DACĂ ÎŢI PLAC URMĂTOARELE OBIECTE
ŞCOLARE

Limba română, limbile străine, (a lua parte la
dezbateri, a realiza teme de tipul celor
implicate în jurnalism)
Matematică (algebră, geometrie, trigonometrie,
informatică)

ŞI ÎŢI PLACE SĂ
LUCREZI CU

ATUNCI TE POŢI GÂNDI SĂ IEI ÎN CALCUL
URMĂTOARELE CATEGORII DE PROFESII:

oameni

Avocat, profesor, consultant juridic, recepţioner,
secretar

date

Contabil, programator pe computer,
Arhitect, biliotecar, inginer electrician
Asistentă medicală, chimist, laborant, fizician,
fizio-terapeut

Oameni / date

Ştiinţe sociale (psihologie, economie), istorie,
cultură şi civilizaţie

Oameni

Profesor, consilier, poliţist, asistent social, avocat

Artă, muzică, teatru, desen

Idei

A tehnoredacta, a colecta date, economie
Aplicaţii pe computer, grafică, prelucrarea
lemnului, electronică
Marketing, publicitate, economie

Date
Lucruri / date
Oameni

Designer de interioare, artist, actor / actriţă,
muzician
Bibliotecar, contabil, secretar, consultant jurudic
Supraveghetor, tehnician electronist, arhitect,
mecanic, maşinist,
Reprezentant de vânzări, casier,
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