“Kompetencia elemzés
romáknak”

Önleltár
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Kedves Résztvevő!
A „Munkanélküliség“ kifejezés mögött nehéz egyéni sorsok bújnak meg. Egy sikerekben
bővelkedő munka nem csak a pénz megkereséséről szól, hanem a szakmai
elkötelezettségről és megbecsülésről is.Amikor valaki elveszíti munkáját, bármilyen okból is,
gyakran elbátortalanodik, az önértékelése megkérdőjeleződik.
Miért az önleltár?
Az önleltár egy olyan munkaanyag, amely segíthet Önnek azonosítani, milyen
képességekkel és ismeretekkel rendelkezik.
Megismerni saját erősségeinket
Sokféle lehetőség áll rendelkezésre, hogy fejlesszük szakmai ismereteinket illetve önnön
magunkat. Ahhoz hogy helyesen tudjunk dönteni, tisztában kell lennünk erősségeinkkel és
gyengeségeinkkel.Ezáltal az erősségeinket tovább tudjuk fejleszteni, gyengeségeinket pedig
kompenzálni.
Felülvizsgálni a napi rutin cselekvéseinket
Az Önleltár egy szigorú önvizsgálatot követel meg tőlünk – a mindennapi rutin cselekvéseink
tudatos felülvizsgálatát.Aki beszáll ebbe a küzdelembe, aki belekezd ebbe a kihívásokkal teli
kalandba, sokmindent felfedezhet.Az utazás végén válaszokat kap azokra a kérdésekre,
hogy „Hol tartok jelenleg?“, „Hová akarok eljutni?” és „Hová tudok eljutni?“
Az odavezető út
Először tekintse át az Önleltár egyes szakaszait, hogy meglegyen az első benyomása erről a
munkaanyagról. Ezután próbálja meg megfogalmazni a válaszait és gondolatait az egyes
témákhoz, lehetőleg minél részletesebben. Minél intenzívebben dolgozki egy-egy témát,
annál többet mondó lesz az eredmény. Ön dönti el, hogy milyen sorrendben dolgozza fel a
témákat. Természetesen az adatait bizalmasan kezeljük és az elkészült Önleltárt visszaadjuk
Önnek.
Kezdhetjük is a munkát. Szánjon időt magára és fedezze fel az erősségeit.
Sok Sikert!
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1. Személyes tulajdonságaim

Sok mindent tudunk a környezetünkről, viszont saját személyiségünk sokszor rejtve marad
magunk előtt is. Érdekes lenne egyéni tulajdonságainkat kiismerni, nem?
Az első lehetősége erre a következő önértékelés. Kérjük jelölje meg azokat a
tulajdonságokat, amelyek igazán megmutatják, milyen típusú személy Ön és próbáljon meg
olyan őszinte lenni, amennyire csak lehetséges.
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2. Iskolázottság
Milyen iskolá(k)ba járt?
Iskola neve

Város

Elvégzett osztályok száma

1.
2.
3.
4.

Milyen bizonyítvány(oka)t szerzett?............................................................................................
Mely tárgyakat szerette?.............................................................................................................

Miért pont ezeket?
□ érdekes témák
□ változatos leckék
□ jó tanár-diák kapcsolat
....................................................................................................................................................

Hogyan boldogult az iskolában?
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nem

Egyáltalán

Inkább nem

Inkább igen

Pontosan
gyakran több időre volt szükségem a társaimhoz képest
a feladatok megoldásához
előfordult, hogy a tanár nem volt megelégedve a
teljesítményemmel
a hosszabb iskolai napokon is tudtam koncentrálni
Néha különösebb indok nélkül is rosszkedvűnek,
ingerlékenynek éreztem magam és akkor törni-zúzni
szerettem volna
szerettem megmutatni mire vagyok képes
nyomás alatt (félve hogy kifutok az időből) sok hibát
vétettem
olyan dolgok is felidegesítettek, amelyek nem tartoztak
rám
me.
amikor valami nem jól sikerült az iskolában, sokáig
bosszantott
gyorsan feltöltődtem a nehéz iskolai nap után
nehéz helyzetekben is megőriztem a nyugalmamat és
kellő körültekintéssel tudtam eljárni
Szerettem félretenni azokat a dolgokat amelyeket nem
rögtön kell megcsinálnom.

Szakmai oktatás
Milyen szakmát tanult?
időszak

cég / intézmény

fokozat

1.
2.
3.
4.

Kompetencia elemzés romáknak

A képzés mely tartalmával volt elégedett?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Miért pont ezek?
□ érdekes témák
□ változatos leckék
□ jó tanár-diák kapcsolat
□ gyakorlati foglalkozások
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

nem

Egyáltalán

Inkább nem

Inkább igen

Pontos an

Mennyire elégedett az iskolázottságával?

Szerintem a szakmám érdekes és változatos
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Meg van az érdeklődésem és a tudásom amelyek
fontosak a szakmában, hogy sikeresen dolgozzak
A képzési tanfolyamon észrevettem, hogy a szakmai
képzés egyre kevésbé érdekel és elégít ki
A szakmai és iskolai képzésemből sokat tanultam és
profitáltam
Kicsi a szakmámban a fejlődés és munka lehetősége.
nyomás alatt (félve hogy kifutok az időből) sok hibát
vétettem

Ugyan ezt a döntést hozná most is?
□ igen

□ nem

Miért?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3. További oktatások, állások
Milyen további oktatásokat és szakmai gyakorlatokat végzett el?
időszak

cég / intézmény

fokozat

1.
2.
3.
4.
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Pontosan miket tanult ezekből a megmérettetésekből?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Mennyire jó a tanult tárgyak területén?
nagyon

jó

kielégítő

elégséges elégtelen

jó
Fő tartalom/munkák

Milyen volt munkatársakkal együtt csapatban dolgozni?
□ nagyon kedvesek és barátságosak voltak

□ sokat magyaráztak nekem

□ keveset törődtek velem

□ tudni sem akartak rólam

□ csak parancsoltak

□ egyéb:……………………………………..

Újra dolgozna valamelyik fenti cégnél?
□ igen

□ nem

Amennyiben igen, miért:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

4. Informatikai ismeret, idegen nyelv
Informatikai ismeret
•

operációs rendszer:

………………………………………………………………………

•

programok:

………………………………………………………………………

•

felhasználói ismeretek: ……………………………………………………………………..

•

internet használata:

………………………………………………………………………

Nyelvek
nyelv

szint

bizonyítvány

5. Érdekes emberek és események
Minden személy életében gyakran játszanak fontos szerepet egyes kiemelt személyek, mert
pl.: szeretetet, valamilyen hatást vagy támogatást, segítséget kapunk tőlük
Mely személyek voltak különösen fontosak Önnek az eddigi életében?
Miért érzi őket fontosnak?
Személyek

Befolyásuk
(pl. megértés, ösztönzés, vigasztalás, meg
tudott hallgatni, következetes, megbízható,
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támogató, stb..)

Milyen események voltak főleg fontosak a későbbi életéhez?
(pl.: költözködés, iskolaváltás, ünnepek, szakmai gyakorlatok, betegség, jogosítvány, családi
állapot változás, győzelem vagy vereség a sportban, stb ...)
Események

Hatások

6. Családi és személyes háttér
Milyen a családi állapota?(egyedülálló, élettársi, házas, elvált, özvegy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Van-e gyermeke, mennyi, milyen idősek?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Húzza alá, mely érzések a legjellemzőbbek Önre:
Félelem

készséges

irigy

sikeres

boldog

bátor
szerencsés

szorongás a jövővel kapcsolatban

izgatott

egzisztenciális félelem

fáradt

kreatív

bízok a jövőben

barátság

önérzetes
elkötelezett

energikus, erős
csalódott

szerelem

elégedett

büszke

izgága

kétségbeesett

motivált megbízható

indulatos

biztonságban érzem magam
hasznos
mogorva

ambiciózus
innovatív
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7. Értékek a szakmai életben
Mely értékek fontosak Ön szerint?
nem fontos

fontos

1. biztonság

□

□

2. magas jövedelem

□

□

3. előrelépési lehetőség

□

□

4. megbecsülés

□

□

5. sok szabadidő

□

□

6. érdekes feladatok a munka során

□

□

7. önálló munkavégzés

□

□

8. felelősségvállalás

□

□

9. kapcsolatépítés

□

□

10. el tudjam tartani magam

□

□

11. a társadalom hasznos tagjává válni

□

□

12. értelmes munkát végezni

□

□

13. jó munkakörülmények

□

□

14. munkahely

□

□

Az ön véleménye szerint melyik az a három legfontosabb képesség napjainkban, amely
elengedhetetlenül szükséges a szakmai világban?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Szakmai érdeklődés
Tekintse át, mely dolgokkal foglalkozik szívesen!
A következőkben talál majd 15 foglalkozási területhez tartozó szimbólumot és a hozzájuk
tartozó tevékenységi köröket. Kérjük, értékeljen minden foglalkozási területet annak
megfelelően, mennyire érdekli az. Ezekre maximum 5 pontot adhat, az érdeklődésének
megfelelően. A pontokat a kis négyzetekbe írja be. A pontok a következőket jelentik!
5

4

3

2

1
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Ez nagyon
érdekel.

Ez eléggé
érdekel.

Természet, Környezet, Ökológia

Mezőgazdaság,Erdőgazdálkodás, Bányászat, Állatvédelem, Kertészet, Ökológia,
Környezet, Kőfaragás

Alkotás,
Vizuális kommunikáció

Iparművészet, Rajzművészet
Vizuális kommunikáció

Kereskedelem, gazdaság,
Közigazgatás

Ipar, Kézműipar,
Kereskedelem, Szolgáltatói
szektor, Közigazgatás, Üzemés nemzetgazdaság,

Ez egy kicsit
érdekel.

Ez kevésbé
érdekel.

Ez egyáltalán
nem érdekel!

Divat, Testápolás, Wellness

Vendéglátás, Háztartás,
Élelmiszertechnológia

Vendéglátás, Szálloda- és
vendéglátóipar, Háztartás,
Étkezési- és élvezeti cikkek
gyártása

Építőipar, Tervezés,
Belsőépítészet

Divat, Ruházat, Textil-ipar,
Bőr, Kozmetika, Testápolás,
Wellness

Fémipar, Gépjárműipar

Mély- és magasépítés, Terve- Gépek, Készülékek, Autóipari
zés, Beépítés,
technika, Elektronika,
Épületkarbantartás, BelsőEnergetika, Műanyagipar
építészet, Lakberendezés

Turizmus, közlekedés,
biztonság

Tervezés, Mérnökség

Turizmus, Légi forgalom,vas-,
köz- és hajóutak, egyéb
szállító eszközök, posta és
telekommunikáció, vám,

Mérnökség, Gépészet,
Gyártástechnika, Építészet,
Építészmérnökség, Táj- és
területrendezés
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Külkapcsolatok

Elektronika, Informatika,
Telekommunikáció

rendvédelem, Igazságszolg.

Természettudomány

Művészet, Zene, Színház, Film

Informatika,Telekommunikáció, Rendszergazda, Híradástechnika,
Szoftverfejlesztés

Kémia, Fizika,
Elektrotechnika, Növénytan,
Biológia, Gyógyszerészet,
Földtan

Nyelv, Publicisztika, Média

Egészség, Gyógyászat, Terápia

Művészet, Zene, Színház,
Film, Tánc

Pedagógia, Pszichológia,
Társadalom
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Nyelvészet, Nyelvtanítás,
Fordítás, Tolmácsolás,
Újságírás, Média, Irodalom,
Publicisztika

Gondozás, Orvostechnológia
és gyógyterapeuta szakmák,
Ember- és állatgyógyászat

Tanítás, Nevelés,
Tanácsadás, Gondozás,
Szociális munka, Lelkész

9. Szakmai kihívások

nem

Egyáltalán

Inkább nem

Inkább igen

Pontosan

Szakmai kilátások
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Mindent megteszek annak érdekében, hogy minél
szélesebb körű és sokrétűbb szakmai tapasztalatot
szerezzek
Még ha nem is könnyű egy adott munkába belekezdeni,
akkor is úgy tekintek rá, mint érdekes és kihívásokkal teli
munka.
Nem vagyok teljesen biztos a szakmai jövőmben
Úgy érzem, hogy teljes szívvel a munkám adta
kihívásoknak meg tudok felelni
Elégedett vagyok a szakmai helyzetemmel, de szeretnék
egy adott területre specializálódni.
Attól tartok, hogy az én szakmám hosszú távon zsákutcát
jelent.
A technológiai változások, költségcsökkentések vagy
más tényezők hátrányosan befolyásolhatják az én
szakmai területemet
Ha meg kell tennem újra a legelső lépést a munka világa
felé, akkor egy teljesen más szakmát választanék
Meg vagyok róla győződve, hogy rendelkezem olyan
készségekkel, amelyeket hasznosítani tudnék más
szakmai területeken
Erős késztetést érzek arra, hogy valami újba kezdjek
akár iskola terén, akár a munkában

Mely foglalkozást gyakorolna szívesen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Mely szakmák érdeklik?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Milyen szakképzettségekkel rendelkezik?
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Milyen elképzelései vannak a szakmai jövőjével kapcsolatosan?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

10. Összefoglalás
Sok mindent leírt most már magáról. Vegye számba újra és összegezze, mely erősségeket
tudta megnevezni önmagával kapcsolatosan!
Tulajdonságok
……………………………………………………………………………………………………………
Iskola
……………………………………………………………………………………………………………
Szakmai továbbképzés
……………………………………………………………………………………………………………

Korábbi tanulmányok/ munkahelyek
……………………………………………………………………………………………………………
Informatika/nyelv ismeret
……………………………………………………………………………………………………………
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Érdeklődési kör
……………………………………………………………………………………………………………
Vannak olyan dolgok, amelyeket szeretne magán megváltoztatni?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Kelt:
………………………………………………………………
Elemzésben résztvevő
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