A 02

Further analysis instruments

Odborné a podnikové kompetencie
Otestujte sa
Nasledujúce výpovede sa týkajú Vašich odborných a profesijných kompetencií. Patria sem aj metodické a sociálne kompetencie.
Máte príležitosť sa otestovať a vypracovať si Váš profil kompetencií. Zakrúžkujte tie možnosti, o ktorých si myslíte, že Vás vystihujú a patria k Vašim
silným stránkam.

4 body – znamená áno bez obmedzení
3 body - znamená áno s minimálnymi obmedzeniami
2 body - znamená áno s obmedzeniami
1 body – znamená takmer sa nevyskytuje
Ak si nie ste istí, či s výrokom súhlasíte, nechajte políčko voľné. Keď ste vyplnili celý test, získate Váš profil kompetencií. Uvidíte tak Vaše silné
stránky ale aj stránky, ktoré môžete zlepšovať. Test predstavuje stále stres, je preto prirodzené, že Vás to v danom momente môže zaťažovať.
Zachovajte ale pokoj a nadhľad, pretože v teste neexistujú správne a nesprávne odpovede.
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Zručnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

3

2

1

4

3

2

1

Viem pracovať s prac. náradím a strojmi
Som schopný sám plniť praktické úlohy
Manuálne práce vykonávané v mojej profesii ovládam dobre
Nové manuálne postupy si osvojím rýchlo
Viem používať rôzne pomôcky, nástroje a náradie
Teoretické vedomosti viem bez problémov použiť pri nových prac. úlohách
Väčšinu prac. úloh viem splniť najefektívnejším spôsobom.
Pri plnení praktických úloh sa mi často dostalo uznania.

Znalosti/ vedomosti
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Viem pracovať s prac. náradím a strojmi
Som schopný sám plniť praktické úlohy
Manuálne práce vykonávané v mojej profesii ovládam dobre
Nové manuálne postupy si osvojím rýchlo
Viem používať rôzne pomôcky, nástroje a náradie
Teoretické vedomosti viem bez problémov použiť pri nových prac. úlohách
Väčšinu prac. úloh viem splniť najefektívnejším spôsobom.

16

Pri plnení praktických úloh sa mi často dostalo uznania.

17.

Viem pracovať s prac. náradím a strojmi
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Vlastné kompetencie
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34.
35.
36.
37.
38.
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3

2

1

Ľahko rozpoznám jadro veci
Keď práca nejde tak ako má, snažím sa sám/a rozpoznať, v čom je problém.
Keď sa nejaký problém vyskytne prvý krát, netrvá mi dlho, kým prídem na možné riešenie.
Jedna z mojich silných stránok je aj moja schopnosť rozpoznať problém a nájsť jeho riešenie.
Vzniknutý problém riešim metodicky a krok za krokom.
Pracovné kroky plánujem ľahko
Ľahko si osvojím informácie o nových vývojoch a ich vplyvoch na činnosť v podniku a tie následne využijem pri mojej
prac. činnosti.
Keď spravím chybu, kriticky sa sám seba opýtam, aká je príčina jej vzniku.
Keď máme problém, viem nájsť dobré riešenie
Prípadné prekážky v práci ma neodradia a premýšľam, ako ich prekonám
Často som mal dobré nápady, ako prekonať prekážky
Teoretické vedomosti viem ľahko využiť v praxi
Rád hľadám riešenia náročných pracovných úloh
Rád skúšam nové pracovné postupy
Viem prepojiť rôzne nápady a mám nové myšlienky
Mám záujem osvojiť si nové metódy a postupy a viem ich využiť aj pri mojej práci
Nové vedomosti a znalosti si dlho pamätám
Dbám na to, aby som si nové vedomosti neosvojil len kvôli skúške ale ich aj aktívne využíval v praxi
Kalkulácie potrebné pri mojej práci si osvojím rýchlo
Ľahko porozumiem a používam grafy (napr. nákresy, oblúky, diagramy, plány)
Ľahko porozumiem a učím sa písané texty (napr. odborné texty, prac. návody)
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39.
40.
41.

Pracovné kroky si často osvojím na prvý krát
Viem počúvať, zhrnúť obsah a ten si ešte dlho pamätám
Viem ako sa mám učiť, aby som si naučené aj dlho zapamätal

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

4

3

2

1

Keď informuje ostatných dbám na to, aby mi všetci rozumeli.
Mojim prac. kolegom viem podať informácie o práci jasne a zrozumiteľne.
Mojich kolegov a nadriadených informujem o dôležitých udalostiach načas. Nikdy sa mi nestane, že im dôležité
informácie zamlčím.
S novými zamestnancami nadviažem kontakt a rozhovor veľmi ľahko.
Nemám problém ani zábrany niekoho požiadať o informáciu alebo o pomoc.
Ľahko nadviažem rozhovor alebo v ňom pokračujem
Nemám zábrany viesť telefonický rozhovor.
Často mám pocit, že viem svojimi slovami presvedčiť ostatných I
Rád spolupracujem s ostatnými, pretože sa môžeme vzájomne dopĺňať.
Pri skupinových činnostiach beriem do úvahy záujmy ostatných ale prezentujem aj tie svoje
Viem sa vžiť do záujmov mojich kolegov a viem si z nich vyvodiť závery pre moje vystupovanie
Pri tímovej práci sa nenechám ostatnými využívať, neskrývam sa však ani za výkony druhých
Viem ako mám postupovať v prípade konfliktu alebo hádky
Nemám problém sa prispôsobiť novému tímu
Nemám problém prispôsobiť sa zložitej situácii a v prípade konfliktu zachovám pokoj
Viem, že si nemôžem za každú cenu presadiť svoj názor a viem robiť kompromisy
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Model kompetencií

Hodnoty
Štruktúra požiadaviek
Odborné kompetencie

Osobné kompetencie

Znalosti

Zručnosti

Hĺbka a šírka

Nástroje a systematické
zručnosti, schopnosť
úsudku

1 až 8 znalostí
9 až 17 vedomostí
18 až 41 vlastné kompecie
42 až 57 vlastné kompetencie

Vlastné kompetencie

Schopnosť pracovať v tíme,
a schopnosť riadenia
komunikácia

samostatnosť/ zodpovednosť
reflexia, kompetencia vzdelávať sa

Indikátory
8
9
24
16
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Profil kompetencií (ako stĺpcový diagram)

100 %
%-hodnota
kompetencií

=

dosiahnuté body
možné body

Príklad:
Odborné kompetencie

=

X - bodov
68

X

100

0
Odborné kompetencie
Zručnosti/ znalosti
max. 68 bodov

Vlastné kompetencie
max. 96 bodov
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