2. Draugi
Iegūt un paturēt draugus jums ir ļoti svarīgi. Jums patīk pavadīt laiku ar tuviem draugiem, palīdzēt viņiem viņu vajadzībās un arī iegūt jaunus
draugus. Jūs augstu vērtējat tādu dzīvi, kas ļauj jums nolikt malā pienākumus, lai varētu izbaudīt laiku kopā ar tuviem draugiem un
pazīstamiem cilvēkiem.

4 NOZĪMĪGĀKĀS INTEGRĒTO VĒRTĪBU PRIORITĀTES

Dzīves vērtības

Darba vide

Darba rezultāti

Dzīves vērtības
Darba vide
Darba rezultāti

Dzīves vērtības

1. Ģimene
2. Draugi
3. Sasniegumi/panākumi
4. Godprātīgums

Darba vide

1. Stabilitāte
2. Izaicinājums
3. Neatkarība
4. Ceļošana

Darba rezultāti

1. Vadība
2. Karjeras attīstība
3. Augsti ienākumi
4. Atzīšana/atzinība
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KĀ IZPRAST SKALAS UN REZULTĀTUS
Skalas visās iedaļās pamatojas uz standartizētiem rezultātiem, kas tika iegūti no atbildēm, ko sniedza apjomīgas cilvēku grupas, kas sekmīgi
strādā dažādās profesijās. Ar šo skalu palīdzību jūs varat vizuāli salīdzināt savus rezultātus ar citu tipisku darbinieku rezultātiem. Skalas jums var
palīdzēt arī saskatīt tendences. Zemāk ir redzams vienas skalas paraugs.

Tipisku rezultātu diapazons diagrammā ir starp +30 (pa kreisi), 0 (vidus) un +30 (pa labi) (60 punktu diapazonā) un vidējais rezultāts ir 0 (skalas
vidusdaļā). Katrā atsevišķā gadījumā aptuveni vienai trešdaļai aptaujāto rezultāts būs labajā pusē (starp +6 un +30), vienai trešdaļai tas būs
skalas vidusdaļā (starp +5 pa kreisi, 0 un +5 pa labi) un vienai trešdaļai - kreisajā pusē (starp +6 un +30). Rezultāti uz skalas jāinterpretē, kā
parādīts zemāk.

Ievērojiet joslu diagrammas paraugā parādītos rezultātus, kas iegūti  sadaļā  Intereses un Prasmes/Spējas. Diagrammā norādīta maza interese
(pa kreisi), mērena interese (vidusdaļā) un liela interese (pa labi).Šie rezultāti nenorāda uz panākumiem, nedz arī tie ir ‘slikti’ vai ‘labi’. Balstoties
uz jūsu atbildēm, tie raksturo jūsu relatīvo stāvokli salīdzinājumā ar citiem pieaugušo vai jauniešu kategorijā.

Piekāpīgs
Introverts

(27) Neieinteresēts, atturīgs
(mid) Nestrukturēts

(13) Piesardzīgs
Tradicionāls

Dominējošs (21)
Ekstraverts (24)
Līdzjūtīgs
Apzinīgs, rūpīgs (mid)
Ar noslieci uz riskantumu/pārdrošību
Novatorisks (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30PARAUGS

Dzīvnieku aprūpe Augsts (75)
0 50 100PARAUGS
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DARBA BIBLISKAIS PAMATOJUMS
Jane, Darbam, ko darām, un karjerai, pēc kuras tiecamies, būtu jāizriet no tiem talantiem, kas mums ir doti.  Darbā mēs pavadām vairāk nekā
trešdaļu no savas dzīves. Tādēļ darbam ir jābūt tai mūsu dzīves jomai, kuru kuru mēs spējam labi un atbildīgi pārvaldīt.

  Labiem namturiem jāizmanto savs pilnais potenciāls!" Lai mēs spētu gudri izmantot savu potenciālu, mums ir precīzi jāpārzina tie
resursi, kas mums pieder, un jāspēj ar gudrību likt tos lietā. Šie resursi ir mūsu dabiskie talanti, iegūtās prasmes un mūsu stiprās
puses.

Career Direct

1. princips: Darbam, ko mēs darām, ir nozīme. Mūsu apziņa par sava darba nozīmi jeb jēgu būs skaidrāka tad, ja būsim
izvēlējušies profesiju, kas atbilst mūsu dzīves vērtību sistēmai. Izsakoties ar visvienkāršākajiem vārdiem, mūsu darba mērķis ir
apmierināt savas vajadzības. Ja jūsu darbs nespēj nodrošināt šā mērķa piepildījumu, lūkojieties pēc kaut kā labāka.

2. princips: Ikviens darbs var piešķirt jēgu un cieņu mūsu dzīvei. Pat visvienkāršākais darbs var būt vērtīgs, ja mēs ar to varam
palīdzēt citiem. Strādājošs cilvēks var iegūt jēgu un cieņpilnu apziņu no tā, ka viņš spēj būt noderīgs citiem. Turklāt apkārtesošo
cilvēku cieņu un respektu bieži vien var iegūt, nodrošinot augstas kvalitātes pakalpojumus. Šī cieņa ietekmē gan strādājošā
pašapziņu, gan apziņu, ka viņš citiem ir svarīgs un vajadzīgs.

3. princips: Katram cilvēkam ir svarīgi atklāt savu profesionālo aicinājumu. Profesionālais aicinājums ir ar darbu saistītās
aktivitātes, uz kurām mums ir īpaša nosliece un kuru izpilde mums labi un viegli padodas. Visa Career Direct  orientācijas
sistēma palīdz atrast pareizo profesionālo aicinājumu. Tie, kas atraduši savu īsto vietu darba tirgū, ir daudz apmierinātāki ar dzīvi
nekā pārējie sabiedrības locekļi.

4. princips: Darbs, ko darām, nodrošina mūsu uzticamību sabiedrības acīs. Šī uzticamība, ko esam nopelnījuši ar savu darbu,
radīs jaunas iespējas darīt labus darbus un kalpot citiem. Ar nopelnīto naudu varam atbalstīt labas idejas un ar prasmēm, kuras
esam apguvuši savā darbā, varam kalpot kā brīvprātīgie palīgi. Šāda rīcība daudziem no mums palīdz iegūt gandarījuma sajūtu
un prieku.

5. princips: Vēlme kļūt par ekspertu vai vērtīgu darbinieku ir cēla, ja motivācija, kas aiz tās slēpjas, ir tīra. Lai sasniegtu
profesionalitāti, ir nepieciešama piepūle un laiks. Mūžizglītība visas dzīves garumā (izmantojot mums piemītošos talantus), ja to
darām stratēģiski pareizi, paātrinās profesionālas izcilības sasniegšanu. Darba tirgū noderīgas zināšanas un prasmes palielinās
mūsu drošības sajūtu.

6. princips: Darba pazaudēšana nav mūža lielākā traģēdija, tā ir iespēja atrast kaut ko labāku. Pēc darba pazaudēšanas
analizējiet un izvērtējiet, kādēļ tas notika. Ja tikāt atlaists nepatiesu iemeslu dēļ, piedodied pārkāpumus, jo tā jūs spēsiet meklēt
jaunu darbu bez liekas un nomācošas nastas uz pleciem. Ja darba meklējumos negūstat panākumus, apsveriet iespēju
pieteikties brīvprātīgajam darbam vai pieteikties kādā uzņēmumā praksē, jo esot saskarē ar citiem cilvēkiem var jums pavērt
jaunu iespēju durvis. Apgūstiet jaunas prasmes un iepazīstieties ar daudziem jauniem cilvēkiem. Iespējams, jauniegūtie draugi
zinās par darbavietām, kurās tiek meklēti darbinieki.

Mēs, kas saucam sevi par Crown Financial Ministries, ticam, ka stipro pušu, dabīgo spēju un vērtību apzināšanās var jums palīdzēt
atklāt profesionālo aicinājumu savai dzīvei. Mēs ticam, ka Career Direct orientācijas sistēma var būt ļoti vērtīgs resurss, lai palīdzētu
jums to izdarīt.

 ®

®
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Pamata atskaite Detalizēts pārskats

Ievads Rezultātu/skalu interpretācija   

1. daļa: Personība Personības faktori 6 6

Personības apakšfaktori  

Personības īpašības  

Tipiskas Personības Stiprās Puses  

Tipiskas Personības Vājās Puses  

Svarīgi dzīves jautājumi  

2. daļa: Vispārējās intereses Iespējamās profesijas   

Galvenās profesionālo interešu grupas 4 8

Kopīgie rezultāti: aktivitāte, profesija un priekšmets  

Piecas galvenās vispārējo interešu jomas  

3. daļa: Prasmes un spējas Profesionālās prasmes un spējas   

Galvenās prasmju jomas 2 4

Novērtē savas prasmes  

Zems rezultāts prasmju skalā  

4. daļa: Vērtības Darba vide 2 12

Darba rezultāti 2 8

Dzīves vērtības 2 9

Secinājums  

Kopsavilkuma diagrammas Seši personības faktori  

Personības apakšfaktori  

Jūsu personības apkopojums  

Vispārējās intereses  

Prasmes un spējas  

4 galvenās integrētās vērtības  

Svarīgi dzīves jautājumi  

8 nozīmīgākās karjeras grupas atbilstoši interešu segmentiem  

Dzīves plānošanas pamatvērtības  

Pamata un Detalizētais pārskats: atšķirības
Jūs lasāt savu Pamata pārskatu. Aplūkojiet tabulu un jūs pamanīsiet, kādu papildu informāciju jūs
varētu iegūt, paaugstinot sava pārskata līmeni uz "detalizēto".

   Pārskatā iekļauts

#   Parādītās īpašības
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Part 5: Next Steps Career Direct – Nākamie soļi  

8 galvenās interešu grupas:  Darba detaļu saites  

6. daļa: Resursi Resursi  

Audio failu lejupielādes saites  

Darba bibliskais pamatojums   

SKATĪT UZLABOTOS REZULTĀTUS

™
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