
Άνθρωποι που έχουν καλλιτεχνι-

κές, καινοτόµες ή διαισθητικές

ικανότητες, που τους αρέσει να

εργάζονται σε µη δοµηµένες θέ-

σεις χρησιµοποιώντας τη φαντα-

σία και τη δηµιουργικότητά τους. 

Άνθρωποι που τους αρέσει να

δουλεύουν µε δεδοµένα, που έχουν

υπαλληλικές, ή αριθµητι- κές

ικανότητες, που επεξεργά- ζονται τα

θέµατα λεπτοµερώς, είτε µόνοι τους

είτε ακολου- θώντας τις οδηγίες

άλλων.

Άνθρωποι που τους αρέσει να

παρατηρούν, να µαθαίνουν, να

διερευνούν, να αναλύουν, να

αξιολογούν ή να λύνουν

προβλήµατα.

Άνθρωποι που έχουν αθλητικές ή

µηχανικές ικανότητες, που προτι-

µούν να εργάζονται µε αντικείµενα, 

µηχανές, εργαλεία, φυτά, ζώα ή σε

εξωτερικές δουλειές.

Άνθρωποι που προτιµούν να

δουλεύουν µε ανθρώπους … να

ενηµερώνουν να διαφωτίζουν, να

βοηθούν, να διδάσκουν, να

αναπτύσσουν, ή να θεραπεύουν ή

που έχουν ευχέρεια λόγου.
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ΚοΕπΆνθρωποι που προτιµούν να δουλεύ-

ουν µε ανθρώπους … να επηρεάζουν, 

να πείθουν, να διοικούν, να χειραγω-

γούν, ή να κατευθύνουν για οργανω-

τικούς σκοπούς ή για την απόκτηση

κέρδους.



1.Σε ποια γωνία του δωµατίου, βλέπετε τον εαυτό σας να κατευθύνεται ενστικτωδώς, 

επειδή εκεί βρίσκονται πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι και θαθαθαθα χαιρόσαστανχαιρόσαστανχαιρόσαστανχαιρόσασταν πάραπάραπάραπάρα πολύπολύπολύπολύ να

είστε µαζί τον περισσότερο χρόνο;  (µη ντρέπεστε και µη σκέφτεστε αν και τι θα πρέπει να

συζητήσετε µαζί τους). Σηµειώστε το γράµµαγράµµαγράµµαγράµµα της γωνίας σ’ αυτό το τετραγωνάκι:

2. Μετά από δεκαπέντε λεπτά, όλοι όσοι βρίσκονταν στην γωνία που επιλέξατε, εκτός από σας, 

φεύγουν για να πάνε σε ένα άλλο πάρτι.  Από τις οµάδες που έχουν αποµείνει, ποια γωνία σας

φαίνεται πιο ελκυστική, κρίνοντας από την οµάδα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, µε τους

οποίους θα χαιρόσασταν πάρα πολύ να είστε µαζί τον περισσότερο χρόνο; Σηµειώστε το

γράµµα αυτής της γωνίας σ’ αυτό το τετραγωνάκι: 

3. Μετά από δεκαπέντε λεπτά, και αυτή η οµάδα φεύγει για ένα άλλο πάρτι, εκτός από σας.  

Από τις γωνίες και τις οµάδες που έχουν τώρα αποµείνει, µε ποια θα χαιρόσασταν πάρα

πολύ να είστε µαζί τον περισσότερο χρόνο; Γράψτε το γράµµα αυτής της γωνίας σ’ αυτό το

τετραγωνάκι: 


