
                                                                                  

 

 

Haide să aruncăm o privire asurpa interesului tău vocational! Pentru a 
face acest lucru, vom analiza 8 competențe principale și apoi le vom pune în 
contextul unui comportament sau unei cariere cu care pot fi asociate. Acest 
lucru te va ajuta să navighezi cu ușurință prin multitudinea de cursuri online 
și să le pui în legătură cu abilitățilenecesare pentru o anumită carieră sau cu 
lucrurile pe care ai vrut mereu să le descoperi, dar nu ai avut oportunitatea. 
 
 

1. Prima grupă de interes vocational se află sub conceptul de: leadership 

Dacă îți place să faci lucrurile să se întâmple, să organizezi alți oameni, dacă scopul tău 

este să fii într-o poziție executive, atunci ar trebui să țintești cursuri în acest doemniu. 

De asemenea, e posibil să îți placă să organizezi evenimente sau campanii politice, să 

participi în dezbateri sau să încerci să convingi oamenii folosind propria viziune, să iei 

decizii în numele unei mulțimi. 

 

2. A doua secțiune se află sub conceptul de: organizare 

Ar trebui să țintești către acest sector, dacă îți palc cifrele, dacă îți place să plănuiești 

bugete, să organizezi lucrurile în birou, să monitorizezi oamenii și cheltuielile, să ții cont 

de bazele de date și să le păstrezi. 

 

3. A treia grupă de interes vocational este sub conceptul de: altruism 

Îndreaptă-te către cursuri în această direcție, dacă îți place să îi ajuți pe alții să dezvolte 

idei noi, dacă ți-ai droit mereu să fii invățător/ professor/ educator sau dacă ai vrut să fii 

într-o poziție din care poți ajuta oamenii. 

 

4. A patra secțiune de interes vocational se află sub semnul: creativității 

Alege cursuri în acest sector, dacă îți place să creezi artă sau ești pasionat de design 

de modă, dacă îți place să dansezi, să scrii proză sau poezii, în cazul în care cânți la un 

instrument, din voce sau compui piese, redecorezi locuințe sau ești pasionat de asta, 

dacă mereu ai visat să devii actor/ actriță/ regizor/ scenarist ori pictor, arhitect sau îți 

place să creezi lucruri digitale (de ex. Site-uri). 

 



                                                                                  

 

5. A cincea grupă se află sub conceptul de: analiză 

Îndreaptă-te către acest sector, dacă mereu ți-ai droit să fii chemist, să faci 

experimente, dacă îți plac științele exacte, dacă mereu ți-ai droit să faci cercetare 

ștințifică sau dacă îți place să rezolvi enigma/ puzzle-uri complexe. 

 

6. A șasea grupă este sub semnul: producției  

Alege cursuri în acest domeniu, dacă ești pasionat de animale și îngrijirea lor, dacă îți 

place sau ți-ai droit mereu să cosntruiești case, să fii pădurar, să lucrezi la o fermă, să 

plantezi, să repair lucruri sau să lucrezi cu materia primă din natură. 

 

7. A șaptea grupă de interes vocational este despre conceptul de: aventură 

Dacă ți-ai dorit să fii atlet de profesie, să pleci în călătorii exotice, să încerci să 

supraviețuiești în sălbăticie, să fii șofer de curse sau să lucrezi în armată, îndreaptă-te 

către cursuri axate pe acest subiect. 

 

8. Ultima grupă de interes vocational este despre: cultură 

Alege cursuri în acest sector, dacă: mereu ți-ai droit să fii traducător, professor de limba 

română sau literature, bilbiotecar, dacă ai vrut să lucrezi în jurnalism, dacă îți plac 

jocurile de cuvinte, citești cărți și/ sau scrii/ ții jurnale ori dacă îți plac limbile străine și ai 

vrut mereu să interacționezi cu alte culturi. 

 

Câte răspunsuri afirmative ai pentru fiecare grupă de interes vocational? 

Doar numără răspunsurile de „Da” și vei vedea cât de inclinat ești către acel sector. 

Așadar, ești gata să parcurgi cursuri către lucrurile care te interesează cel mai mult? 

 

 

Nu uita că testul de mai sus te ajută să înțelegi mai bine, fie domeniul în care activezi 

deja și dorești să te specializezi și mai departe, fie sectoarele în cadrul cărora ți-ar 

plăcea să înveți mai multe și să-ți lărgești orizontuld e cunoștințe. Aceste lucruri te vor 

ajuta să înțelegi mai bine ce îți place să faci și cum poți transforma asta într-o carieră! 


