
 

 

Test în cadrul celor de 120 de ore (30 fiecare) de ore prevazute pentru elevi cu nevoi speciale sau cu dificultati de intelegere, 

cu rate de progres mai scazute 

(Test) Ce meserie ți se potrivește în funcție de personalitate? 

Simți că nu știi ce carieră vrei să urmezi în viață? Cauți un job, dar nu știi ce ți s-ar potrivi? 

Dacă nu ești sigur de ceea ce vrei să faci sau, pur și simplu, nu știi dacă jobul pe care îl ai 

este potrivit pentru tine, poți afla câteva indicii testându-te. 

Răspunde la următoarele întrebări și identifică tipul de carieră pe care ți-ar plăcea sa-l urmezi în 

funcție de personalitatea ta. 

Alege un singur răspuns dintre cele patru variante: 

1. Dacă ai o seară liberă, ce ți-ar plăcea să faci? 

a) Să merg la o petrecere; 

b) Să stau acasă și să navighez pe internet; 

c) Să îmi petrec timpul cu un hobby precum bricolajul; 

d) Să merg la un film. 

2. Ce secțiune a unui ziar citești mai întâi? 

a) Sfaturi pentru cititori sau editorial; 

b) Știri; 

c) Sport; 

d) Divertisment. 

3. Ce preferi să faci la o petrecere? 

a) Să întâmpini musafirii; 



 

 

b) Să discuți despre evenimentele la zi; 

c) Să pregătești aperitive; 

d) Să te distrezi. 

4. Ce carte ai prefera să primești cadou? (Vezi aici câteva sugestii de cadouri pentru colegii și prietenii 

tăi) 

a) Supă de pui pentru suflet; 

b) O scurtă istorie a timpului; 

c) Cum funcționează lucrurile; 

d) O carte de artă pentru măsuța de cafea. 

5. Ce ai prefera să faci în timpul tău liber? 

a) Să te întâlnești cu prietenii la o cafea; 

b) Să îți faci curat în șifonier; 

c) Să grădinărești sau să redecorezi în casă; 

d) Să scrii poezii. 

6. Este rândul tău să alegi filmul. Care este prima ta opțiune? 

a) O comedie romantică, precum „Nopți albe în Seattle”; 

b) O dramă provocatoare, precum „O minte sclipitoare”; 

c) Un film de acțiune și aventură, precum „Războiul stelelor”; 

d) Un film independent, precum „What the Bleep Do We Know?”. 

http://jobs.diez.md/articles/vin-sarbatorile-daca-nu-ai-decis-ce-cadou-sa-faci-colegilor-de-birou-sau-prietenilor-vezi-aici-o-lista
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7. Ești la un eveniment social. Cu cine ai prefera să stai? 

a) Cu un grup mare în care se râde mult; 

b) Cu un grup mic în care are loc o discuție animată; 

c) Cu mai mulți oameni care joacă cărți sau poker; 

d) Cu un individ care pare o persoană interesantă. 

8. Ai șansa să participi la un reality-show. Ce vei alege: 

a) O emisiune în care aptitudinile interpersonale te ajută să câștigi, precum Survivor; 

b) Nici una. Consideri că emisiunile de genul reality-show sunt o pierdere de vreme; 

c) O emisiune care îți dă șansa să muncești cu mâinile sau să îmbunătățești ceva, precum Șantier 

în lucru; 

d) O emisiune în care poți câștiga pe baza talentului tău, precum Megastar, Dansez pentru tine 

sau Vrei să fii miliardar.  

9. Care dintre următoarele caracteristici te descriu cel mai bine, după spusele prietenilor 

tăi? 

a) O persoană socială; 

b) O persoană inteligentă; 

c) O persoană îndemânatică; 

d) O persoană creativă. 

Răspunsurile pe care le dai în test îți pot da indicii cu privire la cariera potrivită pentru tine. În timp 

ce toate carierele potențiale implică munca cu oamenii, cu informațiile sau lucrurile, multe cariere 

se concentrează pe un aspect particular sau au o anumită characteristica 



 

 

 

 

INTERPRETAREA E DOAR PENTRU CONSILIERI!!! 

Rezultatele testului despre cariera potrivită: 

Dacă ai răspuns în majoritatea a) - cariera ta potrivită presupune lucrul cu oamenii. O astfel de 

carieră implică aspecte precum: mentorat, negociere, consultanță, supervizare, comunicare, 

asistență. Posibile cariere pentru tine pot fi: profesor, resurse umane, consultant, asistent social etc. 

Dacă majoritatea răspunsurilor a fost b) - cariera ta ideală presupune lucrul cu informația. O astfel 

de carieră poate include sarcini, precum sintetizarea, coordonarea, analiza, compilație, comparații. 

Printre posibilele cariere sunt: bibliotecar, editor, web developer, organizator, detectiv 

particular, contabil. 

Dacă ai raspuns în mare parte c) - preferi în carieră, munca cu lucrurile, iar responsabilitățile pe 

care ți le poți asuma include: precizia în jobul pe care îl faci, controlul, condusul diverselor masini 

etc. Printre posibilele joburi se numără: bucătar, instalator, mecanic, inginer etc. 

Dacă răspunsurile tale sunt în majoritate d) - cariera potrivită pentru tine este una creativă. Poți 

alege între următoarele cariere: scriitor/jurnalist, fotograf, cântăreț, decorator, artiști grafici, 

designer de modă etc. 

Bineînțeles, există multe alte joburi în care îți poți pune în valoare talentele, însă cunoscându-

ți tipul potrivit te poate ajuta să te apropii mult de alegerea ideală în carieră. 
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