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Crown Financial Ministries, Inc. Career Direct Tiešsaistes testu ir sagatavojusi Crown Financial Ministries, Inc. Career Direct Complete Guidance System (Karjeras
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zīmes. Visas pārējās firmas zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
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Šī pārskata izmantošana

Karjeras plānošana

Jane, pamatprincips, lietojot šo pārskatu, ir šāds - cilvēki, kuri pieskaņo savu darbu savai personībai, interesēm, prasmēm un vērtībām, parasti
gūst panākumus savā darbā. Tādēļ jūsu atbildes četrās turpmāk minētajās jomās sniegs noderīgu informāciju karjeras plānošanai. Visām šīm
jomām būtu jāpievērš uzmanība, pirms pieņemt ar karjeru saistītus lēmumus.

No saviem rezultātiem jūs neuzzināsit vienīgo „īsto” profesiju, bet gan iegūsit vajadzīgo informāciju, kas palīdzēs izprast jūsu unikālās īpašības
un nodarbošanos, kas būtu jums vispiemērotākā. Šāda vispārēja metode ir labāka, jo parasti būs vairākas līdzīgas profesijas, kas būs
atbilstošas jūsu interesēm un talantiem. Ņemot vērā savas atbildes, jums būs vieglāk izdarīt izvēli par piemērotāko karjeras jomu. Spēja ņemt
vērā savus talantus un intereses, pieņemot ar karjeru saistītus lēmumus, palīdzēs jums tagad un arī turpmākajā karjeras plānošanā.

KĀ VISLABĀK IZMANTOT SAVU PĀRSKATU
Šis pārskats satur daudz informācijas, tādēļ jums tas būtu jāizlasa vairākas reizes. Varētu būt ļoti noderīgi, ja kāds, piemēram, jūsu draugs,
sieva/vīrs vai mentors izlasītu pārskatu kopīgi ar jums. Ja to izdara kāds ar atšķirīgām personības īpašībām, tad viņš, iespējams, tur pamanītu
kaut ko tādu, kas jums var paslīdēt garām. Lai iegūtu vislielāko labumu no šī pārskata, jums visnoderīgāk būtu izpētīt Rīcības plānu ,kas
atrodams jūsu CAREER DIRECT Karjeras Vadības sistēmā .

 

Career Direct® Karjeras vadības sistēmas pilns pārskats

Jane Doe 3



Career Direct® Karjeras vadības sistēmas pilns pārskats
PĀRSKATA STRUKTŪRA

Šo pārskatu veido četras galvenās daļas: Personība, Vispārējās intereses, Prasmes un Vērtības. Katra no šīm daļām sniedz ieskatu jūsu
unikālajās īpašībās. 

1. Personība. Pārskats sākas ar sadaļu par personību, kas satur analīzi par sešiem būtiskiem jūsu personības faktoriem, par tipiskajām
stiprajām un vājajām pusēm, par jūsu karjeras vidi, pamatojoties uz jūsu unikālo personības profilu.

2. Vispārējās intereses. Šajā iedaļā būs redzams, kā jūsu intereses ir sarindotas 21 ar karjeru saistīto vispārējo interešu grupā, kā arī jūsu
nozīmīgāko karjeras grupu apraksts. Šos plašākos karjeras sagrupējumus iegūst no Profesionālo interešu iedaļas. Jūsu rezultāti atspoguļo
jūsu interesi par 21 karjeras grupu. Tālāk jūs redzēsit diagrammu, kurā uzskaitīti komponenti, kuri veido astoņas jūsu nozīmīgākās
intereses: Aktivitāšu, Profesiju un Mācību priekšmetu grupas.

3. Prasmes un spējas. Šeit redzams jūsu prasmju sarindojums 14 jomās un jūsu stiprāko prasmju un spēju apraksts.
4. Vērtības. Šo iedaļu veido trīs daļas: Darba vide, Darba rezultāti un Dzīves vērtības. Četras jūsu nozīmīgākās prioritātes katrā jomā tiks

izceltas.

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)
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Daļa 1: Personība

Personības jēdziens
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.

Pieredze un novērojumi apstiprina, ka nav tāda vislabākā personības veida, visi ir vienlīdz "derīgi". Visi ir vajadzīgi gan sabiedrībai, gan
darbavietai. Visiem ir gan stiprās, gan vājās puses.

Ir ļoti svarīgi ņemt vērā savu personības veidu, pieņemot ar karjeru saistītus lēmumus. Mērķis ir noteikt profesijas, kas atbilst gan jūsu
dabiskajām tendencēm, gan arī interesēm, prasmēm un vērtībām. Tāpat kā treneri meklē spēlētājus ar dažādu augumu un ātrumu, lai pildītu
dažādas funkcijas uz laukuma, uzņēmēji meklē dažādus personības veidus, lai izveidotu veiksmīgas komandas.

1.1 Seši personības faktori

Šis personības pārskats sastāv no sešiem svarīgiem personības faktoriem:

Runājot par personību, nav labāka vai sliktāka personības tipa (piem., ekstraverts vai introverts). Vislabāk ir izmantot visas stiprās puses, kas
piemīt jūsu unikālajai personībai.

Šie faktori ir izvēlēti apjomīgas izpētes rezultātā, un tie saskan ar  citiem normālas personības iezīmju vispāratzītiem aprakstiem.

Katrs faktors ir saistīts ar zināmiem uzvedības modeļiem. Piemēram, cilvēkiem ar augstāku rezultātu skalas ekstravertajā daļā būs citāda
attieksme pret tikšanos ar nepazīstamiem cilvēkiem nekā tiem, kuru rezultāts ir intravertajā skalas daļā. Rezultāts skalas vidusdaļā parasti
norāda uz jaukta tipa uzvedību. Lasot šo sadaļu, atcerieties, ka ikvienam skalas punktam ir gan stiprās, gan vājās puses.

ATBILŽU PAR PERSONĪBU APSTIPRINĀŠANA
Šo jūsu pārskata daļu, tāpat kā pārējo pārskatu, veido jūsu sniegtās atbildes, un tā atspoguļo profilus, kas ir raksturīgi personām, kuru rezultāti ir
līdzīgi jūsējam. Parasti atskaites ir visai precīzas, bet ne visi apraksti attiecas uz jums. Jums būs jāapstiprina sniegtā informācija. Izskatiet šo
pārskatu, pamatojoties uz jūsu zināšanām par sevi pašu, un palūdziet kādam citam savukārt pārbaudīt jūsu sniegtās atbildes. Koncentrējiet
uzmanību uz tām vietām, kas sniedz precīzu jūsu aprakstu.

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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1.2 JŪSU PERSONĪBAS BŪTISKIE FAKTORI UN APAKŠFAKTORI

Jane, nākamajās trīs lappusēs uzskaitīti seši jūsu personības faktori. Tie ir sarindoti, sākot ar visraksturīgāko un beidzot ar vismazāk raksturīgo.

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

Ietekme uz karjeru
Ņemot vērā jūsu augsto rezultātu DROSMES RISKĒT skalā, meklējot piemērotāko nodarbošanos, jums būtu jāapsver profesijas, kurās ir

iespēja:

Jūsu rezultāts DROSMES RISKĒT skalā norāda, ka jūs vēlaties jaunus izaicinājumus. Jūs varat justies savā elementā, uzņemoties aktivitātes,
kas satur zināmu risku. Jūsu celmlauža gars liek jums doties jaunos, nezināmos virzienos bez īpašas vilcināšanās.

Viena no jūsu stiprajām pusēm ir augstais drosmes un iniciatīvas līmenis. Panākumi jums ir ļoti svarīgi. Iespējams, jūs sev izvirzāt diženus
mērķus un tad darāt visu, lai tos sasniegtu. Jūsu ambīcijas un sacensības gars liek jums tiekties pēc rezultātiem, kas ir labi redzami un izmērāmi.
Jūs, visdrīzāk, domājat, ka tiksit galā ar jebkuru izaicinājumu, ko esat uzņēmies.

Jūsu vājās vietas var parādīties tad, kad pārspīlējat ar savām pozitīvajām īpašībām. Piemēram, jūsu sacensības gars var izpausties tik stipri, ka
jūs sākat kavēt un/vai manipulēt ar citiem, lai tikai „uzvarētu” un sasniegtu to, kas svarīgs jums.

Turklāt jūsu pārliecība par saviem panākumiem var radīt jūsos apziņu, ka jums vienmēr taisnība. Jums noderētu padomdevēji, kas palīdzēs
paskatīties uz jautājumiem no otras puses, tādējādi palīdzot lēmumpieņemšanā. Visbeidzot, jūs spēsit būt efektīvāks, ja līdzsvarosit pārdrošību
ar zināmu piesardzību.

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

Ietekme uz karjeru
Ņemot vērā rezultātu EKSTRAVERSIJAS skalā, jums vispiemērotākās profesijas būs tās, kurās nepieciešams darbs ar cilvēkiem. Meklējiet

tādus darba apstākļus, kas dod jums iespēju saziņai ar cilvēkiem draudzīgā vidē un nodrošina izdevību

Jūsu rezultāts EKSTRAVERSIJAS skalā ir tipisks tiem, kuri tiecas pēc bieža kontakta ar cilvēkiem un kuriem ir labas mutvārdu prasmes. Saziņā
ar citiem no jūsu žestiem, entuziasma pilnās sarunas un biežajiem smaidiem jūsu augstais enerģijas līmenis ir labi pamanāms. Jūs labprāt
izmantojat iespēju pierunāt un pārliecināt citus. Jūs atstājat labu iespaidu uz lielām cilvēku grupām.

Kā sabiedrisks cilvēks jūs droši vien ar lielu interesi gaidāt ikvienu lielāku sanāksmi, draugu vai ģimenes pulcēšanos, tikšanos, sarīkojumu vai
līdzīgu notikumu, kas sniedz jums iespējas nodibināt kontaktus.

Vēl viena jūsu stiprā puse ir jūsu spontānais un brīvais stils. Jūs neesat bikls un visticamāk protat iesaistīt atturīgākus cilvēkus kopējās
aktivitātēs. Iespēja runāt vai uzstāties publikas priekšā droši vien dod jums papildu enerģijas lādiņu.

Jane, jāpatur prātā, ka, pārspīlējot savu stipro pusi, tā var kļūt par jūsu vājumu. Jums ir lieliska mutvārdu prasme, bet ir svarīgi zināt, kad būtu
labāk paklusēt un ieklausīties. Jo labāk jūs sapratīsit, kā citi jūs uztver, jo vairāk spēsit ņemt vērā viņu intereses un vēlmes sarunā. Vienmēr
rēķinieties ar tiem, kas jums apkārt, un pielāgojiet savu izturēšanos atbilstoši situācijai.

Piesardzīgs

Konservatīvs

Apmierināts ar esošo situāciju

Ar noslieci uz riskantumu/pārdrošību (14)

Pārdrošs (9)

Ambiciozs (19)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 būt "celmlauzim"- uzsākt kaut ko jaunu  uzņemties riskus  konkurēt

 sasniegt augstus mērķus  būt pārdrošam un riskēt  uzsākt jaunus projektus.

Introverts

Atturīgs

Atturīgs

Kluss

Ekstraverts (14)

Sajūsmināts, pilns entuziasma (12)

Sabiedrisks (13)

Verbāls (12)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 sarunāties/paskaidrot  stimulēt  iedrošināt

 uzstāties  būt pastāvīgā saziņā ar citiem  izmantot humoru.
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3. Novatorisks
ļoti radošs. Jums patīk ģenerēt un nākt klajā ar jaunām idejām un tiekties pēc izaicinājumiem prātam.

Ietekme uz karjeru
Ņemot vērā jūsu rezultātu NOVATORISKUMA skalā, raugieties, lai jūsu darbs sniegtu iespēju šādām vajadzībām:

Jane, jūsu rezultāts INOVĀCIJU skalā norāda, ka esat ļoti radoša personība. Jums lieliski padodas nākt klajā ar jauniem risinājumiem un idejām,
pat ja citiem tās šķiet nedaudz neparastas. Iespējams, jums gadās sevi pieķert sapņojot vaļējām acīm, kamēr prātā apspēlējat kādu ideju no
visiem aspektiem. Jūsu radošums var izpausties dažādos veidos, no loģiska problēmu risinājuma vai praktiska roku darba līdz prozas vai
muzikāla darba sacerēšanai, dramatiskajai vai vizuālajai mākslai.

Jums, iespējams, piemīt spēja uz ātru un attapīgu rīcību. Jūs lūkojaties pēc izaicinājuma savam prātam. Domāšanas procesu jūs uztverat
gandrīz kā izklaidi, un jums ir viegli nodoties kāda jautājuma dziļai un vispusīgai analīzei.

Lai gan radošums un iztēle lieliski kalpo daudzās situācijās, to nozīme var tikt pārspīlēta, ja jaunu ideju īstenošanai pietrūkst praktiskas rīcības.
Jums var būt grūti ilgstoši koncentrēties uz kaut ko vienu un novest iesāktos projektus līdz galam. Jums gadās aizmirst par vienkāršām,
ikdienišķām lietām. Jūsu efektivitāti var uzlabot, izveidojot darāmo darbu sarakstu, stingri ievērojot izpildes termiņus un stingri apņemoties būt
atbildīgākam.

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

Ietekme uz karjeru
Ņemot vērā augsto rezultātu APZINĪGUMA, CENTĪGUMA skalā, jums būtu jāpārliecinās, ka jūsu nākamā darbavieta piedāvā kvalitatīvus

produktus un sniedz pakalpojumus, kas ir praktiski un atbilst ētikas normām. Jums arī būtu jācenšas atrast pielietojumu šādām savām
stiprajām pusēm:

Jūsu rezultāts APZINĪGUMA/CENTĪGUMA skalā liecina, ka savā dzīvē esat rūpīgs, organizēts un produktīvs. Jūs vada augsta motivācija būt
akurātam, tādēļ jūs vēlaties kontrolēt sava darba kvalitāti, pastāvīgi uzturot augstus standartus. Tas, cik lielu nozīmi jūs piešķirat godprātīgumam,
ir cieši saistīts ar jūsu vēlēšanos būt apzinīgam un ir jūsu stiprā puse. Jums ir svarīgi būt taisnīgam un godīgam savā rīcībā, kā arī turēties pie
izveidotām, iestrādātām procedūrām.

Jane, tā kā esat ļoti disciplinēts, jums nesagādā grūtības ievērot noteikumus. Faktiski jūs dodat priekšroku strukturētai videi, jo tā piedāvā lielāku
paredzamību un konsekvenci.

Jūs noteikti centīsities paveikt labi jebkuru iesākto darbu. Jums ir nopietna attieksme pret uzdoto darbu un jūs cenšaties panākt loģiskus un
praktiskus risinājumus. Jūsu vēlēšanos būt taupīgam un ekonomiskam augsti novērtēs jūsu ģimene un darba devējs.

Augsti apzinīgiem cilvēkiem ir viegli kļūt par perfekcionistiem, tādēļ jāatceras, ka ne vienmēr visam ir jābūt izdarītam tikai pēc augstākajiem
standartiem.

Dažkārt jūs vilcināties pieņemt lēmumu, jo baidāties izdarīt nepareizu izvēli. Jūs, iespējams, arī atliekat to tādēļ, ka gribat sagaidīt „īsto” brīdi.
Centieties būt elastīgāks, jo ir zināms, ka dažreiz ir svarīgi nekavēties ar rīcību, negaidot, kad būs zināmas visas detaļas.

Tradicionāls

Paredzams

Tradicionāls

Novatorisks (9)

Iztēles bagāts (6)

Gudrs (10)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 brīvība radoši izpausties  intelektuālais izaicinājums  darbs ar idejām

 laiks domāšanai  abstraktas koncepcijas  izdevības mākslinieciskai izpausmei.

Nestrukturēts

Improvizējošs

Spontāns

Vienaldzīgs

Apzinīgs, rūpīgs (6)

Precīzs (1)

Organizēts (3)

Orientēts uz panākumiem (8)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 augsti organizēts  kārtīgs  pievērš uzmanību detaļām

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

Ietekme uz karjeru
Ņemot vērā jūsu rezultātu IETEKMES,  DOMINANCES skalas vidusdaļā, jums būtu ieteicams izmantot izdevību uzņemties vadību jomās, kuras ir

jums pazīstamas un kurās izpaužas jūsu kompetence. Raugieties pēc vidēja līmeņa šādos darba aspektos:

Jane, jūsu rezultāts IETEKMES/DOMINANCES skalā norāda uz līdzsvaru starp jūsu vēlmi vadīt un sekot. Parasti indivīdi ar jūsējam līdzīgu
rezultātu „atšifrē” situāciju, kurā atrodas, un attiecīgi reaģē. Ja atrodas kāds, kurš var nodrošināt stingru un kvalitatīvu grupas vadību, jūs labprāt
strādāsit kā padotais. Savukārt, iztrūkstot šādam līderim, jums nebūs grūti uzņemties vadību pašam.

Šī daudzpusība – spēja dažādos laikos būt gan līderim, gan sekotājam – ir patiesa jūsu stiprā puse. Ir tādi, kuriem labāk patīk, ka viņus vada;
citiem ir gluži dabiska tieksme būt noteicējam. Dievs ir jūs svētījis ar tādu attieksmi, spējām un motivāciju, kas ļauj jums justies labi jebkurā
situācijā.

Jūsu iespējamā vājā puse ir nespēt pareizi novērtēt situāciju vai arī apstākļus, kas raksturo vienu situāciju, pārcelt uz citu, pavisam atšķirīgu. Ja
spēsit pareizi „atšifrēt” situāciju, jūs varēsit arī noteikt savu lomu tajā.

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

Ietekme uz karjeru
Jūsu rezultāts LĪDZJŪTĪBAS skalas vidusdaļā norāda, ka jūsu personībā līdzjūtība un stingrība ir līdzsvarā. Līdz ar to vairākumā gadījumu

jums vajadzētu labi justies darba vidē.

Tomēr ideālā situācijā jums labāk būtu izvairīties no galējībām. Piemēram, preču piedāvāšana pa tālruni, saņemot biežus atteikumus, varētu
jums radīt stresu. Savukārt, cenšoties palīdzēt tiem, kas nepieliek īpašas pūles, lai paši sev palīdzētu, var radīt jums vilšanās sajūtu. Šajā

aspektā līdzsvars ir jūsu galvenais raksturotājs.

Jūsu rezultāts LĪDZJŪTĪBAS skalas vidusdaļā norāda, ka esat iejūtīgs pret cilvēkiem, bet jums arī šķiet dabiski nebūt uzbāzīgam un veikt
objektīvāku novērtējumu atbilstošā brīdī. Spēju pielāgot savu atbildes reakciju citiem atkarībā no situācijas uzskatīs par labu īpašību lielākajā
daļā darbavietu.

Piekāpīgs

Viegli ietekmējams

Pielāgojas

Taktisks

Dominējošs (5)

Pašpārliecināts (9)

Neatkarīgs (1)

Atklāts, skarbi tiešs (2)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

 viedokļa izpausmes brīvība  neatkarība  lēmumpieņemšanas tiesības

 izdevība būt par vadītāju  iespēja izrādīt ietekmi  ieguldījums tālejošākos plānos.

Neieinteresēts, atturīgs

(1) Ne piekrītu, ne nepiekrītu (neitrāls)

Objektīvs

(1) Iztaujājošs

Līdzjūtīgs (2)

Līdzjūtīgs

Palīdzīgs (8)

Iecietīgs

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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1.3 Tipiskas Personības Stiprās Puses

Jane, zemāk uzskaitītas stiprās puses, kas ir raksturīgas tiem, kuru rezultāti ir līdzīgi jūsējiem. Meklējiet tādu nodarbošanos, kas ļaus jums izcelt
šīs stiprās puses. Jo vairāk jūs spēsit tās izmantot savā darbā, jo lielākas būs jūsu sekmes un apmierinātība. Kā minēts iepriekš, jums būs
jākonsultējas ar kādu, kas jūs labi pazīst, lai iegūtu apstiprinājumu tam, vai visi punkti attiecas uz jums.

Ar tendenci būt par vadītāju; patīk ietekmēt citus un būt kontrolējošā situācijā.

*Enerģisks, pozitīvs un pilns entuziasma; patīk iesaistīties vairākās aktivitātēs.

*Komunikabls, labi saprotas ar citiem; gūst enerģiju, iepazīstot jaunus cilvēkus.

Labas mutvārdu prasmes, neatlaidīgs un motivējošs; spēj iedvesmot klausītājus.

Prot iedrošināt citus.

*Ļoti apņēmīgs mērķu sasniegšanā.

Ar celmlauža īpašībām; patīk uzņemties izsvērtus riskus. 

Sarežģītās situācijās saglabā mieru un pārliecību.

Ambiciozs un bezprincipiāls; stipra vēlme gūt panākumus un sasniegumus.

Radošs, iztēles bagāts un oriģināls; veiksmīgi ģenerē jaunas idejas.

Apķērīgs; labi saprot abstraktus jēdzienus. 

Prot rast labus risinājumus problēmām.

1.4 Tipiskas Personības Vājās Puses

Zemāk uzskaitītas vājās puses, kas ir raksturīgas tiem, kuru rezultāti ir līdzīgi jūsējiem. Šo jomu pilnveidošana uzlabos jūsu sniegumu. No otras
puses, centieties mazāk izpausties jomās, kurās neesat tik stiprs. Kā minēts iepriekš, jums būs jākonsultējas ar kādu, kas jūs labi pazīst, lai
iegūtu apstiprinājumu tam, vai visi punkti attiecas uz jums.

Var būt pārāk uzbāzīgs, cenšoties panākt rezultātu.

*Var būt pārāk optimistisks attiecībā uz rezultātiem un cilvēkiem.

*Var būt grūtības ar laika pārvaldību un sarunu vešanu, neaizvirzoties no tēmas.

Var censties dominēt sarunas gaitu; ne vienmēr spēj uzklausīt citu sarunas biedru vajadzības.

Grūti pateikt „nē” citiem.

Var pārlieku „aizrauties” ar darbu, pametot novārtā veselību, ģimeni un citu vajadzības.

*Var uzņemties riskus, kas nav nepieciešami.

Ar tendenci pārāk koncentrēties uz personīgajiem mērķiem un panākumu dēļ pat, iespējams, upurēt ģimenei veltīto laiku.

Vispāratzītas procedūras šķiet apnicīgas.

Var piemist pārākuma apziņa.
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1.5 Svarīgi dzīves jautājumi

Šajā sadaļā sniegtā informācija palīdzēs jums izvēlēties karjeru, kas būs atbilstoša jūsu personības stiprajām pusēm.

Stress
Jūsu rezultāts STRESA skalā norāda, ka jūs esat diezgan apmierināts un esat atradis veidu, kā tikt galā ar stresu savā dzīvē. Jūs parasti
neuztraucaties par dzīvi un sarežģītās situācijās spējat saglabāt mieru un līdzsvarotību. Tas var raksturot jūsu tipisko izturēšanās modeli vai arī
nozīmēt, ka jūsu dzīvē šobrīd nav nopietnu stresa cēloņu. Dažkārt ļoti zemi rezultāti var norādīt uz tendenci neatzīt, nepieņemt grūtības. Jūsu
rezultātu pārrunāšana ar kādu no ģimenes locekļiem vai uzticamu draugu var palīdzēt labāk noskaidrot jūsu konkrēto situāciju.

Parādi
Jūsu rezultāti liecina, ka jums nav problēmu ar parādiem. Priecājamies par to, ka spējat dzīvot atbilstoši saviem ienākumiem!

Finanšu pārvaldība
Jūsu rezultāti finanšu pārvaldībā norāda, ka jūsu patēriņa, ietaupīšanas un noguldījumu paradumi neatšķiras no vidusmēra. Gribam jūs iedrošināt
kļūt brīvam no parādiem, izmantojot budžeta plānošanu un veidojot ietaupījumus.

Stress (7) Nepiespiests
Parādi (10) Mazs parāds/Bez parāda

Finanšu pārvaldība (2) Pamatīgs

Nervozs
Liels parāds
Nestabils

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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Daļa 2: Vispārējās intereses

Piecas galvenās vispārējo interešu jomas
Jane, savu vispārējo interešu noskaidrošana ir būtisks solis karjeras plānošanas procesā vienkārša iemesla dēļ: cilvēki sasniedz labākus
rezultātus, ja viņiem interesē savs darbs! Tas, kas vienam liekas garlaicīgs, citam var būt viegls un patīkams, jo viņš ir dabiski motivēts šāda
veida darbam. Parasti sev interesējošu darbu jūs darīsit ar prieku, pat ja kaut kādos apstākļos atsevišķi darba aspekti būs grūti vai garlaicīgi.

Jūsu brīvā laika aktivitātes varētu būt ietekmējušas jūsu vispārējo interešu rezultātus. Tādēļ pārskata Vispārējo interešu sadaļa jāinterpretē
apdomīgi.

Piemēram, ja jums patīk fiziskās aktivitātes un sports, „Atlētika” var parādīties vispārējo interešu grupas augšgalā. Taču, tā kā ir ļoti maz tādu
cilvēku, kas kļūst par profesionāliem sportistiem, jums jāsaprot, ko tas patiesībā nozīmē – kaut kas, ko jūs labprāt darītu brīvajā laikā, nevis kā
karjeras virziens.

No otras puses, Jane, jo vairāk jūs varat saistīt savu darbu ar to, kas jūs aizrauj, jo ticamāk, ka jums darbā sekmēsies. Kāds, kurš aizrāvās ar
loka šaušanu, kļuva labākais pārdevējs vadošā loka šaušanas piederumu kompānijā, pateicoties savai interesei par loka šaušanu un aktivitātēm
brīvā dabā. Daudzi citi, savukārt, nodibina veiksmīgus uzņēmumus no sava vaļasprieka. Jo vairāk jums patīk tas, ko darāt, jo lielāka iespēja, ka
būsiet sekmīgs savā darbā un jūsu stresa līmenis darbā būs zemāks.

Profesionālās intereses var iedalīt kategorijās vairākos veidos. Šajā pārskatā 21 Vispārējo interešu grupa ir sakārtota piecās plašās Karjeras
interešu jomās, kā parādīts zemāk.

Galvenās interešu jomas un karjeras grupas

Darīšana

Palīdzēšana

Analizē

Ar ietekmi

Izpaušanās

Darīšana
Palīdzēšana
Analizē
Ar ietekmi
Izpaušanās

Darīšana (14%)

2. Atlētika
12. Aktivitātes brīvā dabā/Lauksaimniecība
16. Piedzīvojumi, risks
18. Mehānisks
20. Drošība/Likumpaklausības nodrošināšana

Palīdzēšana (0%)

10. Dzīvnieku aprūpe
15. Klientu apkalpošana
19. Zinātne par patērētāju
21. Pārvadāšana

Analizē (13%)

5. Skaitļošana/Finanses
14. Tehnoloģijas zinātnes
13. Zinātne/Veselība

Ar ietekmi (63%)

1. Pārvaldība(menedžments) /Pārdošana
3. Starptautisks
4. Jurisprudence/Politika
6. Reliģiozs
8. Izglītība
9. Padomdošana, konsultēšana

Izpaušanās (10%)

7. Rakstīšana
11. Uzstāšanās/Komunikācija
17. Māksliniecisks
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Piecas galvenās vispārējo interešu jomas

Ar ietekmi (63%)

1. Pārvaldība(menedžments) /Pārdošana

3. Starptautisks

4. Jurisprudence/Politika

6. Reliģiozs

8. Izglītība

9. Padomdošana, konsultēšana

Mēreni augsts (62)

Augsts (80)

Augsts (72)

Augsts (68)

Skalas vidusdaļa (57)

Skalas vidusdaļa (48)

Skalas vidusdaļa (45)

0 50 100

Analizē (13%)

5. Skaitļošana/Finanses

14. Tehnoloģijas zinātnes

13. Zinātne/Veselība

Mēreni zems (36)

Mēreni augsts (65)

Zems (22)

Zems (22)

0 50 100

Izpaušanās (10%)

7. Rakstīšana

11. Uzstāšanās/Komunikācija

17. Māksliniecisks

Zems (29)

Skalas vidusdaļa (50)

Zems (27)

Ļoti zems (10)

0 50 100

Darīšana (14%)

2. Atlētika

12. Aktivitātes brīvā dabā/Lauksaimniecība

16. Piedzīvojumi, risks

18. Mehānisks

20. Drošība/Likumpaklausības nodrošināšana

Zems (24)

Augsts (72)

Zems (23)

Ļoti zems (15)

Ļoti zems (8)

Ļoti zems (3)

0 50 100

Palīdzēšana (0%)

10. Dzīvnieku aprūpe

15. Klientu apkalpošana

19. Zinātne par patērētāju

21. Pārvadāšana

Ļoti zems (14)

Mēreni zems (35)

Zems (17)

Ļoti zems (5)

Ļoti zems (0)

0 50 100
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2.1 Astoņas galvenās karjeras grupas

Trīs komponenti – Aktivitātes, Profesijas un Mācību priekšmeti – nosaka jūsu rezultātu ar karjeru saistīto vispārējo interešu grupās. Šīs intereses
var būt saistītas ar darbu vai brīvo laiku vai tās var būt kāds no jūsu vaļaspriekiem, kas kļūst par pamatu jūsu karjerai. Tā kā ar karjeru saistīto
vispārējo interešu grupas sastāv no vairākām daļām, var izrādīties, ka viena no Aktivitāšu grupām var būt jums ļoti svarīga, bet citi grupas
komponenti var nebūt jums svarīgi. Tāpēc jūsu lielākā interese nav Vispārējo interešu saraksta augšgalā. Piemēram, jums var patikt
matemātika, bet ne finanses, tādēļ jūsu rezultāts interešu grupā Skaitļošana/Finanses nav augsts.

Šeit jūs varat redzēt savu interešu grupas rezultātu detalizētu analīzi. Ir doti jūsu rezultāti Aktivitāšu, Profesiju un Mācību priekšmetu
komponentos katrai interešu kategorijai.

Piezīme: visas grupas satur Aktivitātes, bet ne visās ir gan Profesijas, gan Mācību priekšmeti.

Šī karjeras grupa ietver tādas ar uzņēmējdarbību saistītas aktivitātes kā vadīšana, pārdošana, mārketinga stratēģiju izstrādāšana, kā arī
uzņēmuma dibināšana un vadība. Dažas no profesijām ir šādas:

Mācību kursi, kas sagatavo šīm karjeras jomām, koncentrējas uz uzņēmējdarbības vadību, menedžmentu, mārketingu, personāla vadību un
finansēm. 

Tiem, kurus interesē šī karjeras grupa, bieži ir ar atlētiku saistītas intereses - vai nu kā par profesiju vai kā par brīvā laika pavadīšanu. Darbības,
ar ko saistās šī joma, ietver piedalīšanos atlētikas sacensībās, individuāli vai komandā, trenēšanu atlētikas disciplīnās vai fiziskajā sagatavotībā,
vai dažādu sporta aktivitāšu apmācīšanu. Cilvēki, kam ir panākumi šajā karjeras grupā, parasti ir konkurētspējīgi, ar talantu uz atlētiku, ar labu
fizisko koordināciju, disciplinēti savos treniņos. Tipiskas profesijas ir šādas:

Izplatīti mācību priekšmeti šajā jomā ir fiziskā izglītība, sporta fizioloģija, veselība un diēta vai citi saistīti priekšmeti. 

1. Pārvaldība(menedžments) /Pārdošana

Aktivitāte  Pašnodarbinātība

Aktivitāte  Pārvaldība (menedžments)

Aktivitāte  Pārdošanas komunikācija

Profesijas  Uzņēmumu vadītāji

Profesijas  Pārdošana/Pārvaldība (menedžments)

Priekšmeti  Uzņēmējdarbība/Pārvaldība (menedžments)

Augsts (80)

Ļoti augsts (100)

Ļoti augsts (90)

Skalas vidusdaļa (45)

Ļoti augsts (93)

Skalas vidusdaļa (50)

Ļoti augsts (100)

0 50 100

 Mārketinga speciālists  Iepircējs  Vadošs uzņēmuma darbinieks

 Nekustamu īpašumu pārdošanas aģents  Veikala vadītājs  Ceļojumu aģents

 Apdrošināšanas aģents  Biržas brokeris  Rīkotājdirektors (menedžeris)

2. Atlētika

Aktivitāte  Atlētika

Profesijas  Atlētika

Priekšmeti  Fiziskā audzināšana/Apmācība

Augsts (72)

Augsts (82)

Augsts (83)

Skalas vidusdaļa (50)

0 50 100

 Atlētikas treneris  Šķīrējtiesnesis/sporta amatpersona  Profesionālā sporta talantu meklētājs

 Atlētikas aģents  Profesionāls sportists/-e  Parka/izklaides objekta direktors

 Fiziskās sagatavotības instruktors  Atlētikas treneris  Fiziskās audzināšanas skolotājs
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Šī karjeras grupa saistās ar vēlmi ceļot vai strādāt kādā ārvalstī, sadarboties ar dažādu kultūru cilvēkiem un sazināties vairāk nekā vienā valodā.
Šai grupai ir raksturīgas šādas profesijas:

Laba izglītība ārzemju studijās un valodās ir obligāta ikvienam, kurš grib strādāt šajā jomā. 

Tiem, kurus piesaista šī karjeras joma, ir stipra vēlme ietekmēt citu domas un viedokļus. Viņiem parasti patīk iesaistīties politiskajās kampaņās,
publiski diskutēt sanāksmēs un rīkot, vadīt preses konferences, pārstāvēt klientus tiesas prāvā un ieņemt politisku amatu. Daļējs šo jomu
pārstāvošo profesiju uzskaitījums ir šāds: 

Panākumiem šajās profesijās ir svarīga rūpīga pieeja detaļām, sacensības gars un spēja panest kritiku. Lai ieņemtu daudzus no šiem amatiem,
ir nepieciešama arī papildizglītība. 

Šī karjeras grupas pārstāvji nodarbojas ar sarežģītu problēmu risināšanu, izmantojot matemātikas vai finanšu formulas un koncepcijas.  Parasti
šajā karjeras grupā veic šādas darbības - nodokļu atskaišu sagatavošana klientiem, matemātisko formulu analīze vai statistikas izmantošana
rezultātu prognozēšanai. Tie, kam patīk darbs šajā karjeras jomā, parasti pievērš uzmanību detaļām, ir analītiski, precīzi un akurāti. Tipiskas
profesijas ir šādas:

Izglītība un apmācība var būt visdažādākā, bet var ietvert grāmatvedību, finanses, statistiku, matemātiku, datorzinātni vai ekonomiku. 

3. Starptautisks

Aktivitāte  Starptautisks

Profesijas  Valodas

Priekšmeti  Svešvaloda

Augsts (72)

Ļoti augsts (100)

Mēreni zems (38)

Augsts (75)

0 50 100

 Ārzemju korespondents  Svešvalodu pasniedzējs  Tulks

 Misionārs ārvalstīs  Diplomāts  Ārzemju ceļojumu gids

 Starptautiskās uzņēmējdarbības vadošs
darbinieks

 Tulks  Ārzemju diplomātiskā dienesta vadošs
darbinieks

4. Jurisprudence/Politika
Aktivitāte  Politiskā komunikācija
Profesijas  Jurisprudence/Politika

Augsts (68)
Mēreni augsts (65)
Augsts (70)

0 50 100

 Advokāts/pilnvarotais pārstāvis  Advokāta palīgs  Politikas zinātnes darbinieks

 Šķīrējtiesnesis  Likumdevējs  Tiesnesis

 Senators  Politiskas kampaņas vadītājs  Politikas zinātnes skolotājs

5. Skaitļošana/Finanses

Aktivitāte  Finanses

Aktivitāte  Matemātika

Profesijas  Finanses/Matemātika

Priekšmeti  Finanses

Priekšmeti  Matemātika

Mēreni augsts (65)

Ļoti augsts (85)

Skalas vidusdaļa (42)

Skalas vidusdaļa (50)

Ļoti augsts (100)

Skalas vidusdaļa (50)

0 50 100

 Datorsistēmu analītiķis  Ekonomists  Grāmatvedis

 Baņķieris/kredītspeciālists  Statistiķis  Datubāzes administrators

 Risku novērtētājs  Finanšu padomnieks  Revidents
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Šīs karjeras grupas fokusā ir tādas darbības kā garīgā vai reliģiskā atbalsta sniegšana un citu personīgo problēmu uzklausīšana. Tie, kuri strādā
šajā jomā, parasti arī iedrošina citus piedalīties dievkalpojumos, runā par garīgiem jautājumiem un notur dievkalpojumus. Daudziem, kurus
saista šī joma, tas ir nevis pilna laika darbs, bet gan sava laika ziedošana. Dažas no tipiskām profesijām ir šādas:

Vairumā gadījumu ir nepieciešama izglītība reliģijas studijās un apmācība kā konsultantam/padomdevējam. 

Darbs šajā grupā saistās ar ideju paušanu, izmantojot rakstīto materiālu, piemēram, ziņas un rakstus, televīzijas scenārijus un filmu recenzijas.
Cilvēki ar interesi par šāda veida darbu sacer arī reklāmu tekstus un runas. Dažas no tipiskām profesijām ir šādas:

Lai nodrošinātu panākumus šajā jomā, ir vajadzīga vispusīga izglītība valodās, literatūrā, radošajā rakstniecībā un gramatikā. 

Tiem, kurus interesē šī karjeras grupa, patīk strādāt ar cilvēkiem un palīdzēt citiem iemācīties jaunas prasmes vai apgūt jaunas idejas. Viņu
ikdienas darbs ietver arī tālākizglītību, stundu plāna sagatavošanu un uzskaites žurnāla kārtošanu. Tālāk minēti piemēri profesijām šajā jomā:

Vairumam profesiju šajā kategorijā vajadzīga augstākā izglītība, dažām ir vēl augstākas prasības, piemēram, maģistra grāds.

2.2 Apvienotie rezultāti

Tabulās ir redzams jūsu faktiskais standartizētais rezultāts Aktivitāšu, Profesiju un Mācību priekšmetu grupās. Šīs ir kategorijas, kas veido
vispārējo interešu daļas, kuras ir redzamas dažās pēdējās lappusēs. Rezultāti ir tādi paši kā uz diagrammām (zemi = 20 līdz 44, vidēji = 45 līdz
55, augsti = 56 līdz 80). Ņemiet vērā, ka šie rezultāti atspoguļo intereses un neattiecas uz jūsu pieredzi vai spējām.

6. Reliģiozs
Aktivitāte  Reliģiozs
Priekšmeti  Reliģija

Skalas vidusdaļa (57)
Mēreni zems (38)
Augsts (75)

0 50 100

 Teoloģijas skolotājs  Mācītājs  Pastorālais konsultants (padomdevējs)

 Misionārs  Rabīns  Priesteris

 Evaņģēlists  Jauniešu mācītājs  Kapelāns

7. Rakstīšana

Aktivitāte  Rakstiskā komunikācija

Profesijas  Reportieri/Rakstnieki

Priekšmeti  Angļu valoda

Skalas vidusdaļa (50)

Mēreni augsts (60)

Mēreni augsts (65)

Zems (25)

0 50 100

 Žurnālists  Tīmekļa vietnes satura redaktors  Tehnisko tekstu autors

 Datorizdevniecības darbinieks  Redaktors  Rakstnieks

 Radošā rakstniecība  Reklāmtekstu autors  Reportieris

8. Izglītība

Aktivitāte  Izglītība

Profesijas  Izglītība

Priekšmeti  Izglītība

Skalas vidusdaļa (48)

Skalas vidusdaļa (55)

Skalas vidusdaļa (42)

Skalas vidusdaļa (50)

0 50 100

 Skolotājs  Mācību procesa koordinators  Skolas direktors/pārvaldnieks

 Privātskolotājs  Arodizglītības skolotājs  Pieaugušo izglītošanas skolotājs

 Runas mākslas skolotājs  Profesors  Skolotājs studentiem ar īpašām vajadzībām
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Aktivitāšu grupas

1. Pašnodarbinātība

2. Starptautisks

3. Pārvaldība (menedžments)

4. Finanses

5. Atlētika

6. Politiskā komunikācija

7. Dabas izpēte

8. Rakstiskā komunikācija

9. Izglītība

10. Komunikācija lielās grupās

11. Pārdošanas komunikācija

12. Dzīvnieku aprūpe

13. Matemātika

14. Lietvedība

15. Reliģiozs

16. Padomdošana, konsultēšana

17. Zinātniskā pētniecība

18. Darbs ar rokām

19. Medicīniskā aprūpe

20. Muzikāls

21. Civilprojektēšana

22. Klientu apkalpošana

23. Māksliniecisks

24. Teritorijas labiekārtošana

25. Zemkopība

26. Riskantas aktivitātes

27. Medicīnas pakalpojumi/atbalsts

28. Ēdināšana

29. Pārvadāšana

30. Darbs rūpnīcā/Montāža

31. Apkalpošana viesnīcās, restorānos

32. Elektronika/Mehānismi

33. Medicīniskā izpēte

34. Stila veidošana (skaistumkopšana)

35. Izklaide

36. Drošība

(100)

(100)

(90)

(85)

(82)

(65)

(63)

(60)

(55)

(50)

(45)

(43)

(42)

(40)

(38)

(38)

(35)

(25)

(22)

(20)

(17)

(13)

(13)

(13)

(10)

(10)

(5)

(5)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0 50 100
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Profesiju grupas

Priekšmetu grupas

1. Uzņēmumu vadītāji

2. Atlētika

3. Jurisprudence/Politika

4. Reportieri/Rakstnieki

5. Finanses/Matemātika

6. Padomdošana, konsultēšana

7. Pārdošana/Pārvaldība (menedžments)

8. Izglītība

9. Izpildītāji (izpildītājmākslinieki)

10. Valodas

11. Zinātne

12. Aktivitātes brīvā dabā

13. Dzīvnieku aprūpe

14. Kvalificēts tehniķis

15. Klientu apkalpošana

16. Mājturība

17. Piedzīvojumi, risks

18. Mākslinieks

19. Medicīnisks

20. Drošība

21. Mode

22. Šoferi

(93)

(83)

(70)

(65)

(50)

(50)

(50)

(42)

(42)

(38)

(30)

(30)

(25)

(22)

(22)

(20)

(20)

(18)

(15)

(5)

(3)

(0)

0 50 100

1. Uzņēmējdarbība/Pārvaldība (menedžments)

2. Finanses

3. Sociālās zinības

4. Reliģija

5. Svešvaloda

6. Zinātne

7. Fiziskā audzināšana/Apmācība

8. Matemātika

9. Izglītība

10. Publiskā uzstāšanās

11. Tehnoloģijas studijas

12. Lietvedība

13. Mūzika

14. Angļu valoda

15. Arodizglītība

16. Mājturība/ražojumi mājas vajadzībām

17. Māksla

18. Lauksaimniecība

(100)

(100)

(75)

(75)

(75)

(50)

(50)

(50)

(50)

(25)

(25)

(25)

(25)

(25)

(0)

(0)

(0)

(0)

0 50 100
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2.3 Potenciālas Profesijas jūsu Galvenajās Grupās

Jane, Jūsu astoņas galvenās karjeras grupas, kas aprakstītas iepriekšējās lappusēs, sniedz vispārējas definīcijas plašām profesiju grupām, par
kurām jums ir vislielākā interese. Daži apraksti un profesijas šajās grupās jums var nepatikt. Tas nekas; piezīmējiet, kas jums neliekas
patīkams, un izmantojiet to kā kritēriju, lai sašaurinātu savu karjeras interešu loku. 

Izvērsti profesiju saraksti šajās un citās grupās ir pieejami Profesiju katalogā, kas ir pievienots Career Direct® novērtējumam. Profesiju katalogā
ir uzskaitītas vairāk nekā 1600 profesijas, kas ir sagrupētas piecās plašās Vispārējo interešu jomās (Darīšana, Palīdzēšana, Ietekmēšana,
Analizēšana, Izpausme). Šīs plašās karjeras kategorijas ir sakārtotas 21 ar karjeru saistīto vispārējo interešu grupā, kā redzams jūsu pārskatā,
un vairākos karjeru klasteros.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU SAVĀM INTEREŠU GRUPĀM AR ZEMĀKO REZULTĀTU

Ir svarīgi pievērst uzmanību savām interešu grupām ar zemāko rezultātu. Tās ir uzrādītas diagrammā zemāk. Segmenti ar zemiem rezultātiem
arī dod zināmu ieskatu par jūsu karjeras interesēm.

Veic instalācijas, remontē, strādā ar rokas instrumentiem, būvē un/vai strādā ar darbgaldiem, diagnosticē mehāniskas problēmas.

Plānot ēdienkartes, strādāt sabiedriskajā ēdināšanā, vadīt restorānu, izstrādāt jaunas modes, veidot matus, dekorēt, specializēties mājturības
jomā.

Veic izmeklēšanu, novērošanu, aizsargā cilvēkus un īpašumu, reaģē uz trauksmes signāla saņemšanu, izvirza apsūdzību likumpārkāpējiem.

Vada dažādus transportlīdzekļus, nodrošina publisko un privāto pārvadāšanu.

Piezīme: profesionālās/vispārējās intereses nav tas pats, kas prasmes. Intereses atspoguļo jūsu motivāciju attiecībā uz kādu karjeras jomu,
nevis jūsu spēju šajā jomā strādāt. Vairumam cilvēku viņu spējas pastiprina/atbalsta viņu intereses. Ja tā nav, viņi parasti cenšas attīstīt savas
spējas tālāk vai izvēlas citu karjeras jomu. Piemēram, ja kāds mīl sportu, bet viņa spējas neļauj tam ar sportu nodarboties profesionāli, viņš var
izlemt kļūt par sporta treneri vai tiesnesi.

Mehānisks Ļoti zems (8)

0 50 100

Zinātne par patērētāju Ļoti zems (5)

0 50 100

Drošība/Likumpaklausības nodrošināšana Ļoti zems (3)

0 50 100

Pārvadāšana Ļoti zems (0)

0 50 100
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Daļa 3: Prasmes un spējas

Prasmju jomas galvenie kritēriji profesijas izvēlē

Prasmju jomas galvenie kritēriji profesijas izvēlē

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.

Ir divi galvenie iemesli, kādēļ būtu jāattīsta savas stiprās puses. Pirmkārt, tas palīdzēs jums palielināt savu potenciālu. Savu stipro pušu
izmantošana ļaus jums „startēt” no augstāka sākumpunkta, ātrāk apgūt jauno un sasniegt vairāk, nepieliekot tik daudz pūļu. Piemēram, ir cilvēki,
kuri varētu gadiem ilgi mācīties dziedāt, bet nekad nespētu kļūt par labiem dziedātājiem. Viņiem vienkārši trūkst dabisko spēju izcelties šajā
jomā.

Otrkārt, savu stipro pušu izmantošana sagādā vairāk prieka. Cilvēki tiešām izjūt mazāku stresu darbā, izmantojot prasmes, ar kurām var sevi
izcelt. Šķiet arī loģiski, ka jums sagādā vairāk prieka pielietot šīs prasmes, jo jau agrāk citi tās ir atzinuši un augstu novērtējuši. Ja izmantosiet
savas dabiskās prasmes, turpinās pieaugt jūsu pārliecība, sagādājot vēl vairāk sekmju un prieka nākotnē.

Būtiski ir tas, ka jūs, visticamāk, parādīsit sevi no labākās puses, lietojot prasmes, kas jums dabiski piemīt un kuru lietošana sagādā prieku. Lai
arī jāapzinās savas vājās vietas, nebūs produktīvi savā darbā lielāko uzmanību pievērst tieši tām. Tādēļ attiecībā uz prasmēm centieties „peldēt
pa straumei, nevis pret straumi”.

Prasmes un spējas

Piezīme: šīs iedaļas prasmju rezultāti iegūti no jūsu pašnovērtējuma, nevis panākumu testa. Pētījumi rāda, ka pašnovērtējums var sniegt precīzu
indivīda prasmju kopainu.

1. Atlētika

2. Darbs dažādu kultūru vidē

3. Darbs ar citiem

4. Vadīšana 

5. Saskarsmes prasmes

6. Analītisks

7. Organizēšana

8. Matemātika

9. Tirgzinība

10. Lietvedība

11. Rakstīšana

12. Mehānisks

13. Māksliniecisks

14. Muzikāls

Ļoti augsts (100)

Ļoti augsts (88)

Augsts (75)

Augsts (75)

Augsts (72)

Augsts (72)

Augsts (67)

Mēreni augsts (63)

Mēreni augsts (63)

Skalas vidusdaļa (55)

Skalas vidusdaļa (42)

Mēreni zems (35)

Ļoti zems (13)

Ļoti zems (0)

0 50 100
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3.1 Prasmes un spējas: Četras galvenās jomas

Ņemot vērā jūsu labos rezultātus šajā kategorijā, jums, visticamāk, ir laba fiziskā koordinācija, atlētiskie dotumi, roku-acu koordinācija un stiprs
sacensības gars. Turklāt jums varētu būt liela vēlme redzēt cilvēkus pārbaudām savas fiziskās spējas līdz galējai robežai ar disciplīnu,
veselīgiem ēšanas paradumiem, nopietniem treniņiem un turēšanos pie sportiskiem ideāliem. Lai attīstītu šīs iemaņas, jums var noderēt tālāka
praktizēšanās medicīnas, rehabilitācijas vai atlētikas jomās.

Cilvēkus ar augstiem rezultātiem starpkultūru kategorijā raksturo mīlestība uz valodu, kā arī prasme komunicēt ar atšķirīgu kultūru cilvēkiem.
Turklāt viņi labi spēj uztvert, saprast un pielāgoties dažādu kultūru paražām. Parasti viņu intereses saistīsies ar tulkošanu uz/no citām valodām,
piemēram, uzņēmējdarbības, valdības pasūtījumu vai kādā citā humanitāras dabas kontekstā.

Socializēšanās jums padodas dabiski, jo jūs mīlat strādāt kopā ar citiem. Jums patīk atrasties publikas priekšā un jums droši vien labi izdotos
darbs, kur varat likt lietā savu dabisko nepiespiestību, sastopoties ar cilvēkiem un liekot tiem justies gaidītiem.

Šīs prasmes ietver spēju koordinēt citu cilvēku darbības. Augsts rezultāts parasti norāda uz spēju pārliecināt un motivēt citus. Ļaudis labprāt
atsaucas jūsu pārliecinošajai vadībai. Jūs lietpratīgi spējat deleģēt darbu un pieņemt lēmumus. Lai ļautu šīm prasmēm labāk izpausties, jums
būtu jāapsver profesijas, kas ietver pārvaldību, stimulēšanu, deleģēšanu un citu vadīšanu.

3.2 Prasmes un spējas: Novērtē savas prasmes

Rūpīgi aplūkojiet savas prasmes ar augstākajiem rezultātiem un analizējiet saistību starp tām. Kādā mērā tās pārklājas? Vai jūsu prasmēm ir
kāda kopīga iezīme? Vai kāda no jūsu prasmēm vairāk attiecas uz kādu no jomām, kas izpaužas kā hobijs, nevis kā pamats jūsu profesijai? Ja
tā, vai šīm hobija prasmēm varētu būt vieta jūsu darbā? Rīcības plāns, ko saņemsit kopā ar pārskatu, palīdzēs jums atbildēt uz šiem un citiem
jautājumiem. Lai jūs pilnībā varētu izmantot sava pārskata rezultātus, ir svarīgi pabeigt šo analīzi.

ATTĪSTI SAVAS PRASMES

Spēja izmantot savas stiprās puses nenozīmē, ka nav nepieciešama apmācība, izglītība, smags darbs un apņēmība, lai turpinātu izkopt savas
prasmes. Tieši pretēji, vairums veiksmīgu cilvēku par tādiem kļūst, uzcītīgi strādājot. Iedomājieties golfa spēlētāju, kurš attīsta dabiskas
atlētiskās prasmes, katru dienu izspēlējot simtiem bumbiņu. Vai arī pianistu, kurš stundām ilgi praktizējas, lai pilnībā attīstītu savas dabiskās
muzikālās prasmes.

NECENTIETIES IZRĀDĪT PRASMES, KURAS NOVĒRTĒTAS AR ZEMĀKU RĀDĪTĀJU

Jane, līdzīgi kā ar interesēm, ievērojiet tās prasmes, kurās jums bija zemākie rezultāti. Tās ir atrodamas iepriekšējā lapā, diagrammas apakšā.
Jomas ar zemiem rezultātiem var sniegt ieskatu par jūsu karjeras interesēm. Varbūt tās nav jūsu dabiskās stiprās puses vai, iespējams, jums
nekad nav bijusi izdevība tās attīstīt. Katrā gadījumā, jums nebūtu ieteicams izvēlēties tādas profesijas, kur noteicoša loma būtu tieši šīm
prasmēm, ja vien jūs vispirms tās nopietni neapgūstat.

JŪSU ČETRAS ZEMĀKO PRASMJU JOMAS

1. Atlētika Ļoti augsts (100)

0 50 100

2. Darbs dažādu kultūru vidē Ļoti augsts (88)

0 50 100

3. Darbs ar citiem Augsts (75)

0 50 100

4. Vadīšana Augsts (75)

0 50 100

11. Rakstīšana

12. Mehānisks

13. Māksliniecisks

14. Muzikāls

Skalas vidusdaļa (42)

Mēreni zems (35)

Ļoti zems (13)

Ļoti zems (0)

0 50 100
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Daļa 4: Vērtības

Vērtības ir svarīgas karjeras izvēlē

Vērtības ir svarīgas karjeras izvēlē

Jane, jūs varat strādāt karjeras jomā, kas atbilst jūsu profesionālajām interesēm, prasmēm un personības stiprajām pusēm, bet, vienalga,
sajust neapmierinātību un stresu darbā, ja jūsu darbs neatbilst jūsu vērtībām. Piemēram, daudziem patīk strādāt brīvā dabā un viņi nekad
nejutīsies ērti, strādājot iespiesti četrās sienās. Citiem ir svarīgi apzināties, ka viņi ar savu darbu tieši palīdz cilvēkiem, un viņi nekad nebūs
apmierināti, strādājot vienatnē vai ar mašīnām.

Daudziem šķiet, ka viņi būs apmierināti ar gandrīz vai jebkuru darbu, ja vien viņiem „veiksies” materiālā ziņā. Bet bieži jau pēc dažiem karjeras
gadiem viņi sajutīsies nepiepildīti un „izdeguši”. Izmantojot vērtības kā karjeras izvēles kritērijus, mēs lielā mērā varam izvairīties no
sarūgtinājuma un stresa, kas sastopams šodienas darbavietās. Pārskatot savas prioritātes, salīdziniet tās ar savu faktisko situāciju, lai redzētu,
vai esat konsekventi šajā ziņā.

Jūsu vērtības var mainīties. Šīs ir jūsu prioritātes, un jūs varat tās mainīt, kad vien vēlaties. Vairumam cilvēku, kļūstot vecākiem un mainoties
ģimenes stāvoklim, mainīsies arī daļa no viņu prioritātēm. Jums var noderēt, ja saglabāsit šo pārskatu priekšdienām. Laiku pa laikam tajā
ieskatoties, jūs varēsit izdarīt precizējumus un pārbaudīt, kā mainījušās jūsu prioritātes.

4.1 Vērtības: Darba vide

JŪSU PRIORITĀTES NO 12 ELEMENTIEM ATTIECĪBĀ UZ DARBA VIDI

UZSKATIET PIRMĀS 4 POZĪCIJAS KĀ SVARĪGUS KRITĒRIJUS, DOMĀJOT PAR POTENCIĀLO PROFESIJU UN AMATU

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.

3. Neatkarība
Jūs vēlaties pats pieņemt lēmumus, tādēļ jums ir svarīga pēc iespējas lielāka autonomija darbā, lai jūs varētu darīt lietas tā, kā jūs to vēlaties.
Ikvienam jāievēro zināmas vadlīnijas, bet jums ir būtiski, lai jūs varētu eksperimentēt ar savām idejām, nejūtot, ka citi skatās jums uz pirkstiem.

4. Ceļošana
Meklējiet profesijas, kurās jūs varat doties komandējumos un redzēt pasauli. Jums patīk satikt jaunus cilvēkus un bieži ceļot, veicot savus darba
pienākumus ārpus biroja.

1
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1. Stabilitāte
2. Izaicinājums
3. Neatkarība
4. Ceļošana
5. Labi organizēts
6. Harmonija
7. Dažādība
8. Tīra vide
9. Vienlīdzība
10. Aktivitātes brīvā dabā
11. Piedzīvojumi/Risks
12. Elastīgs darba laiks
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4.2 Vērtības: Darba rezultāts

Lai arī vairums cilvēku sagaida vairāk nekā vienu rezultātu/ieguvumu no sava darba, svarīgi ir saprast, ko jūs vēlaties visvairāk. Piemēram,
parasti augstāka izglītība iet kopsolī ar lielākiem ienākumiem, bet, sasniedzot zināmu līmeni, tālākizglītība var vairs nekorelēt ar lieliem
ienākumiem. Tāpat arī ne vienmēr vadošs amats palīdzēs cilvēkam justies drošākam. Pat ja to neapzināmies, daudziem no mums šajā sakarā
jāizdara grūtas izvēles.

Ir ļoti svarīgi saprast, ka jautājumi par savām prioritātēm katram jārisina pašam. Viena no lielākajām kļūdām, ko mēdz pieļaut, izraugoties
karjeru, ir ļaut kādam citam pārāk daudz ietekmēt savu darba vērtību sistēmu. Šī ir jūsu iespēja pārdomāt šo būtisko aspektu un pārliecināties,
ka zināt, kas jums ir patiešām svarīgs.

ŠĪS IR JŪSU PRIORITĀTES NO 8 DARBA REZULTĀTIEM

ŠIE REZULTĀTI JUMS IR VISSVARĪGĀKIE

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.

3. Augsti ienākumi
Jums ir svarīgi, lai jūsu pūles darbā tiktu finansiāli labi atalgotas. Jūsuprāt, augsts ienākumu līmenis ir nepieciešams kā apliecinājums jūsu
veiksmei darbā.

4. Atzīšana/atzinība
Jūs esat ar mieru smagi strādāt, lai jūs atpazītu kā tādu, kurš sevi ir labi parādījis. Jūsu panākumu atzīšana jums ir labs motivācijas faktors, tādēļ
rūpīgi analizējiet iespējamos profesijas izvēles variantus, lai pārliecinātos, ka pastāv skaidri definēta atlīdzības sistēma.
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1. Vadība
2. Karjeras attīstība
3. Augsti ienākumi
4. Atzīšana/atzinība
5. Intelektuālā stimulēšana
6. Drošība
7. Palīdzēt citiem
8. Tālākizglītība
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4.3 Vērtības: Dzīves vērtības

Šī joma ir svarīga karjeras plānošanā, jo daudziem sagādā grūtības saskaņot savu dzīves veidu un darbu ar savām dzīves vērtībām. Ātrā dzīves
ritma, finansiālo saistību radītās spriedzes un dzīves sarežģījumu dēļ daudzi jūtas laimīgi, ja vispār spējuši tikt galā ar to, ko nes kārtējā diena.

Tomēr pieredze rāda, ka tiem, kuri ir pieņēmuši pārdomātu lēmumu par dzīves mērķi un tad izvēlas karjeru, kas atbilst šim mērķim, spēj iegūt
mieru un piepildījuma sajūtu par savu darbu. Zemāk ir uzskaitītas četras galvenās vērtības, kas jums saistās ar dzīves mērķi.

JŪS SAGRUPĒJĀT PRIORITĀRĀ SECĪBĀ 9 PUNKTUS, KAS ATTIECAS UZ DZĪVES MĒRĶI

ZEMĀK UZSKAITĪTAS 4 GALVENĀS PRIORITĀTES JŪSU DZĪVĒ

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.

3. Sasniegumi/panākumi
Jūs sev uzstādāt diženus mērķus un tiecaties pēc izcilības visā, ko darāt. Jums ir ārkārtīgi svarīgi darbā sasniegt savu spēju pilnu potenciālu.
Meklējiet tādas karjeras iespējas, kur jūs varat uzstādīt augstus mērķus un redzēt savu pūļu rezultātus.

4. Godprātīgums
Jūs visaugstāk vērtējat godīgumu ikvienā dzīves jomā. Jūs pieliekat visas pūles, lai izpildītu to, ko esat apsolījis, un jums ir ļoti svarīgs taisnīgums
un patiesība. Lai jums nebūtu jānonāk kompromisā ar savu godīgumu, apsverot iespēju strādāt jebkurā organizācijā, rūpīgi izvērtējiet gan tās
darba vidi un vadošo personālu, gan arī piedāvātos produktus un pakalpojumus.
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1. Ģimene
2. Draugi
3. Sasniegumi/panākumi
4. Godprātīgums
5. Kalpot citiem
6. Pelnīt naudu
7. Brīvais laiks
8. Estētika
9. Kalpot Dievam
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4.4: Vērtības: Secinājums

ATRODIET PAREIZO LĪDZSVARU SAVĀM VĒRTĪBĀM

Neviens nav pilnīgs, supermens un brīnumsieviete neeksistē, un jūs nekad nevarēsit izdarīt visu tieši tā, kā gribētos. Ikvienam jācenšas iegūt
kādu līdzsvaru dzīvē. Ņemot vērā savas prioritātes, jūs spēsit panākt, ka patērētais laiks, enerģija un finansiālie resursi jūsu dzīvē atrodas
līdzsvarā. 

JŪSU VĒRTĪBAS VAR MAINĪTIES

Šīs ir jūsu prioritātes, un jūs varat tās mainīt, kad vien vēlaties. Vairumam cilvēku, kļūstot vecākiem un mainoties ģimenes stāvoklim, mainīsies
arī daļa no viņu prioritātēm. Jums var noderēt, ja saglabāsit šo pārskatu priekšdienām. Laiku pa laikam tajā ieskatoties, jūs varēsit izdarīt
precizējumus un pārbaudīt, kā mainījušās jūsu prioritātes.

KO DARĪT TĀLĀK?

Salīdziniet savas karjeras attīstības posmus ar ģimenes ceļojumu atvaļinājumā. Tajā var izšķirt divus posmus. Pirmajā posmā notiek
nepieciešamā izpēte un plānošana, lai padarītu atvaļinājumu patīkamu. Otrajā posmā jūs sēžaties mašīnā, izbraucat no sētas un sākat
ceļojumu.

Sava CAREER DIRECT pārskata lasīšanu var salīdzināt ar ceļu atlanta pētīšanu ceļojuma plānošanas pirmajā posmā. Tas sniedz jums kopainu
par galamērķa virzienu un piedāvā vairākus maršrutus, lai tur nokļūtu. Tomēr pati pārskata lasīšana neatrisinās visus karjeras jautājumus, tāpat
kā ceļa kartes izpēte vien nenogādās jūs ceļojuma galamērķī.

Tagad jūs esat otrajā posmā. Ir laiks piesēsties pie stūres un sākt savu karjeras ceļojumu. Pirmais solis labam iesākumam ir pārvērst iegūto
informāciju plānos un lēmumos. Lai palīdzētu jums ar šo svarīgo soli, mēs esam sagatavojuši Rīcības plānu – rokasgrāmatu, kas palīdzēs jums
rīkoties saskaņā ar to, ko esat uzzinājuši par savu darba stilu. Ir ļoti svarīgi, lai jūs to pamatīgi izpētītu, jo tas palīdzēs jums saskaņot savu stilu ar
dažādām profesijām un izglītojošām mācību programmām.

Vissvarīgākais ir neaizmirst, ka galvenais karjeras plānošanas mērķis ir saskaņot savus talantus un intereses ar tām prasībām, ko izvirza darbs.
Tā rīkojoties, jūs ar vislielāko iespējamību sasniegsit savu mērķi – sev atbilstošu karjeru.
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Personības apkopojuma diagrammas

1.1 Seši personības faktori

1.2 JŪSU PERSONĪBAS BŪTISKIE FAKTORI UN APAKŠFAKTORI

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

Piesardzīgs

Konservatīvs

Apmierināts ar esošo situāciju

Ar noslieci uz riskantumu/pārdrošību (14)

Pārdrošs (9)

Ambiciozs (19)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Introverts

Atturīgs

Atturīgs

Kluss

Ekstraverts (14)

Sajūsmināts, pilns entuziasma (12)

Sabiedrisks (13)

Verbāls (12)

Tradicionāls

Paredzams

Tradicionāls

Novatorisks (9)

Iztēles bagāts (6)

Gudrs (10)

Nestrukturēts

Improvizējošs

Spontāns

Vienaldzīgs

Apzinīgs, rūpīgs (6)

Precīzs (1)

Organizēts (3)

Orientēts uz panākumiem (8)

Piekāpīgs

Viegli ietekmējams

Pielāgojas

Taktisks

Dominējošs (5)

Pašpārliecināts (9)

Neatkarīgs (1)

Atklāts, skarbi tiešs (2)

Neieinteresēts, atturīgs

(1) Ne piekrītu, ne nepiekrītu (neitrāls)

Objektīvs

(1) Iztaujājošs

Līdzjūtīgs (2)

Līdzjūtīgs

Palīdzīgs (8)

Iecietīgs
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1.3 PERSONĪBAS KOPSAVILKUMS

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

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

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

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

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

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

1.4 Svarīgi dzīves jautājumi

2.1 Vispārējās intereses

Stress (7) Nepiespiests
Parādi (10) Mazs parāds/Bez parāda

Finanšu pārvaldība (2) Pamatīgs

Nervozs
Liels parāds
Nestabils

30 20 10 5 mid 5 10 20 30

Darīšana (14%) Palīdzēšana (0%) Analizē (13%) Ar ietekmi (63%) Izpaušanās (10%)

1. Pārvaldība(menedžments) /Pārdošana
2. Atlētika

3. Starptautisks
4. Jurisprudence/Politika

5. Skaitļošana/Finanses
6. Reliģiozs

7. Rakstīšana
8. Izglītība

9. Padomdošana, konsultēšana
10. Dzīvnieku aprūpe

11. Uzstāšanās/Komunikācija
12. Aktivitātes brīvā dabā/Lauksaimniecība

13. Zinātne/Veselība
14. Tehnoloģijas zinātnes

15. Klientu apkalpošana
16. Piedzīvojumi, risks

17. Māksliniecisks
18. Mehānisks

19. Zinātne par patērētāju
20. Drošība/Likumpaklausības nodrošināšana

21. Pārvadāšana

(80)
(72)
(72)
(68)
(65)
(57)
(50)
(48)
(45)
(35)
(27)
(23)
(22)
(22)
(17)
(15)
(10)
(8)
(5)
(3)
(0.5)

0 50 100
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2.2 8 nozīmīgākās karjeras grupas atbilstoši interešu segmentiem

3.1 Prasmes un spējas

1. Pārvaldība(menedžments) /Pārdošana
3. Starptautisks
2. Atlētika
4. Jurisprudence/Politika
5. Skaitļošana/Finanses
6. Reliģiozs
7. Rakstīšana
8. Izglītība

Darīšana (14%)

Palīdzēšana (0%)

Analizē (13%)

Ar ietekmi (63%)

Izpaušanās (10%)

0

50

100

1. Atlētika

2. Darbs dažādu kultūru vidē

3. Darbs ar citiem

4. Vadīšana 

5. Saskarsmes prasmes

6. Analītisks

7. Organizēšana

8. Matemātika

9. Tirgzinība

10. Lietvedība

11. Rakstīšana

12. Mehānisks

13. Māksliniecisks

14. Muzikāls

Ļoti augsts (100)

Ļoti augsts (88)

Augsts (75)

Augsts (75)

Augsts (72)

Augsts (72)

Augsts (67)

Mēreni augsts (63)

Mēreni augsts (63)

Skalas vidusdaļa (55)

Skalas vidusdaļa (42)

Mēreni zems (35)

Ļoti zems (13)

Ļoti zems (0)

0 50 100
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4 nozīmīgākās integrēto vērtību prioritātes

Dzīves plānošanas pamatvērtības

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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1

Dzīves vērtības

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

Darba rezultāti

1. Vadība
2. Karjeras attīstība
3. Augsti ienākumi
4. Atzīšana/atzinība

Darba vide

1. Stabilitāte
2. Izaicinājums
3. Neatkarība
4. Ceļošana
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Daļa 5: Career Direct – Nākamie soļi

Career Direct – Nākamie soļi
Apsveicam ar Career Direct testa izpildi un ar to, ka esat iepazinušies ar Detalizētā pārskata rezultātiem!

Ir jāsaprot vairāki pamatprincipi. Pirms pāriet pie nākamo soļu izpildes, rūpīgi iepazīstieties ar katru no tiem un pārrunājiet tos ar kādu, kam jūs
uzticaties.

Jūs esat unikāli veidoti - tas ir fakts, ko nav iespējams ignorēt. Lai atklātu savas dzīves mērķi, ir būtiski šo unikalitāti saprast un pieņemt.
Pretējā gadījumā rezultāts var būt smaga vilšanās, nepareizu lēmumu pieņemšana un galu galā sabojātas attiecības. 
Jūsu dzīve un darbs ir kā ceļojums, kas balstās attiecībās, nevis pasākumu virkne, kurā viens darījums nomaina otru. Ar izpratni un
atvērtību pieņemiet padomus un ieteikumus, kas var noderēt pētniecības un lēmumpieņemšanas procesā.
Panākt, lai jūsu dzīves saturs un mērķis būtu saskaņā ar jūsu karjeru, ir atbildība, kas turpinās visu dzīvi. Jūsu dzīvei mainoties, nereti jūs
var piemeklēt sajūta, ka ar attiecībām, darbu un dzīvi vispār kaut kas nav kārtībā. Parasti tas norāda, ka ir laiks jaunam izvērtējumam un
atkārtotai Career Direct procesa izpildei.
Lai jūsu ceļojums būtu sekmīgs, būs nepieciešams grūts darbs, uzticība un izturība. Jums būs rūpīgi jāstudē savs pārskats un jācenšas
noskaidrot un izpētīt iespējamos karjeras virzienus. Noderēs arī brīvprātīga iesaistīšanās kādā jomā, kas saskan ar jūsu dzīves mērķi.
Jūs gatavojaties pieņemt būtisku lēmumu, kas saistīts ar karjeru. Stabils, drošs pamats ir īpaši svarīgs, lai izvairītos no neveiksmes.
Vienīgais pamats īstās karjeras izvēlei ir:

Pārliecināties, lai jūsu izvēle saskanētu ar jūsu dzīves mērķi.
Pieņemt lēmumu, kas pagodina Radītāju.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neļaujiet sevi ietekmēt šiem nepatiesajiem apsvērumiem:
Pieņemt pirmo vai vieglāko piedāvāto darbu
Nauda kā izšķirošais motivētājs
Tituls vai prestižs darbā
Drošība, vara un kontrole
Darīt tāpat kā dara draugi
Raudzīties tikai pēc populārajām profesijām/darbavietām
Sekot vecāku paraugam un piepildīt viņu sapņus
Piekrist darba piedāvājumam tikai tāpēc, ka jūs to varat izdarīt

Tagad, kad esat ieguvuši labu izpratni par pamatprincipiem, lai pieņemtu pareizus ar karjeru saistītus lēmumus, ir laiks
pāriet pie nākamajiem soļiem:

1. solis:

Ja jums nav sava Career Direct konsultanta, mēs iesakām izmantot kouča vai padomdevēja palīdzību, ar kuru kopīgi varēsit pārskatīt savu
novērtējumu un kurš regulāri aizlūgs par jūsu nākotnes virzību. Ja jūs vēlaties, sazinieties tūlīt ar savu Career Direct kosultantu!

2. solis:

Caurlūkojiet sava novērtējuma rezultātus Career Direct® detalizētajā pārskatā VĒLREIZ.
Atzīmējiet informāciju savā pārskatā, kas, iespējams, neattiecas uz jums. Ja jūs kaut kam nepiekrītat, pavaicājiet sava konsultanta vai
kouča viedokli par to. Kad viss noskaidrots, svītrojiet informāciju, kas uz jums neattiecas.
Izceļiet vai pasvītrojiet galvenos punktus savā pārskatā, par kuriem jūs apspriedāties kopā ar konsultantu.
Pierakstiet svarīgākos ieteikumus attiecībā uz karjeru, ko jūs saņēmāt no sava konsultanta. Ja jums nav bijusi Career Direct konsultācija,
šādu ieteikumu jums nebūs.

3. solis:

Uzklikšķiniet uz vēlamajām vai ieteicamajām karjeras saitēm tajās 8 interešu grupās, kas ir jums visnozīmīgākās, un turpiniet izpētes
procesu, lai sasaistītu potenciālās karjeras jomas ar savu personību, interesēm, prasmēm un vērtībām.
Katrai sekmīgai karjerai ir vajadzīgs īpašs personības, interešu, prasmju un vērtību sakārtojums vai konfigurācija. Atcerieties, ka jūsu
izvēlētajai karjerai ir jābūt salāgotai ar VISĀM ČETRĀM dimensijām atbilstoši jūsu dzīves mērķim. Nepieciešamo informāciju attiecībā uz
personību, interesēm, prasmēm un vērtībām jūs atradīsit, uzklikšķinot uz turpmāk dotajām darba detaļu saitēm.
Ieskatieties Darba paraugā (Lejupielādēt ŠEIT), kur atrodams aptverošāks karjeras virzienu uzskaitījums jūs interesējošajā konkrētajā
jomā.
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Astoņas nozīmīgākās interešu grupas
Saites uz detalizētu darba aprakstu

1. Pārvaldība(menedžments) /Pārdošana

2. Atlētika

3. Starptautisks

4. Jurisprudence/Politika

5. Skaitļošana/Finanses

6. Reliģiozs

7. Rakstīšana

8. Izglītība

Mārketinga speciālists Iepircējs Vadošs uzņēmuma darbinieks

Nekustamu īpašumu pārdošanas aģents Veikala vadītājs Ceļojumu aģents

Apdrošināšanas aģents Biržas brokeris Rīkotājdirektors (menedžeris)

Atlētikas treneris Šķīrējtiesnesis/sporta amatpersona Profesionālā sporta talantu meklētājs

Atlētikas aģents Profesionāls sportists/-e Parka/izklaides objekta direktors

Fiziskās sagatavotības instruktors Atlētikas treneris Fiziskās audzināšanas skolotājs

Ārzemju korespondents Svešvalodu pasniedzējs Tulks

Misionārs ārvalstīs Diplomāts Ārzemju ceļojumu gids

Starptautiskās uzņēmējdarbības vadošs
darbinieks

Tulks Ārzemju diplomātiskā dienesta vadošs
darbinieks

Advokāts/pilnvarotais pārstāvis Advokāta palīgs Politikas zinātnes darbinieks

Šķīrējtiesnesis Likumdevējs Tiesnesis

Senators Politiskas kampaņas vadītājs Politikas zinātnes skolotājs

Datorsistēmu analītiķis Ekonomists Grāmatvedis

Baņķieris/kredītspeciālists Statistiķis Datubāzes administrators

Risku novērtētājs Finanšu padomnieks Revidents

Teoloģijas skolotājs Mācītājs Pastorālais konsultants (padomdevējs)

Misionārs Rabīns Priesteris

Evaņģēlists Jauniešu mācītājs Kapelāns

Žurnālists Tīmekļa vietnes satura redaktors Tehnisko tekstu autors

Datorizdevniecības darbinieks Redaktors Rakstnieks

Radošā rakstniecība Reklāmtekstu autors Reportieris

Skolotājs Mācību procesa koordinators Skolas direktors/pārvaldnieks

Privātskolotājs Arodizglītības skolotājs Pieaugušo izglītošanas skolotājs

Runas mākslas skolotājs Profesors Skolotājs studentiem ar īpašām vajadzībām
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http://online.onetcenter.org/find/result?s=Special%20education%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Professor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Speech%20education%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Adult%20education%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Vocational%20education%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Tutor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=School%20principal/%20administrator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Instructional%20coordinator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Reporter
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Advertising%20copy%20writer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Creative%20writer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Writer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Editor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Desktop%20publisher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Technical%20writer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Web%20content%20editor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Journalist
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Chaplain
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Youth%20pastor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Evangelist
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Priest
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Rabbi
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Missionary
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Pastoral%20counselor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Pastor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Religious%20educator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Comptroller
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Financial%20advisor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Actuary
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Database%20Administrator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Statistician
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Banker/%20Loan%20officer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Accountant
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Economist
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Computer%20systems%20analyst
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Political%20science%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Campaign%20manager
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Senator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Judge
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Legislator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Arbitrator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Political%20scientist
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Paralegal
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Attorney
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20service%20executive
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Interpreter
http://online.onetcenter.org/find/result?s=International%20business%20executive
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Overseas%20travel%20guide
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Diplomat
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20missionary
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Translator
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20Language%20Teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Foreign%20correspondent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Physical%20education%20teacher
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Athletic%20coach
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Fitness%20instructor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Parks/recreation%20manager
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Professional%20Athlete
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Athletic%20agent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Professional%20scout
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Umpire/official
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Athletic%20trainer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Manager
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Stockbroker
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Insurance%20sales%20agent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Travel%20agent
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Retail%20store%20manager
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Real%20Estate%20Agent/Realtor
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Business%20executive
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Buyer
http://online.onetcenter.org/find/result?s=Marketing%20Representative


 

4. solis:

Aizpildiet Rīcības plāna darblapu, izmantojot visu nozīmīgo informāciju gan no sava detalizētā pārskata, gan to, kas iegūta izpētes procesā.
Šis solis ir būtisks priekšnoteikums tam, lai varētu ķerties pie nākamajiem soļiem!
Analizējot savu rīcības plānu, paturiet prātā šādus jautājumus:

Kādas ir tikai jums piemītošās stiprās puses un motivējošie faktori, kas ļaus jums tikt pamanītam/izcelties savā darbavietā?
Kādas ir tās iezīmes, attiecībā uz darbu, kas jūs raksturo vispareizāk?
Kādas karjeras jomas un konkrētas profesijas jūs interesē visvairāk?
Saskaņā ar jūsu izpētīto, kādas ir ar šīm profesijām saistītās prasības un raksturīgās iezīmes?
Kādas karjeras jomas un konkrētas profesijas vislabāk atbilst jūsu unikālajam dzīves mērķim?
Ko jūs darīsit, lai censtos īstenot tās profesionālās iespējas, kas jums atbilst vislabāk?

Kļūsiet par kāda amata "ēnu"?
Strādāsiet kā brīvprātīgais?
Kļūsiet par praktikantu?
Tiksities ar cilvēkiem, kas darbojas šajā karjeras jomā?

5. solis:

Visa šī procesa laikā neaizmirstiet atvēlēt laiku lūgšanām, tiecoties pēc dievišķa padoma, runājoties ar tiem, kas jau strādā jomās, kuras
atbilst arī jūsu īpašajam mērķim, un raugoties pēc konkrētām izdevībām iegūt darbu šajās jomās.
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Daļa 6: Resursi

Resursi
Šajā sadaļā jūs atradīsit noderīgus resursus, kā arī saites uz resursiem un pakalpojumiem, kas palīdzēs jums jūsu ceļā uz karjeras piepildījumu.

Elektroniskā rokasgrāmata galvenā koledžas specializācijas priekšmeta un karjeras virziena izvēlei
Rokasgrāmata galvenā koledžas specializācijas priekšmeta un karjeras virziena izvēlei sniedz praktiskus padomus iespējamo galveno
studiju virzienu izpētei, un tiešsaistē atrodamais dokuments "Kā izvēlēties koledžas vai tehniskās skolas galveno specializācijas
priekšmetu" palīdzēs saskaņot jūsu intereses ar koledžas vai tehniskās skolas galvenā specializācijas priekšmeta izvēli.

Kā izvēlēties koledžas vai tehniskās skolas galveno specializācijas priekšmetu
Šajā dokumentā aprakstīts process, kā saistīt tieši jums nozīmīgākās karjeras jomas un profesijas (noteiktas saskaņā ar Rīcības plānu)
ar koledžas vai tehniskās skolas galveno specializācijas priekšmetu.

Darba paraugs
Darba paraugs ir izveidots, lai jums palīdzētu saskatīt darba iespējas, ņemot vērā jūsu profesionālo interešu jomas. Jūsu pārskatā minētās
deviņas profesijas katrai interešu jomai ir tikai piemēri. Šis darba paraugs satur pilnu profesiju uzskaitījumu, ko iespējams padziļināti izpētīt,
izmantojot O*Net, kā arī zemāk norādītās saites uz Karjeras perspektīvu rokasgrāmatu. 

O*Net tiešsaistē
O*Net tiešsaistē ir datubāze, kurā apkopota detalizēta informācija no Darbaspēka statistikas biroja par specifiskām profesijām. Šis
tiešsaistē pieejamais avots satur informāciju par visām Darba paraugā atrodamajām profesijām,  tostarp par nepieciešamajām prasmēm,
zināšanām un izglītību, darba pienākumiem, kompetences līmeni, vidējo darba samaksu, kā arī vēl citu informāciju.

Karjeras perspektīvu rokasgrāmata
Arī Karjeras perspektīvu rokasgrāmatas datubāzi uztur Darbaspēka statistikas birojs, un tajā sniegts to 260 nozīmīgāko profesiju sīks
apraksts, kuras veido aptuveni 90 procentus no visām profesijām, kurās strādā amerikāņi.

Crown Financial Ministries
Crown Financial Ministries ir mātes organizācija, kas ir izstrādājusi Karjeras testa orientācijas sistēmu (Career Direct® Complete
Guidance System) . Tā ir starptautiska, ārpus konfesijām pastāvoša organizācija, kas nodrošina draudzes un atsevišķus indivīdus ar
materiāliem, piedāvā seminārus, 4 nacionālas radio programmas, tīmekļa vietni, konsultācijas finanšu jautājumos un karjeras resursus, ar
kuru palīdzību iegūt patiesu finansiālu brīvību/neatkarību. Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni tiešsaistē, lai iegūtu sīkāku informāciju par
mums. 

Crown Financial Ministries Resursu krātuve
Uzklikšķiniet šeit, lai aplūkotu visus produktus un pakalpojumus, ko piedāvā Crown Financial Ministries.

Pongo™ Atsākt pakalpojumu
Šodienas konkurējošā darba tirgū labi uzrakstīts CV ir vissvarīgākais faktors, lai "ieliktu kāju durvīs" un būtu jau pusceļā uz savu sapņu
darbu. Izmantojot  PALĪGU CV RAKSTĪŠANĀ, jūs iegūsit visu nepieciešamo sava CV sagatavošanai, izdrukāšanai un nosūtīšanai pa e-
pastu vai faksu. To visu būs iespējams izdarīt tiešsaistē - pavisam ātri un bez grūtībām! (Lūdzu ņemiet vērā, ka, uzklikšķinot uz šīs saites,
jūs nonāksit trešās puses tīmekļa vietnē.) 

Karjera Personības īpašību uzskaitījums
Šī aptaujas anketa palīdzēs jums iegūt skaidrību vairākos svarīgos jautājumos, kas saistīti ar karjeras aspektiem, pirms pievērsties
darbībām, kuras aprakstītas zemāk. Jūs varat ievadīt informāciju PDF formātā, taču tā netiks saglabāta.

Karjeras un izglītības plānošana Personības īpašību uzskaitījums
Aizpildot šo nelielo anketu jūsu datora monitorā, jūs spēsit rast labākus risinājumus ar karjeru saistītiem jautājumiem.
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Pirmā sesija: Kā izveidot rīcības plānu un izmantot to karjeras izvēles procesā

Otrā sesija: Galvenā koledžas specializācijas priekšmeta vai karjeras virziena izvēle

Pirmā sesija: Gudra rīcība ir vērta vairāk nekā nauda

Otrā sesija:

Pirmā sesija: Jebkura darba avots ir Dievs Ikvienam darbam ir jēga un vērtība

Otrā sesija: Tavs aicinājums – Dieva plāns tavai dzīvei Darbs ir pamats tavai kalpošanai un liecībai

Trešā sesija: Izcilība darbavietā Dievs ir mūsu galīgā autoritāte

Pirmā sesija: Izmaiņas darbavietā pēdējās paaudzes laikā

Otrā sesija: Desmit tendences šodienas darba vidē

Trešā sesija: Jūsu sniegto atbilžu kopuma saskaņošana ar saistītajām profesijām. 

Ceturtā sesija: Ieguvumi, ko sniedz bibliskā perspektīva attiecībā uz karjeras izvēli 

Pirmā sesija: Pareizas un nepareizas metodes karjeras izvēlei

Otrā sesija: Pārskata analīze – sadaļa par personību

Trešā sesija: Pārskata analīze – Personības īpašās iezīmes

Ceturtā sesija: Pārskata analīze – Personības stiprās puses/vājās puses un ar tām saistītie ieteikumi karjeras izvēlei

Piektā sesija: Pārskata analīze – Intereses, vispārējās karjeras grupas, jūsu rezultātu interpretācija

Sestā sesija: Pārskata analīze – Prasmes un spējas

Septītā sesija: Pārskata analīze – vērtības: Darba vide, Ko jūs sagaidāt no darba, Dzīves vērtības

Astotā sesija: Augsti vai zemi rezultāti Interešu sadaļā

Pirmā sesija: Kā izveidot rīcības plānu un izmantot to karjeras izvēles procesā

Jūsu loma kā sava studenta karjeras koučam

Audio faili:

Audio uzruna Nr. 1 – "Principi karjeras izveidošanai" (28 minūtes)

Šajā ziņojumā sniegts iedrošinājums un padomi, kā sasniegt īstus panākumus savā dzīvē un karjerā.

Audio uzruna Nr. 2 – "Kā iegūt vislabākos rezultātus no Career Direct®" (36 minūtes)

Šajā uzrunā sniegti konkrēti norādījumi par to, kā vislabāk izmantot jūsu Career Direct® novērtējumu.

Audio uzruna Nr. 3 – "Esam radīti Dieva līdzībā - kā to saprast?/Karjeras testa pārskata interpretācija" (55 minūtes)

Šajā uzrunā uzzinām, cik īpašus un neatkārtojamus mūs ir radījis Dievs. Viņš ir mums devis vajadzīgos talantus un prasmes, lai sasniegtu savu
potenciālu. Karjeras testa pārskats palīdzēs jums saskatīt savu unikalitāti.

Audio uzruna Nr. 4 – "Rīcības plāns nākotnei" (9 minūtes)

Šajā uzrunā sniegti konkrēti norādījumi, kā izveidot savu personīgo rīcības plānu nākotnei.

Audio datnes studentiem

"Rīcības plāns nākotnei - Izglītība" (17 minūtes)

 Šajā uzrunā sniegti konkrēti norādījumi, kā izveidot savu personalizēto rīcības plānu nākotnei.

"Uzruna vecākiem" (18 minūtes)

Piezīme: tēvi un mātes – noklausieties šo uzrunu, kas palīdzēs jums būt par vislabākajiem padomdevējiem saviem bērniem.
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https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/Action%20Plan%20-%20Work%20-%20PDF.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess8.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess7.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess6.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess5.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess4.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/God-Given%20Design_Sess1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/BestResults_Session4.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/BestResults_Session3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/BestResults_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/BestResults_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/Principles_Session3.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/Principles_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/Principles_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/MessagetoParents_Session2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/MessagetoParents_Session1.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/Action%20Plan%20-%20Edu%20-%20PDF2.mp3
https://mycareer.design/assets/resources/lv/audio/Action%20Plan%20-%20Edu%20-%20PDF1.mp3

