
 

 

 

CHESTIONARUL DE INTERESE HOLLAND 

  

 În cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate apar diverse efecte ale 

separării de aceștia în mai multe planuri: fizic, emoțional și social. De cele mai multe ori, 

imaginea de sine și autocunoașterea acestor copii sunt perturbate. Ei prezintă dificultăți de 

raportare la sine, la ceilalți și la societate, de aceea se impune, în cadrul acestui proiect,  

aplicarea unor teste psihologice specifice care au drept scop identificarea nivelului de 

autopercepție, în vederea abordării unor strategii de consiliere care să vină în întâmpinarea 

nevoilor copilului. Una dintre nevoile identificate este raportarea la viitor, la aspirații, la 

orientarea școlară și vocațională a acestor copii. 

 

Chestionarul de Interese Holland este un instrument autoadministrat, autoscorabil şi 

autointerpretabil, pentru consilierea profesională. Pentru a utiliza acest instrument, este 

necesară completarea formularului de evaluare şi obținerea codului ocupațional, cod compus 

din trei litere. Codul alocat este folosit pentru a localiza profesiile corespunzătoare în 

clasificarea ocupațională, practic profesiile care se potrivesc cel mai bine respondentului. 

Deşi a fost creat pentru a se concentra asupra problemelor vocaționale, i s-au găsit multiple 

alte utilizări. Principalele funcții şi zone de utilitate sunt: asistența vocațională, organizarea 

ocupațiilor şi a datelor personale şi cercetare.  

Tipologia şi instrumentele sale (clasificarea propriu-zisă, inventarul preferințelor 

vocaționale) se pretează la utilizarea în cercetare aplicată în multe domenii, precum educație, 

afaceri, psihologie şi sociologie. În mod tradițional, inventarele de interese au fost evaluate 

doar din punctul de vedere al fidelității şi al validității.  

 

 

 

Instrumente/ tehnici de lucru specifice pentru dezvoltarea de abilități emoționale, 

consilierea socială și vocațională adaptate la nevoile de servicii psiho-sociale de sprijin 

ale preșcolarilor/ elevilor din grupul țintă 

 

         



 

 

 

Aceste caracteristici psihometrice sunt importante, dar impactul pe cate îl are asupra 

participantului, trecerea printr-un astfel de inventar de interese este la fel de importantă, 

deoarece un inventar nu reprezintă doar o evaluare a potențialului vocațional, ci şi o 

intervenție vocațională. Studiile experimentale demonstrează că Holland crește nivelul de 

înțelegere a propriei persoane, numărul alternativelor vocaționale luate în considerare, nivelul 

satisfacției privind actualele aspirații vocaționale şi în general autocunoașterea. Chestionarul 

se pretează utilizării repetate de către aceeași persoană. Aceste aplicări periodice au la bază 

conceptul de dezvoltare continuă care este unul din fundamentele consilierii în carieră.  

Tipologia a fost dezvoltată pentru a organiza volumul mare de date referitoare la 

caracteristicile persoanelor, pentru a arăta modul în care sunt făcute alegerile vocaționale şi 

profesionale şi pentru a oferi o explicație asupra modului în care apare satisfacția 

profesională şi realizarea vocațională. Majoritatea persoanelor pot fi încadrate în unul din 

cele șase tipuri de personalitate: Realist, Investigativ, Artistic, Social, Întreprinzător şi 

Convențional. 

            

TIPURI DE PERSONALITATE  

1. Realist/motor 

Caracteristici: Este caracterizat prin tendinţa de a se îndrepta spre activităţi care presupun 

manipularea obiectelor, instrumentelor, maşinilor; are ingeniozitate tehnică şi spirit practic. Îi 

plac activităţile în aer liber, are dificultăţi în a-şi exprima sentimentele, îi place să 

construiască şi să repare.  

Este agresiv în gesture și comunicare, are o organizare motorie bună, nu are deprinderi 

verbale şi de relaţionare, rezolvă probleme concrete nu abstracte, este nesociabil  

Preferă activităţi care nu solicită manipularea ordonată şi sistemică a obiectelor, 

instrumentelor, maşinilor manuale în domeniul mecanic, agricol, tehnic activităţile sociale şi 

educaţionale 

Posibile profesii - medic - dentist - sănătate publică - inginer mecanic - optician - poliţist - 

constructor - arheolog - tâmplar - tehnician dentar - bijutier - electrician – instalator. 

 

 

 

 



 

 

2. Investigativ/intelectual 

Caracteristici: îi place să rezolve sarcini abstracte, să înţeleagă şi să organizeze lumea. Are 

abilităţi matematice, ştiinţifice, este analitic şi curios. Nu îi plac regulile şi nici să lucreze în 

echipă. Este original şi creativ. Se îndreaptă spre domenii care implică cercetare şi 

investigare.  

Posibile profesii - informatician - economist - consultant - management - chimist, biolog, 

fizician - antropolog - farmacist - psiholog - inginer de sistem - geograf, geolog  

Este orientat către sarcină, gândeşte problemele, încearcă să înţeleagă şi să organizeze lumea, 

îi plac sarcinile ambigue, orientat spre abstract activităţi care implică investigaţii creative 

asupra fenomenelor fizice, biologice şi culturale ştiinţifice şi matematice activităţile 

persuasive, sociale, repetitive.  

 

3. Artistic/estetic  

Caracteristici: relaţionează indirect printr-o autoexprimare proprie mediului artistic activităţi 

nestructurate, care presupun manipularea materialelor pentru a creea forme artistice noi în 

domeniul muzical, lingvistic, al artelor plastice, literar. 

Este caracterizat de imaginaţie, creativitate, atras de activităţi mai puţin structurate, care îi 

lasă posibilitatea de a se exprima. Sensibil, preferă să lucreze singur, are nevoie de 

comunicare individuală. Preferă relaţionarea indirectă, prin exprimarea artistică. Nu îi plac 

regulile şi nici să lucreze în echipă. Este original şi creativ.  

Posibile profesii - actor - arhitect - fotograf - profesor de teatru, dans - designer în publicitate 

- designer de modă - designer de interioare - editor – journalist. 

 

4. Social / de susţinere  

Caracteristici: este interesat de activităţi care implică relaţionarea interpersonală. Îi place să i 

se acorde atenţie. Are deprinderi verbale, sociale, este cooperant şi generos. E atras de 

activităţi care presupun informarea, pregătirea, dezvoltarea.  

Alege activităţi de predare şi terapeutice, îi plac lucrurile sigure, are deprinderi verbale şi de 

relaţionare, este orientat social. Preferă activităţi care implică informarea, pregătirea, 

dezvoltarea, grija pentru alte persoane în stabilirea unei bune relaţionări cu alte persoane. 

Posibile profesii - profesor - psiholog - asistent medical - preot - asistent social - logoped - 

mass-media - poliţist. 

 



 

 

 

5. Întreprizător / persuasiv  

Caracteristici: preferă lucrul în echipă, mai ales cu scopul de a conduce, de a ocupa locul de 

lider. Are dorinţa de putere, de statut social, are abilităţi de comunicare şi ştie să se facă 

înţeles. Este entuziast şi încrezător în sine.  

Posibile profesii - manager - publicitate - avocat - procuror - relaţii cu publicul - agent de 

asigurări - jurnalist - agent de turism. 

 

6. Convenţional/conformist  

Caracteristici Este stabil, are respect faţă de reguli. Preferă activităţile care solicită 

manipularea ordonată, sistematizarea datelor, informaţiilor. Are abilităţi de secretariat, 

matematice. Atent la detalii. Vrea să ştie ce se aşteaptă de la el. Are o structură verbală 

formală, utilizează cifrele, alege rolurile de subordonat, îşi realizează scopurile prin 

conformism, este loial puterii. Preferă activităţi care solicită manipulări ordonate şi 

sistematizate ale datelor, organizând informaţiile scrise şi pe cele numerice de organizare, de 

sistematizare. 

Posibile profesii - contabil - casier - analist financiar - secretar - bibliotecar - operator 

telefonie - operator calculator - asistent administrative. 

Data: 10.01.2022 

 

 

Indiferent de vârsta subiectului care completează Chestionarul de Interese Holland, 

limbajul şi conținutul său este interesant şi relevant pentru introspecția şi raționamentele 

legate de carieră, precum şi pentru planificarea vocațională. Utilizarea adecvată depinde de 

înțelegerea corectă a tipologiei care a condus la dezvoltarea sa. 

 

Întocmit de: 

Expert sprijin psiho- social 1 

Todor Otilia 

Semnătura:__________________ 


