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CE  ÎMI  PLACE  SĂ  FAC? 

Direcțiile de interese sunt considerate însușiri determinante ale personalității, aceastea se schimbă o dată 

cu diferitele etape  de viață. 

Persoanele care dispun de o sferă largă de interese sunt buni parteneri de discuție, compania lor este 

plăcută, ştiu multe lucruri despre lume. 

Putem vorbi de anumite tipuri de interese, cum ar fi: tipul inventiv, tipul directiv, tipul realist, tipul 

metodic şi cel social. 

Îți propun în continuare să subliniezi în tabelul de mai jos , în coloana a doua, ceea ce îți place să faci și 

apoi să stabilești ce tip de interese te caracterizează. De asemenea, te invit să te gândești cum le-ai putea folosi 

optim pentru viață. 

 

Dacă eşti Ȋți place: Eşti: Poți avea success ca: 

INVENTIV Să lucrezi ȋn situații nestructurate 

(fără reguli bine stabilite şi sarcini 

foarte exacte) folosind imaginația şi 

creativitatea 

Expresiv, idealist, original, 

independent, intuitiv, 

imaginativ 

Cercetător, analist, fotograf, 

actor 

DIRECTIV Să influențezi sau 

 să conduci pe alții 

Cu spirit de aventură, 

ambițios, energic, extravertit, 

ȋncrezător ȋn propria persoană 

Manager de resurse umane, 

diriginte de şantier, 

producător de filme, 

bucătar şef etc. 

REALIST Să lucrezi cu obiecte, instrumente şi 

maşini 

Perseverent, practic, idealist, 

ȋndemânatic 

Funcționar, controlor de 

trafic aerian, operator film, 

lăcătuş  

METODIC Să realizezi lucrurile ȋn detaliu sau 

să urmezi instrucțiuni 

Conştiincios, grijuliu, eficient, 

ordonat, perseverent, practic 

Contabil , asistentă 

medical, librar, agent de 

asigurări etc. 

SOCIAL Să informezi 

Să pregăteşti 

Să formezi 

Să ai grijă de alții 

Convingător, cooperant, 

prietenos, grijuliu, amabil, 

răbdător, ȋnțelegător 

Recepționer, terapeut, agent 

de voiaj, profesor, preot etc.  

 

Ce tip de interese te caracterizează? 

…………………………………………………………………………........................................... 

Cum le poți folosi în viața ta? 

……………………………………………………………………………….................................... 
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