A 02

Further analysis instruments

Competenţe profesionale şi operaţionale de acţionare
Testaţi-vă singuri
Următoarele afirmaţii fac referire la competenţele dumneavoastră profesionale şi operaţionale de acţionare. Printre acestea se numără competenţele
de specialitate, competenţele metodologice şi competenţele sociale.
Acum aveţi posibilitatea să vă testaţi şi să vă elaboraţi profilul dumneavoastră actual de competenţe. Bifaţi caracteristicile de care sunteţi convins că
sunt corespunzătoare pentru dumneavoastră şi care sunt punctele dumneavoastră forte.

4 puncte – înseamnă da nelimitat,
3 puncte - înseamnă da cu limite reduse,
2 puncte - înseamnă da cu unele limitări,
1 punct - înseamnă nu prea există.
În cazul în care aveţi îndoieli sau în cazul în care nu puteţi răspunde afirmativ, lăsaţi căsuţa nebifată. Dacă aţi răspuns conştiincios la afirmaţiile de
mai jos, vă puteţi elabora profilul dumneavoastră de competenţe. Vă veţi descoperi punctele forte, dar şi domenii în care încă mai trebuie şi puteţi să
vă. Un test înseamnă întotdeauna un pic de stres, de aceea este de înţeles, că momentan aveţi un sentiment apăsător. Prin urmare trebuie să
demonstraţi puţin calm şi cumpătare, deoarece nu există răspunsuri corecte şi greşite.
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Abilităţi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

3

2

1

4

3

2

1

Sunt îndemânatic(ă) în folosirea uneltelor, aparatelor şi maşinilor de lucru.
Sunt în stare să efectuez singur(ă) lucrările practice.
Stăpânesc foarte bine acţiunile care trebuie efectuate manual în profesia mea.
Nu necesit mult timp până învăţ noile manevre, în aşa fel încât să le pot efectua fără probleme...
Pot folosi diferite mijloace auxiliare, aparate şi unelte.
Pot implementa bine manevrele învăţate pentru sarcini noi de lucru.
La majoritatea lucrărilor ştiu în ce mod acestea ar putea fă rezolvate pe calea cea mai eficientă.
Am fost lăudat de mai multe ori la efectuarea activităţilor practice.

Cunoştinţe/Ştiinţă
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

Cunoştinţele mele de specialitate sunt atât de vaste încât pot face faţă situaţiilor generale de lucru.
Cunosc foarte bine măsurile necesare de protecţia muncii.
Ştiu la care lucrări poate deveni foarte periculos sau costisitor, dacă sunt efectuate incorect.
Ştiu foarte bine cum funcţionează aparatele necesare de muncă din profesia mea (unelte, maşini).
În decursul dezvoltării mele profesionale am acumulat deja multe cunoştinţe de specialitate.
Ştiu foarte bine cum îmi pot valorifica punctele mele forte în timpul lucrului.
Ştiu foarte bine cum să mă acomodez repede într-o întreprindere nouă.
Deţin cunoştinţe tehnice şi/sau comerciale bune.

17.

Cunosc normele de calitate (de exemplu ISO 900 şi mai departe) şi ştiu cum pot asigura calitatea pentru activitatea
mea.
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Competenţe proprii
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34.
35.
36.
37.

4

3

2

1

Îmi este uşor să recunosc esenţialul unui lucru.
Dacă ceva nu funcţionează în activitatea efectuată, am ambiţia de a căuta singur, de ce nu funcţionează.
Dacă o problemă apare pentru prima oară, nu am nevoie de mult timp până descopăr posibile căi de rezolvare.
Un punct forte de-al meu este să gândesc problemele şi să găsesc soluţii pentru acestea.
O problemă primită o abordez pas cu pas.
Îmi este uşor să planific şi să împart paşii de lucru.
Sunt în stare să asimilez individual informaţii despre noile cercetări şi despre efectele acestora asupra activităţii din
întreprindere şi să le folosesc în activitatea mea prezentă sau viitoare.
Dacă am făcut o greşeală, mă întreb critic care ar putea fi cauza acestei greşeli.
Dacă există „situaţii fără speranţe” am de multe ori idei bune pentru a ieşi din această încurcătură.
Nu mă las uşor descurajat(ă) de impedimentele previzibile în activitate şi mă gândesc cum aş putea depăşi acest
impediment.
De multe ori am avut idei bune cu privire la cum pot depăşi impedimente şi perturbări.
Pot transpune uşor cunoştinţele profesionale învăţate în sarcinile noi de lucru.
Concept cu plăcere soluţii pentru sarcini dificile de lucru.
Încercarea noilor metode de acţionare în muncă mă stimulează.
Pot face uşor legătura între diferite idei, obţinând astfel concepte noi.
Sunt foarte interesat(ă) să învăţ de la alţii metode noi, proceduri noi şi asemănătoare şi de multe ori am idei bune
despre cum le pot aplica în munca mea.
Memorez cu uşurinţă pentru o perioadă mai lungă cunoştinţele noi sau informaţiile noi.
Mă străduiesc să nu învăţ cunoştinţele profesionale doar pentru examene, ci să le aplic şi în practică.
Calculele care trebuie efectuate în profesia mea le învăţ repede.
Îmi este uşor să înţeleg şi să aplic reprezentările grafice (de exemplu schiţe, desene, curbe, diagrame, planuri).
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38.
39.
40.
41.

Îmi este uşor să înţeleg conţinutul textelor scrise şi să le învăţ. (de exemplu texte de specialitate, instrucţiuni de lucru,
instrucţiuni scrise)
De multe ori am învăţat paşii noi de lucru după ce am văzut odată cum se efectuează.
Îmi este uşor să ascult cuvintele spuse, să desprind conţinutul acestor cuvinte şi să le redau după o perioadă mai
lungă de timp.
Ştiu cum să procedez pentru a învăţa ceva important pe termen lung.

Competenţe sociale
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

4

3

2

1

Dacă comunic ceva altor persoane, sunt atent(ă) ca aceste persoane să mă înţeleagă.
Reuşesc să comunic inteligibil chestiuni de lucru colegilor mei.
Informez la timp colegii şi superiorii despre evenimente importante. În astfel de cazuri nu se întâmplă să ascund
informaţii importante.
Îmi este uşor să intru în conversaţie cu noii angajaţi şi să intru în contact cu aceştia.
Nu am probleme sau inhibiţii în a cere informaţii sau ajutor unei persoane.
Îmi este uşor să încep o conversaţie şi să o continui.
Nu am inhibiţii în a purta o conversaţie telefonică.
De multe ori am avut impresia că pot convinge alte persoane cu cuvintele rostite de mine.
Îmi place să lucrez împreună cu alţi colegi, deoarece ne putem completa reciproc.
La lucrul în grup sau în echipă respect interesele celorlalţi şi îmi expun şi interesele mele.
Pot înţelege bine interesele colegilor mei şi pot trage din acestea concluzii pentru prezentarea mea.
La lucrul în echipă am grijă să nu fiu folosit(ă), dar nici să nu mă ascund în spatele performanţelor celorlalţi.
Ştiu cum să procedez pentru a rezolva obiectiv o ceartă sau un alt conflict.
Nu am dificultăţi să mă descurc într-o echipă nouă şi să construiesc o relaţie colegială.
Sunt în stare să mă controlez şi în situaţii complicate, de exemplu în caz de conflict.
Ştiu că nu îmi pot impune în orice caz voinţa şi sunt în stare să închei şi compromise.
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Model de competenţă
Indicator nivel
Structura cerinţelor
Competenţe de specialitate

Competenţe de specialitate

Cunoştinţe

Abilităţi

Competenţe sociale

Competenţe individuale

Aprofundare şi
circumferinţă

Abilităţi instrumentale şi sistematice,
capacitatea de evaluare

Capacitatea de
echipă/conducere, codeterminare şi comunicare

Independenţă / Responsabilitatea, reflexivitate şi
competenţa de învăţare

1 până la 8 abilităţi
9 până la 17 Cunoştinţe/Ştiinţe
18 până la 41 Competenţe individuale
42 până la 57 Competenţe sociale

Indicatoare
8
9
24
16
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Reprezentarea profilului de competenţă (ca diagramă coloană)

100 %

Valoare % a
particularităţii
competenţei

=

Exemplu:
Competenţă de
specialitate

=

punctaj atins
punctaj posibil

X - puncte
68

X

100

0
Competenţă de specialitate
Abilităţi/Cunoştinţe
max. 68 puncte

Competenţă individuală

Competenţă socială

max. 96 puncte

max. 64 puncte
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