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Acest raport vă oferă rezultatele obținute de către Ana DEMO în evaluarea de 

preferințe vocaționale - DKVT (Dekon Kids Vocational Test). 

 

Rezultatele DKVT se bazează pe răspunsurile marcate de respondenti (copil și 

adulți) ca fiind comportamente preferate sau manifestate de către copil (așa 

cum percepe copilul, așa cum sunt percepute comportamentele de parintele 

respondent, așa cum sunt percepute de profesorii / educatorii respondenți). 
 

DKVT este un ghid pentru părinți și educatori (profesori) în orientarea 

vocațională a copilului, în alegerea activităților de dezvoltare a abilităților 

copilului.  

 

Despre Evaluare și Acest Raport: 

 - Copiii pot fi angrenați în activități educaționale care le fac plăcere și pentru 

care pot manifesta interes.  

 - Investiția părinților în educația copiilor este optimizată  

 - Riscul de abandon al scolii / cursurilor opționale este mai scăzut 

 - Crește probabilitatea de identificare precoce a preferințelor ocupaționale  

 - Crește probabilitatea de succes în anumite arii vocaționale sau de interes 

 - Crește gradul de cunoaștere al copilului de către părinți 
 - Scade timpul de cunoaștere a copilului de către educatori / profesori 

 - Ajută la cunoașterea stilului de învățare al copilului 

 - Ajută la integrarea copilului în grupuri, activități și domenii. 

 

Testul DKTV (Dekon Kids Vocational Test) are la bază teorii și metodologii 

psihologice solide. Evaluarea se bazează pe tipologiile de personalitate Holland. 

Despre Evaluare și Acest Raport
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Copiii ARTIȘTI sunt cei care manifestă preferințe și abilități către activități artistice (muzică, dans,

desen, teatru, etc) 

 

Preferă activitățile care îi ajută să capteze atenția celor din jur (fie stârnind admirație fie reacții 
controversate). Le place să își exprime sentimentele sau emoțiile prin artă verbală (teatru, 

muzică), nonverbală (desen, dans, grafică computerizată) etc.  

 

Activități preferate: 

- preferă activitățile artistice (sa cânte, să danseze, să joace teatru, etc) 

- tinde să fie spontan, expresiv, impulsiv, dezordonat, uneori nonconformist 

- tind sa învețe ce le place, când le place, daca au dispoziția necesară 

- tind să fie motivați de propria satisfacție ci nu nu extrinsec (recompense, pedepse) 

 

Activități de evitat: 

- activitățile rutiniere sau care presupun organizare strictă 

- activitîțile mai degrabă logice sau care urmează algoritmi în defavoarea activităților ce pun pe 

prim plan emoționalitatea 

 

Recomandari: pentru a afla cum puteți identifica abilitățile copilului și cum le puteți dezvolta: 

- discutați cu copil despre pasiunile sale. 

- oferiți copilului cursuri din aria sa de pasiuni. Performanța poate apărea mult mai ușor dacă 

există și pasiune. 

- căutați pe internet și youtube tutoriale și resurse gratuite din care copilul poate incerca, poate 

experimenta, poate învăța. Ajutați-l să învețe să caute singur resurse (în limba româna, engleză 

etc) pe internet. 

 - consultați un Consilier Vocațional / Școlar sau contactați office@dekon-hr.ro pentru a afla ce 

teste trebuie sa parcurgeți pentru a evalua și dezvolta abilitățile copilului dvs. 

- consultați profesori de arte (din domeniul dorit de copil) pentru a fi evaluate abilitățile din 

domeniul preferat de copil. 

Tipul de copil ARTIST
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Copiii PRACTICI sunt cei care manifestă preferințe și abilități către activități practice, realiste, 

concrete (le place să meșterească, să gătească, să bricoleze, să construiască case sau roboți, să 

creeze obiecte concrete) similare cu obiectele din lumea reală cu relevanță în viața de zi-cu-zi. 

 

Preferă activitățile care îi ajută să facă acțiuni sau obiecte care răspund unei necisități sau unei 

nevoi. Pentru ei este important răspunsul la întrebarea ”de ce?”.  

 

Activități preferate: 

- preferă activități practice, care imită sau care sunt similare unor meserii concrete (bricolaj, 

construire, coafura, gătit, robotică etc) 

- preferă activități în care utilizează piese, obiecte 

- este motivat de utilitate și finalitatea acținunii (dacă nu înțelege care este relevanța acținii sale, 

renunță - de exemplu: nu ii place să picteze dar îi place să vopsească un gard, nu îi place fizica 

dar îi place să construiască drone sau roboți și va învăța fizica de care are nevoie pentru drone și

roboți. 
- învață cu interes dacă parinții sau profesorii îi explică utilitatea acelei acțiuni 

- învață mult mai ușor prin exemple practice sau prin metoda learning-by-doing (din reușite și 

eșecuri) 

 

Activități de evitat 

- Nu îi plac activitățile conceptuale sau abstracte, fără finalitate practică, concretă (va citi mai 

degrabă o carte tehnică decât literatură, va juca mai degrabă fotbal decât șah) 

- Nu îi plac activitățile care implică doar socializare fără scop clar, sau situațiile în care trebuie să 

strea fară să aibă ceva de făcut / o jucărie. 

- Se demotivează repede atunci cand are sarcini școlare (teme, ore) impuse, fără relevanță 

pentru sine 

 

Recomandari: pentru a afla cum puteți identifica abilitățile copilului și cum le puteți dezvolta: 

- observați jocurile și activitățile copilului și discutați cu copilul despre pasiunile sale.  

- oferiți copilului cursuri din aria sa de pasiuni. Performanța poate apărea mult mai ușor dacă 

există și pasiune. 

- căutați pe internet și youtube tutoriale și resurse gratuite din care copilul poate incerca, poate 

experimenta, poate învăța. Ajutați-l să învețe să caute singur resurse (în limba româna, engleză 

etc) pe internet. 

- consultați un Consilier Vocațional / Școlar sau contactați office@dekon-hr.ro pentru a afla ce 

teste trebuie sa parcurgeți pentru a evalua și dezvolta abilitățile copilului dvs. 

- consultați profesori de arte (din domeniul dorit de copil) pentru a fi evaluate abilitățile din 

domeniul preferat de copil 

Tipul de copil PRACTIC
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