
Handreichung

KOMPETENZ
K A R T E N

für die Berufs- und Migrationsberatung

Nr. I_04 Сад, сільське господарство

Менi подобається працювати в саду або на городі.

Garten, Landwirtschaft

Kopshti, bujqësia

Градинарство, селско 

стопанство

Vrt, poljoprivreda

Ogród, rolnictwo

Grădinărit, agricultură

Nr. x_x

XXX

XXX
Nr. 03_15 Мовні знання

Ви говорите не лише своєю рідною мовою, але й будь-якою іншою. 

Ви маєте навички усного та письмового мовлення.

На яких мовах ви розмовляєте?

Як добре ви говорите … мовою? Ви можете читати газету ... мовою?

Ви можете пояснити що-небудь … мовою?

01_4 Міжкультурна компетенція

01_5 Навички спілкування

W_04 Мовні тести

Ви говорите не лише своєю рідною мовою, але й будь-якою іншою. 

Ви маєте навички усного та письмового мовлення.

Цілеспрямованість/орієнтація на результат

Я можу досягти мети.

Nr. 02_18

Zielstrebigkeit/Ergebnisorientierung
Ambicie/orientimi ndaj rezultatit

Целенасоченост/насо-ченост към постигане на резултати
Stremljenje ka cilju/fo-kusiranost na rezultat

Ukierunkowanie na cel/zorientowanie na wynik
Determinare/Orientare spre rezultate

Як добре ви говорите … мовою? Ви можете читати газету ... мовою?

Ви говорите не лише своєю рідною мовою, але й будь-якою іншою. 

Ukierunkowanie na cel/zorientowanie na wynik
Determinare/Orientare spre rezultate

Nr. 01_2

Я можу керувати групою людей.

Лідерські якості

Führungsfähigkeit

Aftësia udhëheqëse

Лидерски умения

Sposobnost vodstva

Zdolności przywódcze

Competențe de conducere

KOMPETENZKARTEN FÜR FÜR DIE BERUFS- UND MIGRATIONSBERATUNG 

Warum Kompetenzkarten?
Die Karten wurden speziell für die Migrations-
beratung entwickelt, um bei der Sozial- und 
Kompetenzerfassung von Einwanderern zu un-
terstützen. 

Durch die Kombination von Bild und Text in 
einfacher Sprache soll der Zugang zu den Rat-
suchenden erleichtert und sprachliche Barrieren 
überwunden werden. 

Die MBE-Berater/innen können die Karten nach 
ihren Bedürfnissen im Beratungsprozess flexibel 
einsetzen.

Möglichkeit der flexiblen Nutzung:
• flexibel hinsichtlich der Interessen und Be darfe 

der Zielperson
• flexibel hinsichtlich der zur Verfügung stehen-

den Zeit
• flexibel in der Auswahl der Kompetenzberei-

che und -begriffe

Die Kompetenzkarten ermöglichen: 
• eine selbsterklärende, einfache Handhabung
• einen Zugang zu den Klient/innen, unabhängig 

von deren Deutschkenntnissen
• eine Vorbereitung der Erfassung von Berufsin-

teressen bzw. -erfahrungen durch Berufekarten

PROJEKTINFORMATIONEN 

„Weiterbildung für Alle und Aufstieg 
durch Kompetenzen“
Die Kompetenzkarten wurden vom Forschungs-
institut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH im 
Rahmen des Projekts „Weiterbildung für Alle“ 
(2013–2016) der Bertelsmann Stiftung ent-
wickelt und für das Nachfolgeprojekt „Aufstieg 
durch Kompetenzen“ (2017–2021) erweitert. 

Langfristiges Ziel der Projekte ist es, die Arbeits-
marktintegration von u.a. Geringqualifizierten 
und Migrant/innen zu verbessern. Dies soll durch 
eine Potenzialanalyse, die auch informell und 
nonformal erworbene Kompetenzen in den Blick 
nimmt, unterstützt werden. 

Falls Sie Fragen zu den Projekten haben,  können 
Sie sich gern an die Projektmitarbeiter/innen 
wenden. 

Kontakt
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung  (f-bb) 
gGmbH

Lydia Schmidt
Telefon: +49 (371) 43 31 12 14
E-Mail: lydia.schmidt@f-bb.de

Bertelsmann Stiftung 
Dr. Martin Noack 
Telefon: +49 (5241) 81 81 476 
E-Mail: martin.noack@bertelsmann-stiftung.de

Monika Diaz
Telefon: +49 (5241) 81 81 206
E-Mail: monika.diaz@bertelsmann-stiftung.de

Grafik:
hgs5 gmbh
Schwabacherstraße 117 
90763 Fürth

Bildnachweis:
Anne Lehmann
Illustration und Graphic Recording
Winsstraße 5 
10405 Berlin

Dieses Werk ist lizensiert unter einer Creative Com-
mons Namensnennung, Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0).

Eine vereinfachte Darstellung der durch die Lizenz gegebenen Freiheiten 
ist zu finden unter: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Die vollständigen Lizenzbedingungen sind zu finden unter: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

Wollen Sie Ihre Version der Karten mit anderen teilen? Dann schicken 
Sie uns einen kurzen Bericht dazu, den wir auf unserem Blog blog.aus-
-und-weiterbildung.eu veröffentlichen können. Oder tweeten Sie einen 
Hinweis zu Ihren Karten unter dem Hashtag #bstll.

Ein Video zu den Einsatzmöglichkeiten der 
Kompetenzkarten und weitere Infos finden 
Sie unter: 
www.bertelsmann-stiftung.de/kompetenzkarten

Die Karten wurden von der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut 
Betriebliche Bildung gGmbH und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Paritätischer Gesamtverband, 
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland) 

sowie dem Bund der Vertriebenen entwickelt.



1. AUFBAU DER KARTEN 
Es gibt 49 Kompetenzkarten in den drei Bereichen Sozial-, 
Personal- sowie Fach- und Methodenkompetenz, 11 Interes-
senkarten, 10 Karten mit weiterführenden Hinweisen und 3 
Verstärkungskarten. Die Karten sind nach Kompetenzberei-
chen und innerhalb dieser fortlaufend nummeriert.

Jede Kompetenz wird durch ein Bild illustriert, einen Satz 
in einfacher Sprache beschrieben und ist in die folgenden 
acht Sprachen übersetzt: Englisch, Französisch, Spanisch, 
Türkisch, Russisch, Tigrinya, Arabisch und Farsi. 

Auf der Rückseite befinden sich weitere Erläuterungen und 
Fragen zum Kompetenzbegriff, Hinweise auf verwandte 
Karten zur Vertiefung und weiterführende Materialien. 

Um eine Anschlussfähigkeit an die Agenturen für Arbeit und 
die Jobcenter zu gewährleisten, wurden die 20 Stärken aus 
dem Profiling in das Kartenset mit aufgenommen. Diese 
sind durch einen roten Rahmen markiert.

2. WIE KANN ICH MIT DEN KARTEN ARBEITEN?
Die Benutzung der Karten ist ein interaktiver 
Prozess, bei dem Klient/innen und Berater/innen 
eng zusammenarbeiten. 

Die Vorderseite der Karten richtet sich mit der 
Visualisierung der Kompetenz, dem Satz in 
einfacher Sprache und der Übersetzung daher 
vorrangig an die Klient/innen. Die Rückseite der 

Karten mit ihren weiteren Erläuterungen, den 
Beispielfragen und Hinweisen zur Vertiefung der 
Kompetenz und zu weiterführenden Materialien 
richtet sich eher an die Berater/innen.

Die Ergebnisse eines Gespräches können für die 
weitere Beratung dokumentiert werden. Dafür 
gibt es entsprechende Kopiervorlagen. 

3.  VORSCHLÄGE FÜR DEN EINSATZ DER KOMPETENZKARTEN IM 
BERATUNGSPROZESS 

Option 1: Einfacher Gesprächseinstieg
Die Karten können zum Gesprächseinstieg 
bzw. als Zugang zur Kompetenzfeststellung 
verwendet werden. Dies ist insbesondere bei 
Klient/innen sinnvoll, die über geringe Deutsch-
kenntnisse verfügen.

Auch eignen sie sich als Einstieg für weniger mo-
tivierte Klient/innen oder für Personen, die sich 

selbst nicht im Klaren darüber sind, wo sie ihr 
künftiger Weg hinführen soll.

Ist der Einstieg gelungen, kann darauf das üb-
licherweise genutzte Verfahren der Sozial- und 
Kompetenzanalyse folgen oder Option 2 daran 
anschließen.

Option 2: Komplette Kompetenzfeststellung
Das Kartenset umfasst die drei wichtigsten 
Kompetenzbereiche zur Erfassung informell 
und nonformal erworbener Kompetenzen. Zur 
Durchführung der kompletten Sozial- und Kom-
petenzanalyse gibt es verschiedene Möglichkei-
ten:

1.  Die Klient/innen sichten die Karten und su-
chen 10–15 Kompetenzen heraus, die sie als 
ihre Stärken betrachten. Darüber wird im 
Anschluss gemeinsam gesprochen und evtl. 
weitere Kompetenzkarten zur Vertiefung he-
rangezogen. Am Ende des Prozesses können 
dann Hauptkompetenzen herausgearbeitet 

werden, nach denen eine erste Einschätzung 
der Berufsrichtung getroffen werden kann.

2.  Das Kartenset kann auch nur in einem Kompe-
tenzbereich genutzt und die dort aufgeführ-
ten Kompetenzen nacheinander abgefragt 
werden. Über Vertiefungshinweise können 
die entsprechenden Kompetenzen weiter aus-
geführt werden.

3.  Das Kartenset kann auch als Komplettset ver-
wendet werden. Dadurch ergibt sich ein viel-
fältiges Bild der jeweiligen Kompetenzen der 
Klient/innen. Das Vorgehen ist dasselbe wie 
bei Punkt 1 und 2.

Option 3: Zeitversetzte Nutzung
Die Kompetenzkarten können zu Beginn des 
Beratungsprozesses als Einstieg für die Poten-
zialanalyse genutzt werden. Stellt man dabei 
fest, dass zunächst vorrangig andere Probleme 
behandelt werden müssen, kann das Kartenset 
auch nach längerer Zeit wieder herangezogen 

und die Kompetenzfeststellung fortgesetzt wer-
den. Hierfür bietet sich die Nutzung der Doku-
mentationsvorlage an, auf der die Ergebnisse 
der begonnenen Potenzialanalyse festgehalten 
werden können.

Option 4: Profiling-Karten
Das Kartenset kann auch zur Ermittlung der 
Stärken, die im Profiling der Agenturen für Ar-
beit und der Jobcenter eine Rolle spielen, ge-

nutzt werden. Dafür können die rot umrandeten 
Karten gezielt ausgewählt werden.

Können MBE-Berater/innen die Karten auch anderweitig einsetzen?
Selbstverständlich! Die Karten sind ein Angebot. Wie sie genutzt werden, obliegt den MBE-Berater/innen.

Farbgebung:
  Soziale Kompetenz

(Nr. 01_1 bis 01_10)

  Personale Kompetenz
(Nr. 02_1 bis 02_19)

  Fach- und Methodenkom petenz
(Nr. 03_1 bis 03_20)

  Interessen
(Nr. I_01 bis I_11)

  Kompetenzen aus dem Profiling 

  Weiterführende Materialien
(Nr. W_01 bis W_10 + drei 
Verstärkungs karten)

Ergänzungen

Nr. 01_10

Я вмію поводитися з тими, хто потребує допомоги.

Вміння працювати в команді
Teamfähigkeit

Aftësia e punës në ekip

Умения за работа в 
екип

Sposobnost rada u 
timu

Umiejętność pracy 
w zespole

Capacitate de a lucra în 
echipă

Nr. 01_10Вміння працювати в команді

Ви можете працювати у групі. Разом ви можете досягти кращого 
результату.

Ви вже працювали над якимось завданням разом із іншими? 
Наведіть приклад! 
Як ви почувалися при цьому?

01_7 Комунікабельність
02_12 Здатність до критичної оцінки та сприйняття критики на свою 
адресу

W_09 Система ProfilPASS, с. 15, Мої характеристики

NummerierungNummerierung

Illustration
der Kompetenz

Kompetenzbegriff

Übersetzungen

Fragen zur 
Kompetenz

Hinweis auf 
Vertiefung

Erläuterung 
der Kompetenz

Hinweis auf 
weiterführende Materialien 

Umschreibung 
in einfacher Sprache

Roter Rahmen > Profiling 



Nr. 01_4

Я добре лажу з людьми іншої культури/з інших 
країн.

Міжкультурна компетенція
Interkulturelle 
Kompetenz

Kompetencë 
ndërkulturore

Умения за 
междукултурно 
общуване
Međukulturalna 
kompetencija

Kompetencje 
interkulturowe

Competențe 
interculturale

Nr. 01_2

Я можу керувати групою людей.

Лідерські якості
Führungsfähigkeit

Aftësia udhëheqëse

Лидерски умения

Sposobnost vodstva

Zdolności przywódcze

Competențe de 
conducere

Nr. 01_1

Ви можете зрозуміти почуття іншої людини, поста-
вити себе на її місце. 

Емпатія
Einfühlungsvermögen

Empatia

Емпатия

Empatija

Empatia

Empatie

Nr. 01_3

Я можу керувати групою людей.

Готовність допомогти
Hilfsbereitschaft

Gatishmëria për 
ndihmë

Готовност за оказване 
на помощ

Susretljivost

Uczynność

Dorință de a ajuta



Nr. 01_2 Лідерські якості

Ви можете взяти на себе ініціативу в групі. Ви можете успішно 
виконувати завдання, зокрема планування, організацію та контроль.

У групі ви кажете іншим, що робити, чи робитe те, що вам кажуть?

01_9 Соціальна активність
02_6 Власна ініціатива
02_7 Здатність приймати рішення
02_18 Цілеспрямованість/орієнтація 
на результат

03_8 Організаційні здібності
03_14 Самостійна роботаn 

W_09 Система ProfilPASS, с. 15, Мої характеристики

Nr. 01_4 Міжкультурна компетенція

Ви цікавитеся людьми з інших країн. 
Ви цікавитеся іншими культурами та не уникаєте контактів із 
представниками інших культур.

Чи маєте ви контакти з людьми з інших країн? 
Наведіть приклад! Як ви почуваєтеся при цьому?

01_5 Навички спілкування
03_15 Мовні знання

W_07 Підсумкова оцінка компетенцій DJI: Хто я? Походження та родина, 
с. 28-30, Наприклад: 2.3.2 Міжкультурна компетенція

Nr. 01_3 Готовність допомогти

Ви можете зрозуміти турботи та проблеми інших людей. 
Ви хочете підтримати людей і покращити їхнє становище.

Ви коли-небудь мали справу з нужденними людьми? Як ви з цим 
упоралися? 
Ви коли-небудь допомагали нужденним людям? Наведіть  
приклад! Як ви почуваєтеся при цьому?

01_1 Емпатія

Nr. 01_1 Емпатія

Ви можете зрозуміти почуття інших людей.

Ви вмієте заспокоїти?
Наведіть приклад! Як ви почуваєтеся при цьому? Ви здатні зрозуміти, 
що зараз відчуває інша людина?

01_3 Готовність допомогти
03_10 Вміння надавати допомогу



Я можу зацікавити інших. Я можу надихати інших.

Здатність мотивувати Nr. 01_8

Motivationsfähigkeit

Aftësia e motivimit

Мотивационни 
умения

Sposobnost 
motiviranja

Umiejętność 
motywowania

Capacitate de a motiva

Nr. 01_6

Я вмію спілкуватися. Я вмію чiтко висловлювати 
свої думки. Я вмію знаходити правильні аргументи.

Здатність вирішувати конфлікти
Konfliktlösefähigkeit

Aftësia e zgjidhjes së 
konflikteve

Умения за 
разрешаване на 
конфликти
Sposobnost rješavanja 
konflikata

Umiejętność 
rozwiązywania 
konfliktów
Capacitate de rezolvare 
a conflictelor

Nr. 01_5

Я вмію спілкуватися. Я вмію чiтко висловлювати 
свої думки. Я вмію знаходити правильні аргументи.

Навички спілкування
Kommunikations-
fähigkeit

Aftësia e komunikimit

Комуникативност

Komunikacijske 
vještine

Komunikatywność

Abilități de comunicare

Nr. 01_7

Я вмію привернути до себе.
Я вмію знаходити спільну мову з людьми.

Комунікабельність
Kontaktfähigkeit

Aftësia e kontaktit

Контактност

Međuosobne vještine

Kontaktowość

Capacitate relațională



Nr. 01_6 Здатність вирішувати конфлікти 

Ви можете врегулювати конфлікт таким чином, щоб ніхто з учасників 
не відчував себе скривдженим. Крім того, вам вдається заздалегідь 
уникати конфліктних ситуацій.

Ви коли-небудь вирішували конфлікт? Наведіть приклад! 
Як ви почуваєтеся при цьому?

01_5 Навички спілкування 
01_10 Вміння працювати в команді
02_12 Здатність до критичної оцінки та сприйняття критики на свою 
адресу

Nr. 01_8 Здатність мотивувати

Ви можете мотивувати брати участь у будь-якій справі.

Чи можете ви переконати інших працювати разом із вами? Ви колись 
переконували інших людей у своїй думцї? 
Наведіть приклад! Як ви почуваєтеся при цьому?

01_2 Лідерські якості

Nr. 01_7 Комунікабельність

У вас багато зв’язків. Ви можете вступати в контакт з відомими та 
невідомими людьми, налагоджувати та підтримувати стосунки.

Якщо ви потребуєте допомоги, якими є ваші дії? Наведіть приклад! 
Як ви почуваєтеся при цьому

01_5 Навички спілкування
01_10 Вміння працювати в команді

W_07 Підсумкова оцінка компетенцій DJI: Хто я? Походження та родина, 
с. 14, Наприклад: 2.2.1 Суспільне життя

Nr. 01_5 Навички спілкування

Ви легко спілкуєтесь з людьми. Ви вмієте чiтко висловлювати 
свої думки. Вaм подобається спілкування з людьми. Ви можете 
аргументовано представляти власну думку. Ви можете уважно слухати 
та ділитися своїми почуттями.

Що ви відчуваєте, коли розмовляєте із незнайомими людьми? Ви 
колись пояснювали щось іншим? 
Наведіть приклади!

01_7 Комунікабельність
03_6 Клієнтоорієнтованість
03_12 Реферування, лекторська 
діяльність 

03_15 Мовні знання
03_17 Вміння вести переговори



Nr. 02_2Кмітливість, тямущість

Я швидко схоплюю нове. 

Auffassungsfähigkeit/ 
-gabe

Aftësia/talenti i 
interpretimit

Възприемчивост/ 
способност за разби-
ране
Kognitivne sposobno-
sti/kognitivni dar

Umiejętność/zdolność 
do adaptacji

Capacitate de  
înțelegere

Nr. 01_10

Я вмію поводитися з тими, хто потребує допомоги.

Вміння працювати в команді
Teamfähigkeit

Aftësia e punës në ekip

Умения за работа в 
екип

Sposobnost rada u 
timu

Umiejętność pracy 
w zespole

Capacitate de a lucra în 
echipă

Nr. 01_9

Я вмію поводитися з тими, хто потребує допомоги.

Соціальна активність
Soziales Engagement

Angazhimi social

Социална 
ангажираност

Društvena 
angažiranost

Zaangażowanie 
społeczne

Implicare socială

Nr. 02_1Адаптивність

Я можу швидко адаптуватись до нових ситуацій.

Anpassungsfähigkeit

Aftësia e përshtatjes

Адаптивност

Sposobnost prilagodbe

Umiejętność adaptacji

Adaptabilitate



Nr. 01_10 Вміння працювати в команді

Ви можете працювати у групі. Разом ви можете досягти кращого 
результату.

Ви вже працювали над якимось завданням разом із іншими? 
Наведіть приклад! 
Як ви почувалися при цьому?

01_7 Комунікабельність
02_12 Здатність до критичної оцінки та сприйняття критики на свою 
адресу

W_09 Система ProfilPASS, с. 15, Мої характеристики

Nr. 02_2 Кмітливість, тямущість

Ви все схоплюєте на льоту. 
Ви розумна людина та здатні засвоювати нові знання

Ви швидко запам’ятовуєте нове? 
Ви можете швидко зрозуміти, про що йдеться? 
Наведіть приклад!

02_9 Комплексне мислення 
02_13 Готовність до навчання 
03_1 Навички аналізу та вирі-
шення проблем

03_11 Просторове мислення/уява 
03_18 Наукова робота

Nr. 02_1 Адаптивність

Ви можете адаптуватися до змін у вашому оточенні. 
Ви добре справляєтеся з новими вимогами та завданнями. 
Ви швидко приймаєте нову ситуацію.

Як ви справляєтеся зі змінами у вашому оточенні? 
Наведіть приклад! 
Як ви ставитеся до змін?

02_8 Гнучкість

Nr. 01_9 Соціальна активність

Ви заступаєтеся за інших. Ви вкладаєте свій час, навички та знання – 
добровільно та безоплатно. Ви робите це не для себе, а для блага інших.

Ви працюєте на громадських засадах (як волонтер)? Наведіть приклад! 
Чому ви берете активну участь у цьому?

01_1 Емпатія
01_3 Готовність допомогти
03_10 Вміння надавати допомогу



Власна ініціатива

Для того щоб діяти, мені ніхто не потрібен.

Nr. 02_6

Eigeninitiative

Iniciativa personale

Инициативност

Vlastita inicijativa

Inicjatywa własna

Spirit de inițiativă

Здатність надихатися та надихати інших

Мене цікавлять нові речі, і я з ентузіазмом 
займаюся ними.

Nr. 02_4

Begeisterungsfähigkeit

Aftësia entuziazmuese

Ентусиазираност

Entuzijazam

Entuzjazm

Entuziasm

Nr. 02_3Витривалість

Я можу довго займатися однією темою.

Ausdauerfähigkeit

Aftësia e 
qëndrueshmërisë

Постоянство

Ustrajnost

Wytrzymałość

Anduranță

Стресостійкість Nr. 02_5

Я можу справлятися з великою кількістю роботи.

Belastbarkeit

Elasticiteti

Издръжливост

Opteretivost

Odporność na stres

Reziliență



Nr. 02_4 Здатність надихатися та надихати інших

Ви здатні захоплюватися. Ви маєте енергію та мотивацію працювати 
заради цієї справи.

Коли востаннє вас умовили взяти участь у будь-якій справі?
Наведіть приклад!
Як ви почуваєтеся при цьому?

02_14 Мотивація/готовність до роботи

Nr. 02_6 Власна ініціатива

Ви не чекаєте, що скажуть чи зроблять інші. Ви готові самостійно 
зробити перший крок до дії.

Ви чекаєте, коли вам скажуть, що робити, чи самостійно робите перший 
крок? Наведіть приклад!

01_2 Лідерські якості
02_17 Почуття відповідальності
03_14 Самостійна робота 

Nr. 02_5 Стресостійкість

У вас достатньо резервів, щоб справлятися зі стресом. Ви готові 
працювати багато. Ви не цураєтесь роботи.

Чи вмієте ви працювати ретельно та точно? Наведіть приклад! 
Як ви почуваєтеся при цьому?

02_3 Витривалість
02_10 Стійкість до фізичних навантажень

Nr. 02_3 Витривалість

Ви можете довго і наполегливо працювати над поставленим 
завданням. 
Ви маєте внутрішню силу для того, щоб довго займатися однією 
справою/ однією темою.

Якщо робота затягується, що ви робите в цьому випадку? 
Наведіть приклад!
Як ви почуваєтеся при цьому?

02_5 Стресостійкість



Я можу добре і протягом тривалого часу 
виконувати тяжку роботу.

Nr. 02_10Стійкість до фізичних навантажень
Körperliche 
Belastbarkeit

Elasticiteti fizik

Физическа издръжли-
вост

Tjelesna opteretivost

Odporność fizyczna

Rezistență fizică

Гнучкість Nr. 02_8

Я добре впораюся з новими ситуаціями.

Flexibilität

Fleksibiliteti

Гъвкавост

Fleksibilnost

Elastyczność

Flexibilitate

Здатність приймати рішення

Я завжди можу знайти вихід.

Nr. 02_7

Entscheidungs-
fähigkeit

Aftësia e 
vendimmarrjes

Способност за взема-
не на решения

Sposobnost donošenja 
odluka

Umiejętność podejmo-
wania decyzji

Capacitate decizională

Комплексне мислення

Коли я щось планую чи приймаю рішення, то 
міркую над проблемами, які можуть виникнути для 
інших та довкілля.

Nr. 02_9

Ganzheitliches Denken

Të menduarit holistik

Комплексно мислене

Holističko razmišljanje

Myślenie holistyczne

Gândire holistică



Nr. 02_8 Гнучкість

Ви здатні добре адаптуватися до обставин, що раптово змінюються. Ви 
можете зберігати спокій та врівноваженість у різних ситуаціях.

Чи можете ви впоратися з раптовими змінами ситуації?
Наведіть приклад! Як ви почувалися при цьому?

02_1 Адаптивність

W_07 Підсумкова оцінка компетенцій DJI: Хто я? Походження та родина, 
с. 42, наприклад: Інноваційний потенціал

Nr. 02_10 Стійкість до фізичних навантажень

Ви можете довго стояти (зокрема на колінах) та ходити.
Ви можете працювати в будь-яку погоду (у спеку, холод та дощ).

Ви фізично здорові? Ви можете собі уявити, що працюєте по 6-8 годин 
на день (стоячи/на колінах/під відкритим небом/зігнувшись)? 
Ви вже працювали на вихідних чи позмінно? 
Наведіть приклад!

02_5 Стресостійкість
03_16 Технічні навички, вмілі руки

Nr. 02_9 Комплексне мислення

Коли ви щось плануєте або приймаєте рішення, то також враховуєте 
непрямі та довгострокові наслідки. Ви не залишаєте без уваги 
можливий вплив на інших людей, процеси i навколишнє середовище та 
враховуєте це під час планування.

Як ви вирішуєте, яку їжу купувати – i де? 
На підставі яких критеріїв ви вирішуєте, чи йти на вибори, і якщо так, то 
за яку партію проголосувати?

01_1 Емпатія
02_2 Кмітливість, тямущість
02_17 Почуття відповідальності
03_8 Організаційні здібності

Nr. 02_7 Здатність приймати рішення

Ви порівнюєте та зважуєте різні варіанти, а потім приймаєте рішення. 
Для вас це не дуже важко.

Якщо ви маєте кілька варіантів, то що ви робите? Як ви почуваєтеся при 
цьому? Наведіть приклад!

01_2 Лідерські якості
02_18 Цілеспрямованість/орієнтація на результат



Мотивація/готовність до роботи

Я можу багато працювати.

Nr. 02_14

Motivation/
Leistungsbereitschaft

Motivimi/
disponueshmëria

Мотивация/
ангажираност в 
работата
Motivacija/podstrek

Motywacja/
zaangażowanie

Motivație/
Disponibilitate

Я можу прислухатися до критики на свою адресу.

Nr. 02_12

Kritikfähigkeit

Aftësia kritike

Способност за приема-
не на критика

Sposobnost prihvaćanja 
kritike

Krytyczne myślenie

Simț critic

Здатність до критичної оцінки та 
сприйняття критики на свою адресу

Творчі здібності

Я маю багато цікавих ідей.

Nr. 02_11

Kreativität

Kreativiteti

Креативност

Kreativnost

Kreatywność

Creativitate

Готовність до навчання

Я можу придбати нові знання.

Nr. 02_13

Lernbereitschaft

Gatishmëria për të 
mësuar

Готовност за учене

Spremnost za učenje

Gotowość do nauki

Dorință de a învăța



Nr. 02_12

Ви вмієте впоратися з негативними відгуками від інших. 
Ви позитивно реагуєте на критику та намагаєтеся визначити, що ви 
можете покращити.

Якщо інші кажуть вам, що ви допустили помилку, що ви робите? 
Наведіть приклад!

01_6 Здатність вирішувати конфлікти  
01_10 Вміння працювати в команді 

Здатність до критичної оцінки та 
сприйняття критики на свою адресу

Nr. 02_14 Мотивація/готовність до роботи

У вас є вагомі причини намагатися досягти своєї мети. Вам подобається 
викладатися на повну.

Ви любите працювати? Що вам подобається?

02_4 Здатність надихати та надихати інших

Nr. 02_13 Готовність до навчання

Ви хочете чогось навчитися. Ви готовi вбирати нові знання.

Ви хочете чогось навчитися. Ви готовi вбирати нові знання.

02_2 Кмітливість, тямущість
03_18 Наукова робота

Nr. 02_11 Творчі здібності

Ви можете створити щось нове там, де раніше нічого не було.  
В маєте художній талант чи ідеї щодо того, що можна було б зробити.
Ви маєте творчу жилку.

Ви вже займалися творчістю у найширшому значенні цього слова? 
Наведіть приклад! Як ви почувалися при цьому? 
Вам подобається винаходити чи оформляти щось? Наведіть приклад!

03_4 Здатність до імпровізування
I_07 Музичні здібності
I_05 Ручна робота, дизайн
I_02 Образотворче мистецтво

I_10 Театр

W_07 Підсумкова оцінка компетенцій DJI: Хто я? Походження та родина, 
с. 23-24, наприклад: 2.10 Креатив



Цілеспрямованість/орієнтація на результат

Я можу досягти мети.

Nr. 02_18

Zielstrebigkeit/ 
Ergebnisorientierung

Ambicie/orientimi ndaj 
rezultatit

Целенасоченост/насо-
ченост към постигане 
на резултати
Stremljenje ka cilju/fo-
kusiranost na rezultat

Ukierunkowanie na 
cel/zorientowanie na 
wynik
Determinare/Orientare 
spre rezultate

Правильне поводження з грошима

Я ощадливий. Я добре вмію розпоряджатися 
грошимa.

Nr. 02_16

Umgang mit Geld

Sjellja me paratë

Умение за работа с 
пари

Postupanje s novcem

Kontakt z pieniędzmi

Gestionarea banilor

Ретельність/акуратність

Я вмію працювати точно та акуратно.

Nr. 02_15

Sorgfalt/Genauigkeit

Kujdesi/saktësia

Старателност/ 
точност

Pozornost/točnost

Staranność/ 
dokładność

Diligență/Exactitate

Почуття відповідальності

Я можу дбати про інших.

Nr. 02_17

Verantwortungs-
bewusstsein

Vetëdija e 
përgjegjësisë

Чувство за отговор-
ност

Svijest o odgovornosti

Poczucie odpowiedzial-
ności

Simțul răspunderii



Nr. 02_16 Правильне поводження з грошима

Ви відповідально поводитися з грошима. Ви вмієте правильно 
розпоряджатися грошима, а також заощаджувати. Ви не витрачаєте 
більше грошей, ніж заробляєте.

Ви добре вмієте розпоряджатися грошима? Ви вмієте заощаджувати 
гроші?

03_7 Математичні/арифметичні здібності

Nr. 02_18 Цілеспрямованість/орієнтація на результат

Ви маєте ціль, і ви хочете її досягти. Ви працюєте над цим, не 
відволікаючись.

Коли ви востаннє відчували, що досягли мети? 
Як ви цього досягли? 
Чи часто з вами таке трапляється?

01_2 Лідерські якості
02_7 Здатність приймати рішення

Nr. 02_17 Почуття відповідальності

Ви точно розумієте свої завдання та виконуєте їх самостійно. Ви знаєте, 
що ваші дії мають певні наслідки, і відчуваєте відповідальність за них.

Про кого ви повинні дбати?
За що ви відповідаєте? Як ви почуваєтеся при цьому?

02_6 Власна ініціатива

Nr. 02_15 Ретельність/акуратність

Ви вмієте працювати ретельно. При цьому ви враховуєте всю важливу 
інформацію та сучасний технічний рівень.

Чи можете ви працювати багато і довго? Наведіть приклад! Як ви 
почуваєтеся при цьому?



Nr. 03_3Планування роботи

Я можу добре організувати свою роботу.

Arbeitsplanung

Planifikimi i punës

Планиране на рабо-
тата

Planiranje rada

Planowanie pracy

Planificarea activității

Nr. 03_1Навички аналізу та вирішення проблем

Я вмію визначати та вирішувати проблеми.

Analyse- und Problem-
lösefähigkeit

Aftësia e analizës dhe 
zgjidhjes së problemit

Аналитичност и  
способност за решава-
не на проблеми
Analitičnost i sposob-
nost rješavanja proble-
ma
Zdolność analizy i roz-
wiązywania problemów

Capacitate analitică și de 
soluționare a  
problemelor

Надійність

Інші можуть покластися на мене. Я можу додержувати 
слова.

Nr. 02_19

Zuverlässigkeit

Besueshmëria

Надеждност

Pouzdanost

Niezawodność

Seriozitate

Nr. 03_2Робота на ПК

Я добре знаю комп’ютер.

Arbeiten am PC

Puna me PC-në

Работа с компютър

Rad na računalu

Praca na komputerze

Lucrul la PC



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_1 Навички аналізу та вирішення проблем

Ви вмієте аналізувати питання, розглядаючи окремі критерії. Ви 
розчленуєте питання на частини для кращого розуміння і у такий спосiб 
з‘ясовуєте для себе, що потрібно зробити.

Ви колись вирішували складну проблему? Як ви це робили? Чи 
доводилося вам коли-небудь з‘ясувати заплутану ситуацію? Які були 
ваші дії? Наведіть приклад!

02_2 Кмітливість, тямущість
03_7 Математичні/арифметичні здібності

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_3 Планування роботи

Ви заздалегідь плануєте, які завдання будете виконувати насамперед, а 
які пізніше.

Як ви плануєте свою роботу?
Якщо ви маєте багато справ, які ваші дії?
Як ви плануєте свої зустрічі?

03_8 Організаційні здібності

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_2 Робота на ПК
Ви знаєте, як працює комп‘ютер. Ви можете працювати на комп‘ютері 
без сторонньої допомоги та впевнено користуватися різними 
програмами. Ви можете самостійно шукати в Інтернеті інформації.

Що ви робите на комп‘ютері/ноутбуці? Ви вже шукали в Інтернеті 
інформації? Наведіть приклад! Чи можете ви написати листа / створити 
таблицю в Excel / підготувати презентацію в PowerPoint / створити базу 
даних на ПК і користуватися нею? Ви вмiєте працювати з SAP?

03_19 Менеджмент знань

W_01 Робота на ПK

Nr. 02_19 Надійність

Люди можуть вам довіряти. Ви дотримуєтеся домовленостей. Ви 
тримаєте слово.

Чи можна на вас покластися? Наведіть приклад!



Я добре вмію рахувати. Я добре знаюся на цифрах.

Nr. 03_7Математичні/арифметичні здібності
Mathematik-/Rechen-
fähigkeit

Aftësia matematike/
algjebrike

Математически 
способности/способ-
ности за смятане
Darovitost za matema-
tiku/račun

Zdolności matematycz-
ne/rachunkowe

Competențe matemati-
ce/aritmetice

Nr. 03_5Організація догляду за дітьми

Я можу знайти когось, хто доглядає моїх дітей.

Kinderbetreuung 
organisieren

Organizimi i përkujde
sjes së fëmijëve

Организиране на от
глеждането на деца

Organiziranje staranja 
o djeci

Organizacja opieki nad 
dziećmi

Organizarea îngrijirii 
copiilor

Nr. 03_4Здатність до імпровізування

Я правильно реагую у незнайомих ситуаціях.

Improvisations
fähigkeit

Aftësia e improvizimit

Способност за импро
визация

Sposobnost za impro
vizaciju

Zdolność improwizacji

Capacitate de improvi
zație

Nr. 03_6Клієнтоорієнтованість

Я дослухаюся побажань клієнтів. 
Я добре працюю з клієнтами.

Kundenorientierung

Orientimi ndaj klientit

Насоченост към  
клиентите

Orijentacija ka  
klijentima

Ukierunkowanie na 
klientów

Orientare către client



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_5 Організація догляду за дітьми

Ви можете забезпечити нагляд за дітьми, поки ви на роботі. У вас є 
доступ до людей або установ, які можуть допомогти вам з наглядом за 
дітьми, поки вас немає вдома.

Якби у вас зараз була робота, то де б здійснювався нагляд за вашими 
дітьми? Чи маєте ви можливість забезпечити нагляд за своїми дітьми, 
якщо вам потрібно відлучитися у справах?

03_8 Організаційні здібності

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_7 Математичні/арифметичні здібності

Ви можете легко переходити до інших одиниць виміру (вага, валюта, 
довжина). Ви можете швидко рахувати в умі.

Скільки буде 10 % від 120?
Ви вже допомагали іншим з арифметикою?
Як ви використовуєте знання математики у своїй роботі?

02_16 Поводження з грошима
03_1 Навички аналізу та вирішення проблем

W_06 Вправи для визначення математичних/арифметичних здібностей

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_6 Клієнтоорієнтованість

Ви розумієте, чого хочуть клієнти, і охоче спілкуєтеся з ними. Ви 
можете консультувати, продавати та обробляти рекламації.

Ви вже щось продавали? Наведіть приклад! Як ви почувалися при 
цьому?

01_5 Навички спілкування

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_4 Здатність до імпровізування

Ви вмієте імпровізувати. Ви вмієте реагувати негайно, не плануючи 
цього заздалегідь. При цьому ви потрапляєте у ситуацію, в якій раніше 
не бували.

Вам колись доводилося щось ремонтувати, не маючи потрібних 
інструментів та матеріалів? Що ви для цього робили? 
Ви вмієте правильно реагувати в ситуації, що змінилася? Наведіть 
приклад!

02_11 Творчі здібності



Я добре уявляю собі простори, відстані та розміри.

Nr. 03_11Просторове мислення/уява
Räumliches Denk-/
Vorstellungsvermögen

Aftësia e të menduarit 
dhe konceptimit 
hapësinor
Пространствено и 
образно мислене

Prostorna inteligenci-
ja/imaginacija

Myślenie i wyobraźnia 
przestrzenna

Gândire spațială/ 
Imaginație

Nr. 03_9Педагогічна майстерність

Я можу навчати дітей.

Pädagogische 
Kompetenz

Kompetenca 
pedagogjike

Педагогически  
умения

Pedagoška  
kompetencija

Kompetencje  
pedagogiczne

Competențe  
pedagogice

Nr. 03_8Організаційні здібності

Менi добре вдається регулювати та контролювати 
процеси.

Organisationsfähigkeit

Aftësia organizative

Организационни 
умения

Organizacijske  
vještine

Zdolności organiza-
cyjne

Spirit organizatoric

Nr. 03_10Вміння надавати допомогу

Я добре можу поводитися з людьми, яким потрібна 
допомога.

Pflegekompetenz

Kompetenca e 
përkujdesjes

Умения за оказване 
на помощ

Brižljivost

Kompetencje  
pielęgnacyjne

Competențe de  
îngrijire



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_9 Педагогічна майстерність

Ви можете забезпечити навчання дітей. Ви можете допомогти їм 
виконати домашні завдання, провести заняття у класі або зайнятися 
репетиторством.

Ви вже доглядали дітей? Наведіть приклад! 
Скільки років було дітям, як довго ви їх доглядали? Ви робили з ними 
домашні завдання? Як ви почувалися при цьому?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_11 Просторове мислення/уява
Ви можете добре орієнтуватися.
Ви можете читати креслення.

Ви вмієте добре пояснювати дорогу?
Опишіть, як ви дiсталися сюди.
З скількох поверхонь складається цей об‘єкт?
Як ви вважаєте, скільки пакувальних коробок для переїзду може 
поміститися в цьому офісi?

02_2 Кмітливість, тямущість
02_9 Комплексне мислення

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_10 Вміння надавати допомогу
Ви вмієте налагодити забезпечення та догляд за людьми. Ви не боїтеся 
контакту з хворими або літніми людьми. Ви знаєте, що важливо при 
догляді за ними.

Ви коли-небудь доглядали хвору або дуже лiтню людину? Наведіть 
приклад! Що потрібно було робити? Як ви почувалися при цьому?

01_1 Емпатія
01_9 Соціальна активність

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_8 Організаційні здібності

У вас є організаторський талант. Ви розумієте свої завдання та процеси, 
які з цим пов‘язані. Ви можете добре розподілити ці завдання та 
забезпечити (можливо, разом з іншими) виконання завдання.

Вам колись доводилося щось ремонтувати, не маючи потрібних 
інструментів та матеріалів? Що ви для цього робили? 
Ви вмієте правильно реагувати в ситуації, що змінилася? 
Наведіть приклад!

01_2 Лідерські якості
03_3 Планування роботи
03_5 Організація догляду за дітьми
03_20 Тайм-менеджмент



Nr. 03_15Мовні знання

Я можу говорити кількома мовами.

Sprachkenntnisse

Njohuri gjuhësore

Знаене на езици

Poznavanje jezika

Znajomość języków

Cunoștințe de limbi 
străine

Nr. 03_13Навички письма (грамотність)

Я вмію писати довгі тексти.

Schreibkompetenz

Kompetenca e shkrimit

Умения за писане на 
текстове

Pismenost

Kompetencje 
piśmiennicze

Competențe de scriere

Nr. 03_12Реферування, лекторська діяльність

Я можу виступати перед аудиторією.

Referieren, 
Vortragstätigkeit

Referimi, mbajtja e 
referatit

Умения за презен-
тация/публично 
говорене
Referiranje, 
 predavanja

Referowanie, prezento-
wanie sprawozdań

Susținere de referate, 
activități de prezentare

Nr. 03_14Самостійна робота

Я сам можу вирішувати, що менi робити.

Selbstständiges 
Arbeiten

Puna e pavarur

Самостоятелна работа

Samostalan rad

Samodzielna praca

Activitate independen-
tă



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_13 Навички письма (грамотність)

Ви знаєте, як оформити текст таким чином, щоб він був читабельним та 
зрозумілим. Вам подобається писати.

Ви вже писали довгі тексти? Наведіть приклад!
Вам подобається писати тексти?

03_2 Робота на ПК
03_15 Мовні знання

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_15 Мовні знання

Ви говорите не лише своєю рідною мовою, але й будь-якою іншою.  
Ви маєте навички усного та письмового мовлення.

На яких мовах ви розмовляєте? 
Як добре ви говорите … мовою? Ви можете читати газету ... мовою? 
Ви можете пояснити що-небудь … мовою?

01_4 Міжкультурна компетенція
01_5 Навички спілкування

W_04 Мовні тести

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_14 Самостійна робота

Ви розумієте, які завдання стоять перед вами та які кроки ви повинні 
зробити для їх вирішення. Ви виконуєте роботу самостійно, без 
сторонньої допомоги.

Ви можете самі визначити, що потрібно зробити, а потім самостійно 
вжити всіх необхідних заходів? Наведіть приклад! 
Вам колись доводилося виконувати завдання самостійно, без 
сторонньої допомоги? Що ви для цього робили?

01_2 Лідерські якості
02_6 Власна ініціатива

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_12 Реферування, лекторська діяльність

Ви можете без проблем виступати перед великою аудиторією. Ви 
можете виступати з доповідями та лекціями. При цьому людям 
подобається слухати вас.

Вам вже доводилося виступати перед великою аудиторією? 
Як ви почувалися при цьому? 
Людям подобається слухати вас. Наведіть приклад!

01_5 Навички спілкування



Nr. 03_19Менеджмент знань

Я вмію знаходити інформацію. Я вмію шукати ін-
формацію.

Wissensmanagement

Menaxhimi i njohurive

Управление на зна-
нията

Upravljanje znanjem

Zarządzanie wiedzą

Managementul cunoș-
tințelor

Nr. 03_17Вміння вести переговори

Я можу відстоювати свою позицію у дискусіях, але 
також можу йти на компроміси.

Verhandlungsgeschick

Aftësia negociuese

Умение за водене на 
преговори

Pregovaračke vještine

Umiejętność negocjacji

Abilități de negociere

Nr. 03_16Технічні навички, вмілі руки

Гадаю, що маю вмілі руки.
Я добре знаю технику.

Technische und hand-
werkliche Fertigkeiten

Mjeshtëri teknike dhe 
artizanale

Технически и занаят-
чийски умения

Tehničke i zanatske 
vještine

Zdolności techniczne 
i rzemieślnicze

Abilități tehnice și 
meșteșugărești

Nr. 03_18Наукова робота

Я добре вмію шукати інформацію та розумію кон-
текст.

Wissenschaftliches 
Arbeiten

Punë shkencore

Научна работа

Znanstveni rad

Praca naukowa

Activitate științifică



Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_17 Вміння вести переговори

Ви вмієте вести переговори (у діловому та особистому житті). Ви знаєте, 
що ви можете собі дозволити, щоб отримати найкращий результат. 
Ви можете представляти та відстоювати свою власну позицію, а також 
слухати іншу сторону та йти на компроміси.

Чи доводилося вам колись вести переговори з діловими партнерами? 
Наведіть приклад! Як ви почувалися при цьому?

01_5 Навички спілкування

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_19 Менеджмент знань

Ви можете оперувати більшими обсягами інформації. Ви можете 
знаходити, редагувати, зберігати та використовувати факти, дані та 
інформацію. Ви можете працювати зі складними інформаційними 
системами.

Якщо ви чогось не знаєте, що ви в такому разі робите? Як ви отримуєте 
інформацію? 
Як ви оперуєте інформацією? Як ви запам‘ятовуєте інформацію? 

03_2 Робота на ПК
03_18 Наукова робота 

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_18 Наукова робота

Ви вмієте планувати та виконувати наукову роботу, а також підбивати 
підсумок. Ви вмієте шукати інформацію та проводити дослідження, ви 
можете писати наукові тексти та правильно оформляти цитати.

Ви навчалися в університеті? За якою спеціальністю? Чи можете ви 
систематично набувати знань у спеціалізованій галузі? Ви колись 
працювали над науковою темою? Наведіть приклад! Ви колись 
займалися дослідницькою діяльністю?

02_2 Кмітливість, тямущість
02_13 Готовність до навчання
03_19 Менеджмент знань

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_16 Технічні навички, вмілі руки

Ви технічно обдаровані, маєте умілі руки. Ви вмієте керувати технікою 
та виконувати простий ремонт. Ви можете створити щось своїми 
руками.

Ви колись щось ремонтували? Наведіть приклад! 
Ви вмієте керувати технікою? Наведіть приклад! 
Вам подобається працювати руками? Ви створити щось своїми руками?

02_10 Стійкість до фізичних навантажень

W_02 Матеріали
W_07 Підсумкова оцінка компетенцій DJI: Хто я? Походження та родина, 
с. 18-20, Наприклад: 2.2.7 Реміснича праця



Nr. I_03Родина

Я можу утримувати свою сім‘ю.

Familie

Familja

Семейство

Obitelj

Rodzina

Familie

Nr. I_01Загальна ерудиція

Я всім цікавлюсь, у мене гарна пам‘ять.

Allgemeinwissen

Njohuri të 
përgjithshme

Обща култура

Opća znanja

Wiedza ogólna

Cunoștințe de cultură 
generală

Nr. 03_20Тайм-менеджмент

Я можу добре керувати своїм часом. Пунктуальність 
– це про мене.

Zeitmanagement

Menaxhimi i kohës

Управление на вре-
мето

Upravljanje vremenom

Zarządzanie czasem

Managementul timpu-
lui

Nr. I_02Образотворче мистецтво

Я вмію добре малювати. Я маю творчу натуру.

Bildende Kunst

Arti figurativ

Изобразително изку-
ство

Likovna umjetnost

Sztuki piękne

Arte plastice



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_01 Загальна ерудиція

Ви маєте широкий світогляд. У вас ґрунтовні знання з багатьох 
предметів. Ви слідкуєте за новинами та поточними подіями. Ви 
запам’ятовуєте багато iнформацiї.

Чим ви особливо цікавитеся? 
Ви багато дивитеся телевізор, читаєте, працюєте в Інтернеті? У вас 
різноманітні інтереси? Ви можете – та намагаєтесь – усе запам’ятати?

I_06 Хоббí
02_13 Готовність до навчання

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_03 Родина
Ви завжди зі своєю родиною – у горі та в радості. Ви допомагаєте своїй 
родинi, ви пов’язані сімейними узами.

У вас є родина? Ви підтримуєте свою родину? Наведіть приклад! Як ви 
почуваєтеся при цьому?

01_1 Емпатія

W_07 Підсумкова оцінка компетенцій DJI: Хто я? Походження та родина, 
с. 5-9, наприклад:
1.2 Важливі для вас люди/зразки для наслідування
1.5 Власна сім‘я
1.7 Мої особисті контакти

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_02 Образотворче мистецтво

Ви любите малювати. 
Ви працюєте з різними матеріалами.

Вам подобається малювати? Що?
Ви займаєтесь творчістю, використовуючи інші матеріали?

I_06 Хоббí
02_11 Творчі здібності

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі  
інтереси?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. 03_20 Тайм-менеджмент

Ви вмiєте планувати свій час. Ви організуєте свою роботу (і вільний час) 
таким чином, щоб уникати цейтнотів. Ви завжди розумієте, скільки часу 
потрібно на виконання завдання. Пунктуальність – це про вас. Ви вмiєте 
планувати свій час.

Ви приходите на зустріч завжди вчасно? 
Ви виконуєте свої завдання у строк? Наведіть приклад!

03_8 Організаційні здібностіt



Nr. I_07Музичні здібності

Мені подобається займатися музикою.
Я можу грати на інструменті. 

Musikalität

Muzikaliteti

Музикалност

Muzikalnost

Muzykalność

Muzicalitate

Nr. I_05Ручна робота, дизайн

Мені подобається займатися рукоділлям.

Handarbeit, Gestalten

Puna e dorës, dizajni

Ръчна работа, дизайн

Ručni rad, dizajn

Robótki ręczne, ręko-
dzieło

Lucru manual, design

Nr. I_04Сад, сільське господарство

Менi подобається працювати в саду або на городі.

Garten, Landwirtschaft

Kopshti, bujqësia

Градинарство, селско 
стопанство

Vrt, poljoprivreda

Ogród, rolnictwo

Grădinărit, agricultură

Nr. I_06Хоббí

У вільний час я...

Hobbys

Hobet

Хобита

Hobiji

Hobby

Hobby-uri



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_05 Ручна робота, дизайн

Вам подобається працювати руками. Ви любите працювати.

Ви любите займатися рукоділлям? Яким конкретно?

I_06 Хоббí
02_11 Творчі здібності
03_16 Технічні навички, вмілі руки

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі  
інтереси?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_07 Музичні здібності

Вам подобається слухати музику та музикувати самому. Ви вмієте грати 
на одному або кількох музичних інструментах. Ви добре вмієте співати.

Ви любите слухати музику? Вам подобається займатися музикою? Ви 
граєте на музичному інструменті? На якому?

I_06 Хоббí
02_11 Творчі здібності

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі  
інтереси?
W_05; 
W_07

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_06 Хоббí

Є певні речі, якими вам подобається займатись у вільний час. 
Ви знаходите час для своїх захоплень.

У тебе є хобі? Які?

див. 
I_01, I_02, I_03, I_04, I_05

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_04 Сад, сільське господарство

Вам подобаються квіти, садові та городні рослини та овочі. Ви знаєте, 
як вирощувати різні рослини

Ви колись працювали в саду? Ви колись вирощували рослини власними 
руками?

03_16 Технічні навички, вмілі руки

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі  
інтереси?



Nr. I_11Любов до тварин

Я вмію поводитися з тваринами. 

Tierliebe

Dashuria për kafshët

Любов към животните

Ljubav prema životi-
njama

Miłość do zwierząt

Iubire de animale

Nr. I_09Спорт

Мені подобається займатися спортом.

Sport

Sporti

Спорт

Sport

Sport

Sport

Nr. I_08Політика

Я цікавлюсь політикою.
Я активно займаюся/займався політикою.

Politik

Politika

Политика

Politika

Polityka

Politică

Nr. I_10Театр

Я цікавлюсь театром.

Theater

Teatri

Театър

Teatar

Teatr

Teatru



Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_09 Спорт

Ви цікавитеся спортом. Ви займаєтеся одним або декількома видами 
спорту.

Ви цікавитеся спортом?
Ви займаєтесь спортом?
Яким спортом ви займаєтесь?
Футбол, біг, їзда на велосипеді, танці, плавання...? Як часто?

I_06 Хоббí

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі 
інтереси?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_11 Любов до тварин

Ви любите тварин. У вас є домашні тварини або вам подобається 
доглядати за тваринами.

Ви любите тварин? У вас є / були домашні тварини?

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі 
інтереси?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_10 Театр

Ви любите ходити до театру. Ви також любите грати на сцені.

Вам подобається грати на сцені?
Ви любите ходити до театру?

I_06 Хоббí
02_11 Творчі здібності

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі  
інтереси?

Nr. x_x

XXX

XXXNr. I_08 Політика

Ви добре орієнтуєтесь у поточних політичних подіях. Ви самі проводите 
кампанії з політичних питань.

Ви цікавитеся політикою? Ви самі активно займаєтесь політикою?

I_01 Загальна ерудиція
01_5 Навички спілкування
01_7 Комунікабельність

W_03 У яких областях я міг би працювати, маючи такі  
інтереси?



Nr. W_04 Infokarte

Sprachtests

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

International English Language Testing System (IELTS) 

DELF-DALF-Programm (Französisch)

DELE (Spanisch)

HSK (Chinesisch)

Prüfung Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

CELPE-Bras-Sprachtest (Portugiesisch)

UNIcert (mit fachspezifischen Kenntnissen)

Nr. W_02 Infokarte

Werkstoffe 
Metalle (z.B. Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium)

Nichtmetalle (z.B. Grafit, Kohlenstoff)

organische Werkstoffe (z.B. Holz, Kunststoff)

anorganische nichtmetallische Werkstoffe (z.B. Keramik, Glas)

Halbleiter (z.B. Silicium)

Verbundwerkstoffe (z.B. Faserverbundwerkstoffe, Schichtverbundwerkstoffe, 
Durchdringungsverbundwerkstoffe)

Nr. W_01 Infokarte

Arbeiten am PC
Betriebssystem (MS Windows, Android, iOS, macOS)

Textverarbeitung (MS Word, OpenWriter, Apple Pages, LaTeX)

Tabellenkalkulation (MS Excel, OpenCalc, Apple Numbers)

Präsentationen (MS Powerpoint, OpenImpress, Apple Keynote)

Datenbankmanagement (MS Access, OpenBase)

Projektmanagement (MS Project, OpenProject)

Webbrowser (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome)

Personal Information Manager (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple iCal)

Statistik und Analyse (SPSS, Stata, r, SAS)

Literaturverwaltung (Endnote, RefWorks, Zotero, Citavi, JabRef)

Bildbearbeitung (Adobe Photoshop, Gimp, IrfanView)

Desktop-Publishing (Adobe InDesign, QuarkXPress)

Grafik- und Zeichenprogramm (Adobe Illustrator, Coral Draw)

Programmiersprachen (Java, C, C++, C#, Python, PHP, JavaScript, Visual Basic .NET, Perl, Ruby)

Nr. W_03 Infokarte

Tätigkeitsfelder
(Quelle: https://berufenet.arbeitsagentur.de/)

Bau, Architektur, Rohstoffe  ❙  Chemie, Pharmazie, naturwissenschaftliche Laboranalyse  ❙  Einkauf, 

Lager, Logistik, Verkehr  ❙  Elektro, Energie, Ver- und Entsorgung  ❙  Forschung, Entwicklung, 

Konstruktion, Technisches Zeichnen  ❙  Gastgewerbe, Tourismus, Veranstaltungsmanagement, 

Hauswirtschaft  ❙  Gesundheit, Sport, Körperpflege  ❙  Holz, Papier, Kunststoff, Farben und Lacke, 

Textil  ❙  IT, Computer, Datenerhebung, -analyse  ❙  Landwirtschaft, Umwelt, Lebensmittel  ❙  

Medien, Kultur, Gestaltung, Kunst  ❙  Metall, Maschinen- und Fahrzeugbau  ❙  Produktionsplanung 

und -steuerung, Qualitätssicherung, Instandhaltung  ❙  Recht, Steuern, Wirtschaftsprüfung  ❙  

Schutz und Sicherheit, Reinigung  ❙  Soziales, Pädagogik  ❙  Wirtschaft, Verwaltung, Sprachen





Nr. W_08 Infokarte

KomBI-Laufbahnberatung 
http://kombi-laufbahnberatung.de/ 

Die KomBI-Laufbahnberatung wurde innerhalb des bayerischen Informations- und Beratungs- 
netzwerks Migranet entwickelt. Sie ist ein Fortbildungskonzept für die Arbeit mit Migranten und 
zielt auf deren Arbeitsmarktintegration (vgl. MigraNet 2014). KomBI steht dabei für „kompetenz- 
und biografieorientiert sowie interkulturell“ (vgl. Bauer/Triebel 2011). Die Beratung ist als 
Methodenbaukasten konzipiert, sodass die einzelnen Instrumente nach Bedarf gewählt werden 
können. 

Der Ablauf des Verfahrens ist grundsätzlich identisch. Es gibt jedoch verschiedene 
Verfahrensordner, die nicht für alle Zielgruppen und Berater geeignet sind. Das gewählte 
Modul hängt ab von der Art der Beratung. Es richtet sich zum Beispiel nach dem zur Verfügung 
stehenden Zeitrahmen oder der Frage, ob einzeln oder in Gruppen beraten wird. Folgende 
Bereiche werden jedoch immer erfasst: Biografie, Tätigkeiten, Kompetenzen und nächste 
Schritte. 

Quellen: Bauer, H. G./Triebel, C.: KomBI Laufbahnberatung. Kompetenzorientiert. Biografisch. Interkulturell. Ein Arbeitsbuch. 
Augsburg 2011 
MigraNet – regionales IQ-Netzwerk Bayern: KomBI-Laufbahnberatung, München 2014 –  
http://kombi- laufbahnberatung.de/ (Stand: 7.7.2015)

Nr. W_06 Infokarte

Übungsaufgaben zur Feststellung  
der Mathematik-/Rechenfähigkeit 

Grundrechenarten
3 + (12 - 6) x 1,5 = ?

Bruchrechnen
4/5 : 3/8 = ?

Einheiten umrechnen
Wie viele Liter (l) sind 17,5 Kubikdezimeter?

Prozentrechnung
Wie viel sind 7 Prozent von 25.000 Euro?

Geometrie
Wie groß ist der Flächeninhalt A eines Kreises mit einem Durchmesser von 3 Metern?

Nr. W_05 Infokarte

Musikinstrumente 

Blasinstrumente (z.B. Trompete, Tuba, Flöte, Querflöte)

Schlaginstrumente (z.B. Schlagzeug, Percussion)

Streichinstrumente (z.B. Geige, Cello)

Tasteninstrumente (z.B. Klavier, Keyboard)

Zupfinstrumente (z.B. Gitarre, Bass)

Nr. W_07 Infokarte

Kompetenzbilanz Deutsches Jugendinstitut (DJI) 
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/187/kompetenzbilanz_Haupttext.pdf



Lösungen

3 + (12 - 6) x 1,5 = 12

4/5 : 3/8 = 32/15

Wie viele Liter (l) sind 17,5 Kubikdezimeter? 17,5 l

Wie viel sind 7 Prozent von 25.000 Euro? 1.750 €

Wie groß ist der Flächeninhalt A eines Kreises mit einem Durchmesser von 3 Metern?

Formel: Flächeninhalt = Pi * Radius²

A = π * 1,5²

A = 7,069 m²



Verstärkungskarte


Nr. W_10 Infokarte

Kompetenzpass für Migranten
http://www.bwu-bremen.net/Berufsvorbereitung-Kompetenzpass.html

Der Kompetenzpass für Migranten ist Teil eines Projektes am Bildungszentrum der Wirtschaft 
im Unterwesergebiet (BWU 2014). Nach Definition des BWU dient er der „Ermittlung und 
Dokumentierung der individuellen persönlichen Stärken und arbeitsmarktrelevanten Potenziale 
von Migranten durch Kompetenzfeststellungsverfahren“.

Der Kompetenzpass beinhaltet eine Kombination aus subjekt- und anforderungsorientierten 
In strumenten. Mit ihrer Hilfe können Klienten beratungsgestützt eine individuelle 
Standortbestimmung durchführen. Sowohl formell als auch nonformal und informell erworbene 
Kompetenzen werden dafür in einem arbeitsmarktrelevanten Kompetenzpass dokumentiert.

Das Kompetenzprofil eines Klienten lässt sich mit den Anforderungsprofilen einer angestrebten 
Tätigkeit abgleichen. Eine anschließende Beratung im Hinblick auf die weitere berufliche 
Orientierung bzw. Qualifizierung ergänzt das Verfahren (vgl. BWU 2014). Der Kompetenzpass 
war ein Teilprojekt im Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ und wurde vom 
Landesnetzwerk Bremen in der Förderphase 2011 bis 2014 durchgeführt.

Quelle: Bildungszentrum der Wirtschaft im Unterwesergebiet e.V. (BWU): Kompetenzpass, Bremen 2014 –  
http://www.bwu-bremen.net/Berufsvorbereitung-Kompetenzpass.html (Stand: 7.7.2015)

Nr. W_09 Infokarte

ProfilPASS
http://www.profilpass.de/ 

Der ProfilPASS ist ein Instrument, das im Rahmen des Verbundprojektes „Weiterbildungspass 
mit Zertifizierung informellen Lernens“ als Teil des Modellversuchsprogramms „Lebenslanges 
Lernen“ im Projektverbund des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung (DIE) und des 
Instituts für Entwicklungsplanung und Strukturforschung (IES) entwickelt und wissenschaftlich 
erprobt wurde. 

Projektförderer ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Ziel des ProfilPASS 
ist es, die individuellen Stärken, Fähigkeiten und Kompetenzen der Ratsuchenden – unabhängig 
davon wie und wo sie erworben wurden – sichtbar zu machen. Dabei soll der ProfilPASS 
insbesondere Menschen in Umbruchsituationen unterstützen (vgl. ProfilPASS 2015). Beim 
ProfilPASS sollen die Klienten mittels eines biografischen Verfahrens darin bestärkt werden, sich 
mit ihren eigenen Potenzialen auseinanderzusetzen. 

Der ProfilPASS gliedert sich in fünf Abschnitte (vgl. nfb 2014): 

Verstärkungskarte





Nr. Infokarte
Mein Leben – ein Überblick: 

Hier gilt es, die eigene Biografie zu reflektieren. Wo und in welchen Kontexten war man bisher 
tätig und was davon ist mit Blick auf die jetzige/künftige Situation wichtig?

Meine Tätigkeitsfelder – eine Dokumentation:
Im Mittelpunkt stehen hier alle persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen, die sich aus 
Aktivitäten in den folgenden Bereichen ableiten lassen: Haushalt und Familie, Hobbys, 
Schule, Ausbildung, Arbeitsleben und Ehrenamt.

Meine Kompetenzen – eine Bilanz:
An dieser Stelle wird eine Bilanz der ermittelten Kompetenzen erstellt und in einem 
schriftlichen Nachweis dokumentiert. 

Meine Ziele und die nächsten Schritte:
Nach den Kompetenzen werden die persönlichen Wünsche und Ziele ermittelt: Was möchte 
man gerne beruflich oder in seiner Freizeit machen? Welche Interessen möchte man 
weiterverfolgen?

Im letzten Schritt werden alle Nachweise zusammengetragen, über die der Klient verfügt 
(Zeugnisse, Teilnahmebescheinigungen etc.).

Quellen: Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung – nfb: ProfilPASS, Berlin 2014 –  
http://www.forum-beratung.de/wissenswertes/methoden-und-instrumente/profilpass.html (Stand: 7.7.2015) 
ProfilPASS: Stärken kennen – Stärken nutzen – http://www.profilpass.de/index.php?article_id=1 (Stand: 7.7.2015)



Verstärkungskarte
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