Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
Contract POSDRU/161/2.1/G/141102

Hexagonul intereselor
1. Distribuiţi elevilor fişa „Hexagonul interese/or" şi comunicaţi-le că, în această oră, veţi discuta

.ro

despre interese personale şi identificarea ocupaţiilor care corespund acestora. Precizaţi că identificarea
intereselor personale îi poate ajuta să conştientizeze cât de potriviţi sunt pentru domeniile de activitate pe
care doresc să le aleagă.

at

2. Solicitaţi elevilor să citească timp de 10 minute ocupaţiile aferente fiecărei categorii de interese,
aşa cum apar ele în hexagon şi să aleagă acel grup de profesii pe care îl preferă. Cereţi-le apoi să noteze pe

nt

fişa primită, în primul spaţiu liber, denumirea grupului ales.

3. Cereţi apoi elevilor să aleagă un al doilea grup care corespunde intereselor lor. Pe fişa intereselor,

rie

elevii vor nota a doua categorie de interese (în al doilea spaţiu liber). Procesul se repetă pentru o a treia
opţiune: alegerea unui al treilea grup şi notarea denumirii acestuia în spaţiul liber.
4. Alocaţi un interval de 5 minute pentru ca elevii să investigheze ocupaţiile aferente grupurilor alese

.o

de ei şi să selecteze două sau trei ocupaţii pe care ar dori să le exploreze.
5. Cereţi-le elevilor să găsească câteva modalităţi prin care pot obţine mai multe informalii despre

w
w

ocupatiile selectate.
Discuţii:

În ce măsură ocupaţiile listate în categoriile selectate se potrivesc cu interesele personale?

w

Care au fost criteriile pe baza cărora au ales cele 2-3 ocupaţii din mulţimea alternativelor oferite?
Sunt şi alte ocupaţii de interes care ar putea fi incluse în categoriile alese?
Cum ar putea obtine mai multe informalii despre ocupaţiile alese?
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Hexagonul intereselor
După ce ai rezolvat acest exerciţiu, te rog să accesezi Testul Holland accesibil pe această platformă
online pentru a vedea dacă în urma rezolvării testului rezultatul este acelaşi cu ceea ce ai ales tu.

.ro

Mult succes!
REALIST

at

rie

Contabil, secretar, stenodactilograf,
funcţionar public, expert financiar, expert
contabil, poştaş, casier, recepţioner,
vânzător, ospătar

nt

CONVENŢIONAL

Inginer constructor, miner, mecanic
auto, pădurar, depantor radio-tv,
tehnician, electrician, bijutier,
instalator, lăcătuş, pilot de avion,
tâmplar

w
w

.o

Analist financiar, agent comercial, agent de
asigurări, bancher, avocat, procuror,
judecător, cranic radio-tv, jurist, mic
întreprinzător, analist de sistem, manager

economist, medic, antropolog, astronom,
fizician, chimist, laborant, psihiatru,
cercetător, psiholog, farmacist, operator PC,
geolog, matematician, statistician,
meteorolog, biolog, horticulor, oceanograf,
radiolog, stomatolog, chirurg, proiectant
dansator, filozof, profesor de literatură/arte,
regizor, actor, jurnalist, reporter, muzician,
dirijor, designer, decorator, creator de
modă, arhitect, artist, fotograf, compozitor,
manager publicitar, fotomodel, moderator
TV, scriitor

ARTISTIC

ANTREPRENORIAL

w

INVESTIGATIV

psihoterapeut, fizioterapeut, consilier
şcolar, asistent social, profesor, sociolog,
asistent medical, infirmier, ministru,
bibliotecar, istoric, medic, director RU,
director de servicii sociale, preot

SOCIAL

1. În primul rând, mi-ar place să fac parte din grupul ..................................................................................
2. În al II-lea rând, mi-ar place să fac parte din grupul .................................................................................
3. În al III-lea rând, mi-ar place să fac parte din grupul ................................................................................
Trei ocupaţii despre care aş vrea să obţin mai multe informaţii:
1.
2.
3.
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