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AIV7
Analizând activitățile de mai jos, te rugăm să te gândești în ce măsură acestea te interesează din perspectiva unei
posibile ocupații / profesii viitoare. Alege una dintre cele patru variante de răspuns, marcând cu un ”x” alegerea ta
pe scala din dreptul fiecărei activități.
NU EXISTĂ ALEGERI BUNE SAU RELE CI DOAR PREFERINȚE DIFERITE!
îmi
îmi este îmi place este ceea ce
displace! indiferent. oarecum. îmi doresc!

1.

Să fac activități de secretariat, în relație cu publicul …

2.

Să ajut oamenii cu probleme în familie…

3.

Să analizez substanțe cu proprietăți neobișnuite ...

4.

Să păstrez evidența tranzacțiilor financiare pentru o companie/
instituție …

5.

Să vând apartamente, case sau alte bunuri imobiliare…

6.

Să fac teste de laborator pentru a identifica diferite boli…

7.

Să scriu linii de cod pentru o aplicație desktop…

8.

Să scriu recenzii despre cărți sau piese de teatru…

9.

Să ajut persoanele în vârstă în activitățile lor zilnice…

10.

Să cartografiez formele de viață dintr-un ocean…

11.

Să testez și să compar diferite programe software

12.

Să pictez lucrări artistice sau profesionale…,

13.

Să construiesc ziduri, alei sau monumente din piatră…

14.

Să promovez o nouă linie de îmbrăcăminte…

15.

Să ajut la desfășurarea unei sesiuni de terapie de grup…

16.

Să testez calitatea pieselor înainte de expediere…

17.

Să țin evidența activității angajaților într-o organizație…

18.

Să gestionez activitatea unui hotel…

19.

Să ofer consiliere celor care au nevoie de ajutor …

20.

Să creez decorurile pentru piese de teatru sau filme …

21.

Să construiesc case din lemn sau cărămidă …

22.

Să gestionez bunurile de inventar ale unei mari companii…

23.

Să faci prezentări de produse pentru a le vinde…

24.

Să lucrez cu minori cu tulburări de comportament…

25.

Să elaborez programe informatice de monitorizare a infecțiilor…

1

Copyright © 2022. Ticu CONSTANTIN, tconst@uaic.ro

www.psihoprofile.ro

îmi
îmi este
îmi place este ceea ce
displace! indiferent. oarecum. îmi doresc!

26.

Să regizez un scenariu video sau un film publicitar…

27.

Să repar mașini sau aparate de uz casnic…

28.

Să planific sarcinile zilnice și săptămânale ale unui departament …

29.

Să studiez mișcarea stelelor și planetelor…

30.

Să editez computerizat lucrări grafice sau video…

31.

Să cânt la un instrument sau într-o trupă muzicală …

32.

Să lucrez pe o platformă de foraj petrolier în largul mării …

33.

Să clarific aspectele legale/ juridice a unor cazuri complexe…

34.

Să lucrez la crearea și promovarea unui nou produs / serviciu …

35.

Să îngrijesc persoane pentru a se face bine …

36.

Să fac cercetări despre plante sau animale…

37.

Să monitorizez performanța zilnică a unor sisteme computerizate …

38.

Să schițez imagini sau să fac ilustrațiile pentru jurnale sau
reviste…

39.

Să construiesc piese sau mobilier din lemn…

40.

Să calculez salariile și beneficiile financiare ale angajaților…

41.

Să negociez contracte pentru diferite produse sau servicii …

42.

Să ajut persoanele care au probleme cu drogurile sau alcoolul …

43.

Să examinez țesuturi de plante sau animale cu ajutorul
microscopului…

44.

Să diagnostichez și să rezolv probleme software sau hardware

45.

Să joc într-un film sau piesă de teatru…

46.

Să asamblez aparate din piese electronice…

47.

Să răspund de managementul unui magazin de haine…

48.

Să elaborez și să testez un nou tratament sau substanță
medicală……

49.

Să asigur securitatea informatică a unor rețele computerizate .

Vă rugăm să completaţi şi rubrica cu date personale:
Vârsta /data nasterii_____________
Studii finalizate:

Clasa a: __________

Genul:  M  F

Ocupația (COR): _______________________

 gimnaziale(4 clase),  primare (8 clase),  școală profesională,
 liceale (12 clase),
 post- liceale,
 universitare (licență)  universitare (master),  post-universitare (doctorat)
email:_________________ ________________
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