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Testul Holland
Testul Holland prezintă tipurile de ersonalităţi. ConformTestului Holland există 6 tipuri de categorii

.ro

cărora li se potrivesc diverse meserii.
Cele 6 categorii sunt:

1. Oamenii realişti: oameni ai faptelor, oameni practici care manifestă preferinţă pentru manipularea

at

obiectelor, maşinilor, instrumentelor şi datelor. Sunt orientaţi către prezent şi activităţi concrete,
predominant fizice şi şi au aptitudini manuale, mecanice sau tehnice.

nt

2. Oamenii investigativi: oameni curioşi, metodici, care se orientează spre activităţi care presupun
gândire abstractă şi valori de ordin intelectual, prefere activităţile care prespun cercetare şi investigare în cele
mai dificile domenii (biologie, fizică, domeniul social, cultural, etc.). Au abilităţi matematice şi ştiinţifice şi

rie

preferă să muncească singuri pentru rezolvarea de probleme.

3. Artiştii: oameni care preferă lumea ideilor, a activităţilor mai puţin structurate şi care prespun o

.o

rezolvare creativă. Au imaginaţie şi abilităţi artistice.

4. Oamenii sociali: oameni pritenoşi, generoşi, cărora le place să ajute sau să îi înveţe pe alţii. Preferă

w
w

activităţile care implică relaţionare interpresonală.

5. Oamenii întreprinzători: oamenii cărora le place să organizeze, să convingă, să ia decizii, să conducă
grupuri, să lucreze în echipă. Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă foarte dificilă,
preferându-le pe cele care pun în valoare iniţiativa şi calităţile manageriale.

w

6. Oamenii convenţionali: oamenii cărora le placec să fie ordinaţi şi să respecte regulile, sunt

conştiincioşi, buni executanţi şi cu abilităţi pentru activităţile administrative. Se adaptează greu în situaţii în
care nu sunt descrise clar cerinţele.
1. Exerciţiu de energizare „Mă interesează ... şi nu mă interesează”
Cereţi fiecărui elev să completeze propoziţia „Mă interesează ... şi nu mă interesează” astfel încât să i se
potrivească.
2. Completarea testului Holland: daţi fiecărui elev testul de mai jos împreună cu instrucţiunile de
completare.
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Testul Holland
Răspunde la următoarele întrebări bifând Da sau NU. Număr la sfârşit numarul de DA-uri pentru fiecare
categorie în parte. La categoria cu cele mai multe DA-uri bifate este categoria care ţi se potriveşte cel mai

.ro

bine. De asemenea, trebuie să ştii că te poţi încadra şi la 2 sau chiar 3 categorii.
A
Activitate
Să repari automobile

DA

NU

nt

Să repari diverse instrumente

rie

Să faci obiecte din lemn
Să creşti animele într-o fermă

NU

at

Să repari ceasuri şi bijuterii

DA

Să foloseşti utilaje pentru prelucrări metalice
Să urmez un curs de vânzări

.o

Să fiu ghid la vânătoare sau pescuit
Să urmez un curs de desen tehnic

w
w

Să urmez un curs de prelucrarea lemnului
Să urmez un curs de mecanică auto

w

TOTAL
B
Activitate

Să citeşti cărţi sau reviste de specialitate
Să lucrezi la un laborator

Să lucrez la un proiect ştiinţific
Să faci o cercetare
Să lucrezi cu instrumente de laborator şi substanţe chimice
Să citeşti despre subiecte deosebite din pură curiozitate
Să aplici matematica în probleme practice
Să urmezi un curs de fizică
Să urmezi cu curs de chimie
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Să urmezi un curs de matematică
Să urmezi un curs de biologie
TOTAL
C.
Activitate

DA

NU

.ro

Să schiţezi, să pictezi, să desenezi
Să joci într-o piesă de teatru
Să faci design de mobilă sau vestimentaţie

at

Să cânţi într-o formaţie sau orchestră
Să cânţi la un instrument muzical

nt

Să scrii pentru o revistă sau ziar
Să faci portrete sau fotografii

rie

Să scrii romane sau piese de teatru
Să scrii sau să citeşti poezii
Să urmezi un curs de artă

.o

Să faci aranjamente muzicale su să compui muzică de orice fel
TOTAL
Activitate

w
w

D

Să te afli în compania unor educatori sau terapeuţi importanţi
Să citeşti articole sau cărţi de sociologie

w

Să lucrezi pentru Crucea Roşie

Să îi ajuţi pe alţii în probleme lor personale
Să ai grija de copii

Să studiezi delincvenţa juvenilă
Să predai la colegiu sau facultate
Să citeşti cărţi de psihologie
Să ajuţi persoanele cu dizabilităţi
Să urmezi un curs de resurse umane
Să predai la un liceu
TOTAL
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E
Activitate

DA

NU

Să îi influenţezi pe ceilalţi
Să vinzi ceva
Să ai propriile tale afaceri

.ro

Să înveţi strategi pentru succesul în afaceri
Să participi la un curs de vânzări
Să fii manager de proiect
Să supervizezi munca altora

Să conduci o campanie politică
TOTAL
F

.o

Activitate

rie

Să conduci un grup pentru a atinge un obiectiv

nt

Să întâlneşti persoane cu funcţii de conducere sau lideri

at

Să participi la un curs de administraţie sau management

Să completezi formulare pentru taxe şi impozite

w
w

Să dactilografiezi diverse documente şi scrisori

Să operezi cu numere în afaceri şi contabilitate
Să lucrezi cu maşini de calcul

Să pui la punct un sistem de evidenţă

w

Să ţii evidenţa detaliată a cheltuielilor
Să urmezi un curs de afaceri
Să urmezi un curs de contabilitate

Să urmezi un curs de matematică aplicată în comerţ
Să faci operare pe calculator
Să ţii o gestiune de materiale sau produse
TOTAL

Page 4 of 4

DA

NU

