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1. BEVEZETÉS 

NÉHÁNY SZÓ AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkal-
manként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi
ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak
végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes
munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység meg-
valósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény, ritkább esetben for-profit szervezet
(cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul
a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség
segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. 

MIÉRT JÓ ÉS HASZNOS ÖNKÉNTESNEK LENNI?

Az emberek a legkülönfélébb okokból végeznek önkéntes tevékenységet. Feltehető, hogy szeretnél
valakin segíteni, vagy úgy érzed, hogy szeretnél valamit nyújtani a helyi közösségnek. Lehetséges, hogy
egy bizonyos cél érdekében vagy egy konkrét szervezetnél szeretnél tevékenykedni. Esetleg csak a sza-
badidődet szeretnéd hasznosan eltölteni, új emberekkel megismerkedni, barátságokat kötni. 

Az önkéntesség lehetőséget teremt arra is, hogy kipróbáld magad különböző szakmai területeken,
elméleti tudásodat átültesd a gyakorlatba, új képességeket tanulj vagy már megszerzett tudásodat
felelevenítsd.  Az önkéntesség közben megszerzett tudás a munkakeresés során is előnyös lehet, hiszen
a tevékenység végzése közben számos értékes képességet tanultál meg. Amennyiben egyértelműen
meg tudod határozni azokat a képességeket, amik az elnyerni kívánt álláshoz szükségesek, akkor ezeket
egyeztetheted azokkal a képességekkel, amiket önkéntes tevékenységed során tanultál vagy begyakoroltál.

Az állásinterjú során el kell tudni magyarázni a munkáltatónak, hogy mi volt az önkéntes tevékenységed
kézzelfogható haszna. Az általad végzett önkéntes tevékenység során milyen – az állás szempontjából
fontos – képességekre tettél szert, hogyan tudnád ezeket a munkád során hasznosítani.

2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL

Az Országgyűlés elismerte a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok ön-
tevékenységét kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás
nélkül végzett önkéntes tevékenységét. Annak érdekében, hogy e jelentős társadalmi erőforrás a közcélok
elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, az Országgyűlés törvényt alkotott,
mely meghatározza a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait, továbbá kedvezmények és
garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik részvételét a társadalom
előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében. 

ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE 2011

Az Európa Tanács 2010/37/EK számú határozata alapján a 2011-es  évben az önkéntesség témája kerül
az Európai Unió témáinak fókuszába. A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen 10 évvel
ezelőtt 2001 az önkéntesség nemzetközi éve volt. 

MI AZ ÖNKÉNTES PORTFÓLIÓ?

Az Önkéntes Portfólió az elvégzett önkéntes tevékenységek összesítése, leírása, igazolása. Az Önkéntes
Portfólió által lehetőség nyílilk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elis-
merésére, a nem-formális tanulásod bemutatására. 

A portfólió felépítése:
a.  Europass Önéletrajz
b.  Önkéntes tevékenységek leírása
c.  Igazolások a befogadó szervezetektől és/vagy Önkéntes igazolvány

Ez a füzet az önkéntességre vonatkozó dokumentumok összegyűjtését, leírását segíti. Az Europass önélet-
rajzhoz csatolhatod az önkéntesség során megszerzett képességeidet összegző lapot és az igazolásokat.
Az Europass önéletrajzról bővebb információt a www. europass.hu honlapon találsz.

HOGYAN SEGÍT AZ ÖNKÉNTES PORTFOLIÓ AZ ÁLLÁSKERESÉSBEN?

Az Önkéntes Portfolió elsődleges célja hozzásegíteni a potenciális munkavállalót a munkaerőpiacra
történő be- vagy visszajutáshoz, hasznosítva az egyén önkéntes tevékenysége során megszerzett tudását
és kompetenciáit. A kompetencia portfolió segít felmérni, értékelni, végül összegezni az önkéntességed
során szerzett értékes képességeidet, kompetenciáidat, melyeket így a leendő munkáltatónak prezen-
tálhatsz. 

A Portfolió gyakorlatait elvégezve:
-  meglepődve fogod felfedezni –a munkaerőpiacon is hasznosítható – értékes kompetenciáidat
-  magabiztosabb leszel a képességeidet és kompetenciáidat illetően
-  tisztább képet kapsz magadról
-  felkészült leszel az állásinterjúkra
-  elkészítesz egy összefoglalást a képességeidről, amit az önéletrajzodhoz csatolhatsz
-  meg tudod majd tervezni karrieredet
-  tudatosabb állampolgár leszel.

Ennek az eszköznek a segítségével feltárhatod és összegezheted mindazt az értékes tapasztalatot és
tudást, amit az önkéntes tevékenységed során megszereztél. 

MI AZ AZ ÖNKÉNTES PORTFOLIÓ ÉS MIRE HASZNÁLHATOM?

Az Önkéntes Portfolió egy olyan folyamatosan gyarapodó dosszié, amelyben összegyűjtheted az
önkéntes tevékenységed során szerzett összes tapasztalatodat, tudásodat, nyilvántarthatod képzett-
ségeidet, végzettségeidet és folyamatosan hozzáadhatod az újonnan megszerzett tudásod igazolásait. 

Egyrészt naplónak is tekintheted, amelyben folyamatosan vezetheted, mit csináltál a szervezetnél, mikor
voltál önkéntes, milyen tevékenységeket végeztél, közben milyen képességekre tettél szert. A feladatok
arra ösztönöznek, hogy végiggondold és felismerd, hogy mennyire volt hasznos számodra az általad vég-
zett önkéntes tevékenység. A portfolió ezen részét egyfajta önfeltárásnak, önvizsgálatnak lehet nevezni. 

Másrészt a portfolió végén összeállíthatsz egy olyan dokumentumot, amelyben elvégzett tevékenységeidet
és megszerzett képességeidet összesíted. Ezt érdemes aláíratni a szervezet képviselőjével vagy a tanács-
adóval, aki esetleg segített összeállítani a portfoliót. Végül ezt az iratot csatolhatod az önéletrajzodhoz.

A Portfolió a te tulajdonod. Állásinterjú során a portfolió rövid összegzését – egy oldal – a munkáltató fi-
gyelmébe ajánlhatod. Ebből fogja megtudni, hogy az önkéntes tevékenységed során mi volt a feladatod,
és abból mit tanultál, milyen kompetenciákkal rendelkezel. 

KINEK AJÁNLOTT A KOMPETENCIA PORTFOLIÓ ELKÉSZÍTÉSE?

Az eszköz elsődlegesen azoknak a hosszabb ideje önkéntes tevékenységet végző egyéneknek ajánlott,
akik szeretnének be-, illetve visszajutni a munkaerőpiacra. Például: munkába visszatérő anyák (szülés
után), szakmai tapasztalattal nem rendelkező pályakezdő fiatalok, álláskeresők, betegség miatt
munkaerőpiactól távollevők, stb.
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3. AZ ÖNKÉNTESSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉPZÉSEKEN,
TRÉNINGEKEN ÉS MŰHELYMUNKÁKON SZERZETT ISMERE-
TEK LISTÁJA

MI EZ?

• Az önkéntes tevékenységeddel kapcsolatosan elvégzett képzések gyűjteménye. Neked is és
munkáltatódnak is érdekes lehet áttekinteni, hogy milyen képzéseken vettél részt, milyen témákban
szereztél további ismereteket. 

MIRE VALÓ EZ A FELADAT?

• A feladat segít összegyűjteni, felsorolni, valamint dokumentálni azt a hasznos tudást, amit az
önkéntes tevékenységgel kapcsolatos képzéseken, kurzusokon szereztél. 
• Arra is használhatod ezt a táblázatot, hogy eddigi tudásod tükrében feltüntesd, mit szeretnél ta-
nulni, milyen ismereteket szeretnél továbbfejleszteni, illetve milyen terveid vannak. 
• Az állásinterjúkon az itt összegyűjtött – képzéseket igazoló – dokumentumok alátámasztják majd
a képzésen szerzett tudásodat. 

HOGYAN KELL KITÖLTENI?

• Javasolt az összes önkéntességgel kapcsolatos elvégzett képzés, kurzus, szeminárium doku-
mentálása az alábbi táblázatban. 
• Amennyiben nagyon sok képzésen vettél részt ajánlott kizárólag azokra koncentrálni, amelyeket
a szakmai és/vagy személyes fejlődésed szempontjából a legfontosabbnak tartasz. 
• A táblázatot tetszés szerint bővítheted. Ne felejtsd el a Portfolióhoz csatolni a képzéseket igazoló
dokumentumokat, bizonyítványokat, tanúsítványokat.

Példa:

Csoportkom- ÖKA Workshop Prezentáció, 1 nap Jelenléti igazolás
munikáció csoportos feladatok

Forrásteremtés, NIOK Szeminárium Előadás, feladatok,        2 nap Részvételi tanúsítvány
adománygyűjtés szerepjátékok

4. AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEGYŰJTÉSE

MI EZ?

• Az alábbi feladat arra szeretne ösztönözni, hogy végiggondold az önkéntességed során végzett
tevékenységeket és felelevenítsd a tapasztalataidat, elemezd élményeidet. A feladat kérdései
segítenek ezeket az információkat felszínre hozni. 

54

Továbbá ajánlott minden olyan önkéntes munkát végző személynek, aki szeretné megtudni, hogy
önkéntes tevékenysége során milyen kompetenciákra tett szert. Feltételek:

-  minimum fél évig rendszeresen végzett önkéntes tevékenység,
-  valamely szervezet keretein belül végzett önkéntes tevékenység, mivel a szervezeti kereteken 

kívül végzett (informális) önkéntes tevékenységet nehezebben lehet értékelni, felmérni.

HOGYAN HASZNÁLJAM A PORTFOLIÓT?

A portfoliót önállóan vagy a szervezet egy alkalmazottja segítségével is ki lehet tölteni. Amennyiben segít-
ségre van szükséged, fordulj a fogadó szervezet önkéntes koordinátorához, aki a szervezetnél megsze-
rezhető kompetenciákról ad tájékoztatást. Mindazonáltal a portfolió leginkább az önértékelés módszerét
javasolja, hiszen főként ez a célja. 

Minden önkéntesnek saját portfoliója van és az összeállított portfoliók mérete az egyéni tapasztalatoktól
függően igen eltérő lehet. 

A Portfolió útmutatásait követve könnyen összegyűjtheted önkéntességed során szerzett képességeidet,
majd az összegző táblázatok segítségével elkészítheted a megszerzett tudásod komplex térképét.

A kompetencia portfolió összegzését minden állásinterjú alkalmával felhasználhatod. Egy-egy állás meg-
pályázásakor érdemes az összegző lapot az adott állás elvárásai szerint módosítani, és csak az állás
szempontjából fontos kompetenciákat, tevékenységeket feltüntetni.

2. ÖNKÉNTES ÉLETRAJZ

MI EZ?

• A te történeted, az önkéntes tevékenységed szempontjából legfontosabb életesemények időrendi
felsorolása. 

MIRE VALÓ EZ A FELADAT?

• Arra szeretne ösztönözni, hogy végiggondold az életedet az önkéntesség szempontjából.
• Segít arra összpontosítani, hogy az életed milyen eseményei vezettek téged az önkéntességhez. 
• Ily módon felfedezheted az önkéntességed során megszerzett képességeidhez vezető utat is. 

HOGYAN KELL KITÖLTENI?

• Gondold végig az életedet. 
• Elevenítsd fel döntő eseményeit
• Sorold fel azokat, amelyek befolyásolták vagy hatottak az önkéntességedre. Ezek lehetnek
képzések, továbbtanulás, szakmai tapasztalatok, akár költözés, házasság, gyerekek vagy bármi,
ami az önkéntességeddel kapcsolatos.

Példa:

Dátum és időtartam Önkéntes tevékenység, esemény

2006. szeptember- 2007. május Sakk-szakkör szervezése, iskolai sakkbajnokság lebonyolítása

2008. június - augusztus Gyerektábor szervezésében részvétel. Önkéntes felkészítő tréning, animátorképzés.

2010. november-december A vörösiszap károsultjai számára adomány gyűjtésése a településemen. 

A képzés
témája

A képzést
szervező
intézmény

Képzés formája
(szeminárium, tré-
ning, konferencia,
tapasztalatcsere)

A képzésen alkal-
mazott módszerek
(csapatjátékok, elő-
adás, interaktív gya-
korlatok, terepmunka,
szerepjátékok, stb.)

A képzés
időtartama,
óraszáma

Megszerzett
végzettség
(diploma, elismerés,
oklevél) - ezeket csa-
told a Portfolióhoz!



…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Mit tanultál magadról?
Önkéntesként tanultál valami újat magadról?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. TUDÁS, KÉSZSÉG, KÉPESSÉG, ATTITŰD, AUTONÓMIA ÉS
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS BEAZONOSÍTÁSA

Önkéntes tevékenység végzése során új készségeket lehet megtanulni vagy a már meglévőket használni
és továbbfejleszteni. A következő három feladat segítségével feltárhatod, hogy milyen készségeket,
képességeket tanultál meg, fejlesztettél ki önkéntesként, hogyan változott az viszonyulásod, vélekedésed
egyes tevékenységekről. 

GONDOLATI TÉRKÉP

Az ún. „gondolati térkép” a tevékenységek és kompetenciák felszínre hozatalában segít. Egy üres lap
közepére kell felírni a központi témát (esetünkben az önkéntes tevékenység során végzett valamelyik fel-
adatot), majd köré kell írni a feladat elvégzéséhez szükséges képességeket, készségeket. A látvány segít
abban, hogy egyre több és több feladat, illetve hozzá kapcsolódó képesség jusson eszedbe. Használha-
tod az alábbi mintát, de megrajzolhatod saját térképedet is egy üres lapra, ahova annyi dobozt rajzolsz,
ahány készséged eszedbe jut. 

Először az önkéntes beosztásodra gondolj, majd a tevékenységeket és feladatokat gondold végig, azután
a feladatok elvégzéséhez szükséges készségeket írd a dobozokba. Legvégül egy konkrét példával mutasd
be röviden a készség gyakorlati felhasználását. 

Beosztás: kisdiákok mentora
Tevékenység: segíteni a házi feladatban
Készség 1: tanítás
Készség 2: személyes kommunikáció
Példa: közvetlenül gyerekekkel dolgoztam, matematikai feladatok megoldásában segítettem őket

Beosztás: kisdiákok mentora
Tevékenység: kulturális kirándulásokra elkísérni a diákokat
Készség 1: mások motiválása
Készség 2: irányítás
Készség 3: felelősségvállalás
Példa: egy gyerekcsoportot múzeumba vittem
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MIRE VALÓ EZ A FELADAT?

• Az alábbi folyamat segít kritikusan végiggondolnod a tapasztalataidat, az emlékezetedben újra
felidézni élményeidet. Így újraértékelve és tanulva a múltból azt is felismerheted, mi volt az
önkéntesség haszna számodra és környezeted számára. 
• Ahhoz, hogy az önkéntes tevékenységed során megtanult képességeidet és kompetenciáidat
felismerhesd, érdemes leírni azokat a feladatokat, amiket önkéntesként végeztél. 

HOGYAN KELL KITÖLTENI?

• Szánj elegendő időt arra, hogy végiggondold eddigi önkéntes pályafutásodat és csak azután
válaszold meg az alábbi kérdéseket a lehető legbővebben! 

ÖNISMERETI FELADATOK

1. Hogyan lettél önkéntes?
Írd le mi váltotta ki az érdeklődésedet az önkéntesség iránt, nevezd meg azokat az embereket, akik példa-
képeid voltak az önkéntes tevékenység végzésében, említsd meg az első tevékenységedet, első benyo-
másaidat, elvárásaidat stb.!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Milyen tevékenységeket végeztél önkéntesként?
Sorold fel az összes szervezetet, ahol önkéntes voltál és az ott végzett összes feladatodat,
tevékenységedet!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Mi tetszett leginkább az önkéntességben?
Gondold végig, mi tetszett legjobban az önkéntességben, az önkéntesen végzett tevékenységben!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Milyen nehézségekkel találkoztál?
Írd le, hogy mi nem tetszett az önkéntességben és mi volt az oka!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Szerinted mi volt az önkéntes tevékenység haszna számodra, a családod és a tágabb környe-
zeted számára?
Voltak az általad végzett önkéntes tevékenységnek pozitívumai mások számára is? Ha igen, fejtsd ki
bővebben, hogy melyek ezek!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció (2)
az idegen nyelveken folytatott kommunikáció az anyanyelven folytatott kommunikáció túlnyomó részben
azonos készségeivel jellemezhető: a koncepciók, a gondolatok, érzések tények és vélemények megérté-
sének, kifejezésének és értelmezésének szóban és írásban történő képességén alapul (hallott szöveg
értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség) a társadalmi és kulturális tevékenységek
megfelelő keretein belül – az oktatásban és a képzésben, a munkában, a családi életben és szabadidős
tevékenységek során – az egyén kívánalmainak és szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelveken
folytatott kommunikáció továbbá olyan készségeket igényel, mint például a közvetítés és az interkulturális
megértés. Az egyén nyelvtudásának szintje változó lehet a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszéd-
készség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az eltérő nyelvek és az egyén társadalmi és kulturális
háttere, környezete és igényei és/vagy érdeklődése tekintetében.

3. Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén
A. A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége
a mindennapok problémáinak megoldása érdekében. A magabiztos számolni tudásra alapozva a hang-
súly a folyamaton és a tevékenységen, valamint a tudáson van. A matematikai kompetencia különböző
szinteken magában foglalja a matematikai gondolkodásmód alkalmazásának képességét és az erre irá-
nyuló hajlamot (logikus és térbeli gondolkodás), valamint az ilyen jellegű megjelenítést (képletek, modellek,
szerkezetek, grafikonok, táblázatok).
B. A természettudományi kompetencia arra a képességre és hajlandóságra utal, hogy az alkalmazott
tudást és módszertant a természeti világ magyarázatához használjuk annak érdekében, hogy problémákat
ismerjünk fel, és bizonyítékokra alapozott következtetéséket vonjunk le. A műszaki tudományok terén
meglévő kompetenciát úgy tekintik, mint e tudásnak és módszertannak az érzékelt emberi akaratra vagy
szükségletekre válaszként adott alkalmazását. A természettudományi és technológiai kompetencia
magában foglalja az emberi tevékenység által okozott változások megértését és az egyes polgár
felelősségét.

4. Digitális kompetencia
a digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) magabiztos és
kritikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez az IKT terén meglévő alapvető
készségeken alapul: számítógép használata információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje céljából, valamint a kommunikáció és az együttműködő hálózatokban való részvé-
tel céljából az interneten keresztül.

5. A tanulás elsajátítása
a tanulás elsajátítása az a képesség, amellyel az egyén a tanulásra törekszik és azzal foglalkozik, meg-
szervezi saját tanulását, beleértve az idővel és információval való hatékony gazdálkodást is, mind az
egyéni, mind a csoportos tanulás során. Ez a kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyama-
tának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok megszünte-
tésének képességét az eredményes tanulás érdekében. Ez a kompetencia az új tudás és készségek
megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.
A tanulás elsajátítása rávezeti a tanulót, hogy az előzetesen tanultakra és élettapasztalatára építsen annak
érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudja használni és alkalmazni: otthon,
a munkában, az oktatásban és képzésben. A motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen az egyén
kompetenciái tekintetében. 

6. Szociális és állampolgári kompetencia
ezek magukban foglalják a személyi, interperszonális és interkulturális kompetenciákat és meghatározzák
a viselkedés minden olyan formáját, amely arra teszi képessé az egyént, hogy hatékony és építő módon
vegyen részt a társadalmi és szakmai életben, különösen az egyre sokfélébb társadalomban, továbbá ha
szükséges, konfliktusokat tudjon megoldani. Az állampolgári kompetencia felvértezi az egyént, hogy teljes
körben részt tudjon venni a közügyekben, alapozva a társadalmi és politikai koncepciókról és struktúrákról
meglévő tudására, és arra az elkötelezettségre, hogy aktívan és demokratikus módon vegyen mindezek-
ben részt.
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KULCSKOMPETENCIÁK 

A készségeket sokféle módon lehet fejleszteni, többek között hagyományos, formális tanulás során
(iskola, továbbképzés,) valamint nem formális környezetben (tanfolyam, tréning során) és informális tanu-
lási környezetben (pl. napi adminisztráció végzése során, autodidakta módon). A szakkifejezések magya-
rázatát a „Hasznos meghatározások“ c. fejezetben találod meg. 

A kompetencia az adott helyzetben megfelelő ismeretek, készségek és attitüdök ötvözete. Az Európai
Unió egész életen át tartó tanulásról szóló dokumentumai felhívják a figyelmet azokra a kompetenciákra,
ún. kulcskompetenciákra, amelyekre minden egyénnek szüksége van az

- az önmegvalósításához,
- fejlődéséhez, 
- az aktív állampolgársághoz, 
- a társadalmi beilleszkedéshez, 
- a foglalkoztatáshoz.

Az Európai Unió dokumentumaiban nyolc kulcskompetencia fejlesztését ajánlja, mely segít a mindennapi 
boldogulásban és a munkavégzésben:

1. Anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi kommunikáció
3. Matematikai és alapvető természettudományi és műszaki tudományos kompetenciák
4. Digitális kompetencia
5. Tanulás elsajátítása
6. Szociális és állampolgári kompetenciák 
7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció
az anyanyelven folytatott kommunikáció annak képessége, hogy az egyén koncepciókat, gondolatokat,
érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt (hallott szöveg
értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), valamint hogy nyelvileg helyes és kreatív
módon kapcsolódik be a társadalmi és kulturális tevékenységek teljes körébe; az oktatásba és képzésbe,
a munkába, a családi életbe és a szabadidős tevékenységekbe.
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7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia az egyén azon képességére utal, hogy elképzeléseit
meg tudja valósítani. Ide tartozik a kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás, valamint annak
képessége, hogy az egyén célkitűzései érdekében terveket készít és visz véghez. Ez segíti az egyéneket
– nemcsak a mindennapi életükben otthon és a társadalomban, hanem a munkahelyükön is – abban,
hogy megértsék a munkájuk tágabb környezetét, és képessé teszi őket arra, hogy megragadják a
lehetőségeket, valamint az olyan speciálisabb készségek és tudás alapját képezi, amelyre azoknak van
szükségük, akik társadalmi vagy kereskedelmi tevékenységet hoznak létre, vagy ilyen tevékenységhez
járulnak hozzá. Ez magában foglalja az etikai értékekkel kapcsolatos tudatosságot és ösztönzi a jó
vezetési gyakorlatot.

8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerése a különböző művészeti
ágakban kifejezési formákon keresztül, ideértve a zenét, az előadóművészetet, irodalmat és a képző-
művészetet.

(Bővebb információt az Európa Tanács 2006/962/EK ajánlásában olvashatsz.)

A következő táblázatban azokat a kulcskompetenciákat látod, amit valószínűleg megtanultál vagy fej-
lesztettél önkéntes tevékenységed végzése során. Itt olyan alapvető készségeket, képességeket válo-
gattunk össze, amelyeket a munkáltatók kifejezetten hasznosnak tartanak egy adott munka elvégzéséhez.
A táblázatot kitöltve olyan készségeidet fogod összegyűjteni, amiket állásinterjúk alkalmával is megne-
vezhetsz, és ezekből állíthatod majd össze a Portfolió végén található összegző táblázatot is. 

Gondold végig az önkéntes tevékenységeid során végzett feladataidat, illetve azt, hogy milyen képessé-
gek, készségek voltak szükségesek a feladatok minél jobb elvégzéséhez. Később minden egyes készség
alkalmazását igazolnod kell majd azzal, hogy példaként megemlítesz egy olyan helyzetet, amiben ezeket
a készségeket gyakoroltad. Például megemlítheted, hogy hányszor vagy milyen gyakran végezted az
adott tevékenységet, részletesebben kifejthetsz egy adott feladatot, vagy akár felvázolhatsz egy konkrét
eseményt is, amit te szerveztél stb. 

A táblázatban felsorolt kompetenciák közül nem mind vonatkozik majd rád. Ha vannak olyan további
konkrét tevékenységhez kapcsolható készségeid (pl.: gyermekgondozás, mentorálas, vezetés, földmű-
velés, stb.), amik nincsenek benne a táblázatban, azokat a táblázat végén sorolhatod fel.  

Lehetőséged van arra is, hogy ezeket a készségeket egytől négyig rangsorold, ahol az egyes azt jelenti,
hogy az adott készséget nagyon magabiztosan használod, a négyes pedig, hogy egyáltalán nem vagy
magabiztos, amikor ezt a készséget kell használnod, tehát fejlesztése szükséges. Amennyiben rád az
adott készség nem vonatkozik, jelöld a megfelelő helyen! 

6. KULCSKOMPETENCIÁK

ÖNISMERETI FELADAT
Az alábbi táblázatban kulcskompetenciákat, azok alkalmazására hozott példákat találsz. Kérlek, húzd alá
azokat, amelyeket az önkéntes tevékenység végzése során használtál vagy megtanultál! Egyben a szer-
vezetnél betöltött beosztásodat vagy feladatkörödet is add meg! Ha szeretnéd rangsorolni a készségeidet,
a táblázat harmadik oszlopa lehetőséget kínál erre. A készségeket egytől négyig értékelheted, ahol az
egyes azt jelenti, hogy az adott készséget nagyon magabiztosan használod bármilyen környezetben, a né-
gyes pedig, hogy egyáltalán nem vagy magabiztos, amikor ezt a készséget kell használnod. Végül az utolsó
oszlopba írhatod be, hogy mikor, milyen körülmények között, milyen feladat végzése során használtad
vagy sajátítottad el az adott készséget.
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Kulcskompetencia Önkéntes beosz- A készség szintje Konkrét példa a kompetencia

tásom /tevékeny- elsajátítására, a készség hasz-

ségi köröm nálatára, attitűd kialakulására

1. Anyanyelven folytatott kommunikáció 

Kommunikációs készség
(Kommunikációs rugalmas-
ság, közérthetőség, különféle
elképzelések és információ 
közvetítése mások felé 
multikulturális környezetben,
prezentációs készség)

Írásbeli kommunikációs 
készség
(Beszámolók készítése, 
cikkek írása, jegyzőkönyv-
vezetés, tömör fogalmazás 
készsége stb.)

Tárgyalástechnika 
(Hatékony kérdezés készsége,
meghallgatási készség, 
konstruktív viták levezetése, 
kompromisszumok találása, 
konfliktusok megoldása stb.)

Egyéb:

2. Idegen nyelven folytatott kommunikáció

Idegen nyelvek ismerete
(Írott és beszélt idegen nyel-
vek értelmezése, használata, 
fordítás, üzleti nyelv ismerete, 
stb.)

Egyéb:

3. Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén

Matematikai 
gondolkodásmód
(Képletek, modellek, szerke-
zetek, grafikonok, táblázatok
alkalmazása)

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten



1312

Kulcskompetencia Önkéntes beosz- A készség szintje Konkrét példa a kompetencia

tásom /tevékeny- elsajátítására, a készség hasz-

ségi köröm nálatára, attitűd kialakulására

Pénzügyi menedzsment 
(Könyvelés, költségvetés 
kezelése, egyenlegek, 
pénzügyi kimutatások 
készítése stb.)

Elemzés
(A megfelelő információk és 
adatok felkutatása, ágazati 
elemzés, kvalitatív és 
kvantitatív megközelítések 
alkalmazása, eredmények 
prezentálása) 

Egyéb:

4. Digitális kompetencia

Információs technológiák 
használata (IT) 
(Számítástechnikai progra-
mok használata: pl. Word, 
Excel, Access; Internet és 
e-mail használata, progra-
mozás, honlapszerkesztés, 
adatbázisok kezelése) 

Irodai adminisztrációhoz 
szükséges alkalmazások
(Elektronikus címzés adatbá-
zisból, etikett készítése stb.)

Egyéb:

5. A tanulás elsajátítása

Önművelés, önképzés, 
tanulási stratégia készítése
(Saját tanulás megszerezése,
előzetesen tanultakra 
támaszkodás, idővel és 
információval gazdálkodás) 

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

Karriermenedzsment 
(CV készítése, szakmai gya-
korlati utak tervezése, ösztön-
díjak pályázása, tapasztalatok
beépítése az új feladatokba)

Oktatás/képzés
(Egyének vagy csoportok 
oktatása/képzése formális 
vagy informális környezetben) 

Egyéb:

6. Szociális és állampolgári kompetencia

Konfliktuskezelés 
(Kompromisszumkészség, 
konfliktuskerülő készség, 
rivalizáló készség, konfliktus-
megoldó készség, engedé-
kenység - emberi vagy gya-
korlati problémák megoldása)

Aktív hallgatás képessége
(Befogadni, amit mások 
mondanak, empatikus kész-
ség, válaszadás a segítség-
kérésre stb.) 

Tanácsadás
(Általános vagy speciális 
tanácsadás, támogató 
beszélgetés)

Problémamegoldó készség
(Problémaelemzés, -feltárás, 
hibaelhárítás, speciális hely-
zetekre megfelelő megoldá-
sok megtalálása) 

Csapatszellem
(Közösség létrehozásában 
való aktív részvétel, együtt-
működés közös célok elérése
érdekében, mások állás-
pontjának elfogadása)

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten
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Kulcskompetencia Önkéntes beosz- A készség szintje Konkrét példa a kompetencia

tásom /tevékeny- elsajátítására, a készség hasz-

ségi köröm nálatára, attitűd kialakulására

Hálózatépítés/ 
kapcsolatépítés 
(Együttműködések létreho-
zása és folyamatos működ-
tetése szervezetekkel vagy 
személyekkel) 

Motiválás
(Mások részvételre való 
ösztönzése, lelkesítése) 

Állampolgári tudatosság, 
közösségi részvétel
(Élni tudás jogainkkal és 
kötelezettségeinkkel, közös 
teherviselés,demokrácia, 
igazságosság, egyenlőség, 
állampolgári részvétel a 
döntéshozatalban)

Egyéb:

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

Kezdeményező készség
(Lehetőségek felmérésének 
készsége, kreativitás, kezde-
ményezés, rugalmasság, stb.)

Projekt menedzsment
(Programok tervezése, szer-
vezése, programfejlesztés, 
célok, tevékenységek, erő-
források tervezése lépésről 
lépésre, értékelés stb.)

Adminisztráció
(Általános irodai munka, 
pl.: lefűzés, gépelés, meg-
beszélések szervezése, 
beszerzések intézése stb.)

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

Döntési készség 
(A lehetséges eredmények 
feltérképezése és felelősség-
vállalás a legmegfelelőbb 
kiválasztása során)

Vezetői készség
(Irányítási készség, stratégiai 
döntéshozatal az előrehala-
dás érdekében, a szervezet 
képviselete) 

Külső kommunikáció: 
marketing és PR 
(Közönségkapcsolatok 
menedzselése, kapcsolat-
tartás a médiával, lobbizás, 
a szervezet vagy a tevékeny-
ség népszerűsítése, prezen-
tálása stb.) 

Adománygyűjtés /
Marketing  
(Anyagi támogatás gyűjtése, 
tagtoborzás, szponzorok 
keresése, reklámozás, 
népszerűsítés) 

Emberi erőforrás 
menedzsment
(Toborzás, interjúztatás, 
tréning, önkéntesek felügye-
lete, felelősség-megosztás 
önkéntesek és az alkalma-
zottak között stb.)

Rendezvényszervezés
(Rendezvények, kampányok, 
fesztiválok, találkozók, kiállí-
tások, versenyek szervezése.)

Információ menedzsment
(A megfelelő információ és 
adathalmaz kiválasztása és 
szervezése a szükségletek és 
erőforrások felméréséhez)

Stratégiai gondolkodás
(Tervezés, proaktivitás, 
kockázatmenedzsment stb.)

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten
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Kulcskompetencia Önkéntes beosz- A készség szintje Konkrét példa a kompetencia

tásom /tevékeny- elsajátítására, a készség hasz-

ségi köröm nálatára, attitűd kialakulására

Egyéb:

8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetencia

Kreatív kifejezőkészség
(Új ötletek, megoldások 
kipróbálása, művészi alko-
tások és új  kifejezésmódok 
megértése) 

Saját kultúra, identitás 
megértése, elfogadása
(Helytörténet megismerése, 
népszokások gyűjtése, fele-
levenítése, kulturális hagyo-
mányok megértése és értel-
mezése, hagyományőrzés)

Más kultúra elfogadása, 
megismerése
(Eltérő kulturális hagyomá-
nyok és hatásaik összeve-
tése, tolerancia, kulturális 
sokszínűség)

Kulturális értékek óvása
(Műalkotások, nemzeti 
örökségünk és környezetünk 
védése)

Egyéb:

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott  
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

Példa:
Kommunikációs készség  

(Írott és beszélt idegen nyelvek 

értelmezése, használata, fordítás,

üzleti nyelv ismerete, stb.) 

Idegen nyelvek ismerete

(Irányítási készség, stratégiai 

döntéshozatal az előrehala-

dás érdekében, a szervezet 

képviselete) 

Pénzügyi menedzsment  

(Könyvelés, költségvetés 

kezelése, egyenlegek, pénzügyi 

kimutatások készítése stb.)   

Információs technológiák 

használata (IT)  

(Számítástechnikai programok 

használata: pl. Word, Access,

Excel, Internet és e-mail hasz-

nálata, honlapszerkesztés, prog-

ramozás, adatbázisok kezelése)  

Karriermenedzsment, tanulás

(CV készítése, szakmai gyakorlati 

utak tervezése, ösztöndíjak 

pályázása, tapasztalatok be-

építése az új feladatokba)

Konfliktuskezelés

(Kompromisszumkészség, 

konfliktuskerülő készség, 

rivalizáló készség, konfliktus-

megoldó készség, engedékeny-

ség - emberi vagy gyakorlati 

problémák megoldása) 

Külső kommunikáció: 
marketing és PR 
(Közönségkapcsolatok mened-
zselése, kapcsolattartás a 
médiával, lobbizás, a szervezet 
vagy a tevékenység népszerű-
sítése, prezentálása stb.) 

Kulturális értékek óvása

(Műalkotások, nemzeti örök-

ségünk, környezetünk védése)

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

 Nem gyakorlott 
kompetencia

 Alapszinten
 Középszinten
 Magas szinten

adománygyűjtés

Egyesületi titkár

Önkéntes 

gyermekanimátor, 

programszervező

Egyesületi titkár

Önkéntes

munkavégzések

Gyerekfelügyelő

Önkéntes 

programszervező

Önkéntes 

gyermekanimátor,

programszervező

Pl. A szervezet tevékenységének
bemutatása változó célcsoportnak,
alkalmazkodás a beszédhelyzet-
hez. Nyilvánosság előtti magabiz-
tos megszólalás.

Pl. idegen nyelvű levelezés a 
nemzetközi konferencia során a
szervező partnerrel. Érdeklődés
és kiváncsiság a nyelvek és más
kultúra iránt.

Pl. költségvetés készítése a mú-
zeumpedagógiai program megva-
lósításához. Hajlandóság számtani
műveletek használatára a minden-
napi munka során, törekvés
matematikai gondolkodásra.

Pl. A legfontosabb számítástech-
nikai alkalmazások – szövegszer-
kesztés, táblázatkezelés, adat-
báziskezelés elsajátítása az 
adminisztráció során, internetes
alkalmazások pl. képek és
szövegek feltöltése a szervezet
honlapjára

Pl. önéletrajzok készítése, az ön-
kéntes munka megválasztása oly
szakmai szervezeteknél, melyek
tapasztalat és szakmai kapcsola-
tok szempontjából előnyösek le-
hetnek a későbbi munkavállalásom
során. S tanulás pozitív megítélé-
se, belső késztetés a tanulásra.

Pl. Bátor Táborban a programok
során felmerülő problémák azon-
nali kezelése. Kompromisszum-
készség. A másik ember iránti
érdeklődés és tisztelet. Közintéz-
ményekkel való hatékony érintke-
zés. Érdeklődés az állampolgári
szerepvállalásra.

Pl. sajtóanyag készítése az or-
szágos találkozó eredményeiről,
1%-os kampányban részvétel.
Projektek kidolgozásához szük-
séges készségek. Együttműkö-
désre épülő csapatmunka.

Pl. múzeumpedagógiai program
megvalósítása a helytörténeti
gyűjteményben falfirkák letisztí-
tása akció szervezése, szemét-
szedés a Duna-parton. Nyitottság
a kulturális kifejezés sokfélesége
iránt. A településemhez való tar-
tozás, felelősség megélése.

X

X

X

X

X

X

X

X



A MUNKATERV KÉSZÍTÉSE 

Az előző feladatban (kulcskompetenciák) meghatároztad azokat a legfontosabb készségeidet, amiket
önkéntesként tanultál. Visszatekintve a „kulcskompetenciák” című feladatra, itt sorold fel azokat a
képességeket, készségeket, amiket ott négyessel jelöltél meg – ezeket még nem alkalmazod magabiz-
tosan bármilyen környezetben. 

1. Első fejlesztendő kompetenciám: 

2. Második fejlesztendő kompetenciám: 

3. Harmadik fejlesztendő kompetenciám:

4. További fejlesztendő kompetenciám:

Fejezd ki saját szavaiddal, hogyan szeretnéd ezeket a készségeidet, képességeidet fejleszteni!

1. Az első kompetenciát:

2. A másodikat:

3. A harmadikat:

4. A negyediket:

Melyek azok a kompetenciáid, amelyeket a fizetett állás szempontjából kellene továbbfejlesztened?

A munkavállalás szempontjából fontos kompetenciák: 

1. Első:

2. Második:

3. Harmadik: 

4. Negyedik:

A feladat sikere érdekében az alábbiak javasoltak:

• Járj utána, hogy melyek azok a készségek és tapasztalatok, amik fontosak annál az állásnál, amit
szeretnél megpályázni!
• Önkéntes koordinátoroddal beszéld át a lehetséges változtatásokat az önkéntes tevékenységed
tekintetében, hogy tevékenységed során az álláshoz szükséges készségeket gyakorolhasd!
• Kutasd fel a képzési lehetőségeket! 
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KÉSZSÉGEK ÉRTELMEZÉSE – KOMPETENCIÁK BEVEZETÉSE 

Most, hogy már felszínre hoztad az önkéntesként szerzett kompetenciáidat, fontos, hogy ezt el is tudd
magyarázni a munkáltatónak az állásinterjú során. Ehhez meg kell ismerned a munkáltatók által használt
egyedi nyelvezetet, a kompetenciák nyelvét. 

A kompetencia: hozzáértés. Másképp megfogalmazva a kompetencia az egyén által bizonyos szinten
elsajátított tudás, szakismeretek, képességek, készségek és magatartásbeli hozzáállás összessége, ame-
lyek ahhoz szükségesek, hogy egy adott feladatot eredményesen tudjon elvégezni. A kompetenciák
folyamatosan fejlődnek miközben munkahelyet vált az illető, önkéntes tevékenység végzése során, vagy
különféle élethelyzetekben. A folyamatos „élethosszig tartó” fejlődés biztos alapja lehet annak, hogy az
önkéntes eredményesen küzdjön meg a társadalom gazdasági és technológiai kihívásaival, és hogy a
sikeres társadalmi beilleszkedést elősegítse.

Az eredményesség kritériumai szubjektív és objektív elemekből álló, folyamatosan változó értékmérők.
Az egyén az önkéntesség során szerzett kompetenciákat képzés alkalmával vagy a tevékenység végzése
során sajátíthatja el. 

Az aktív állampolgárság keretében egyre nagyobb hangsúlyt kap a formális tanuláson és a munkahelyen
kívül szerzett képességek fejlesztése. A vállalatok egyre több figyelmet szentelnek az önkéntesség során
megszerzett képességeknek, és a társadalmi felelősségvállalás növekvő igénye miatt egyre inkább
ösztönzik a vállalati közösségi programok során szerezhető kompetenciák folyamatos fejlesztését. 

A kompetenciák folyamatosan fejleszthetők, ezért hasznos olyan személyes célokat kitűznöd, amelyek
bizonyos képességeid fejlesztésére irányulnak, azok közül is főleg a munkaerőpiacon keresettekre.  

A képességeidet, eredményeidet és képzéseidet összegző Önkéntes Összesítő Lap megmutatja a mun-
káltatónak, hogy az önkéntességed során folyamatos tanulási folyamatban vettél részt. Ennek segítsé-
gével képes leszel meggyőzni a lehetséges munkáltatódat az önkéntes tevékenységed során szerzett
előnyeidről. Ezt a dokumentumot benyújthatod az önéletrajzod mellékleteként vagy prezentálhatod
állásinterjú során.

7. ÖNISMERETI FELADAT - MUNKATERV

MI EZ?

• Ez a feladat a jövődre szeretné irányítani a figyelmedet és ösztönözni szeretne arra, hogy el-
döntsd, szeretnéd-e az önkéntesként megszerzett készségeidet továbbfejleszteni. Ha igen, akkor
miután kiválasztottad azokat a készségeidet, melyeket fejleszteni szeretnél - a feladat segít megter-
vezni, hogy milyen módon és mikor fejleszd azokat. 

MIRE VALÓ EZ A FELADAT?
• A kompetenciák és készségek folyamatosan fejleszthetőek, ezért érdemes olyan személyes
célokat kitűznöd, amelyek bizonyos képességeid fejlesztésére irányulnak, azok közül is főleg a
munkaerőpiacon keresettekre.  

HOGYAN KELL KITÖLTENI?

• Megvalósítható és elérhető célokat tűzz ki magadnak betartható határidővel! Nevezd meg azokat
a legfontosabb célokat, amiket az önkéntesség révén szeretnél elérni, és sorold fel őket a munkater-
vedben! Határozd meg, hogy mikorra szeretnéd elérni kitűzött céljaidat!  A fejlődés mérését mutató
oszlopot később is kitöltheted, amennyiben szükséges, döntsd el, hogy van-e további teendőd. 
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8. A PORTFOLIÓ ÖSSZEGZÉSE – 
ÖNKÉNTESKÉNT SZERZETT ÖSSZES KOMPETENCIÁM

MI EZ? 

• Az alábbi táblázat alapján összesítheted az eddig elvégzett munkádat. Itt kell felsorolnod az
önkéntes tevékenységed során megszerzett összes kompetenciádat, készségedet. Ebből az
összegző táblázatból választhatod ki majd azokat a kompetenciákat, amiket az Önkéntes Összesítő
Lapon benyújthatsz a munkáltatónak. 

MIRE VALÓ EZ A FELADAT?

• Az összes önkéntesként megszerzett tudásod számontartására, áttekintésére. Másrészt, ez az
összegzés a következő feladat alapja. 

HOGYAN KELL KITÖLTENI?

• Az első oszlopba azokat a civil szerveteket sorold fel, amelyeknél legalább fél éven át rendszere-
sen végeztél önkéntes tevékenységet!
• A második oszlopba a szervezetnél végzett tevékenységeidet sorold fel az előző feladatok
alapján! 
• Az utolsó oszlopba az önkéntesként szerzett kompetenciáidat sorold fel, szintén az előző felada-
tok alapján! A táblázat tetszés szerint bővíthető.

A PORTFOLIÓM ÖSSZEGZÉSE – ÖSSZES SZERZETT KOMPETENCIÁM

A szervezet neve, ahol     Önkéntesként végzett tevé- A tevékenység során megszerzett 

önkéntes voltam kenységeim, beosztásom kompetenciák felsorolása

2120

Példa:
Célom Teendőm Kitűzött Fejlődés

határidő

Íráskészségem Felajánlom, hogy jegyzőköny- 6 hónapon Elértem a célomat?
fejlesztése vet vezetek a megbeszéléseken. belül Igen  Nem  Részben 

Cikket írok. Segítek az önkéntes Eddigi eredmények:
koordinátornak a beszámolók 
tervezésében

A fejlődés akkor mérhető megfelelően, ha elérhető, reális célokat tűzöl ki és határidőt is rendelsz melléjük.
Először határozd meg a legfontosabb célokat, amiket el szeretnél érni, majd sorold fel azokat a munkater-
vedben! Tűzz ki egy teljesíthető határidőt!  Az utolsó oszlopban követheted a fejlődésedet és azt, hogy
sikerült-e teljesítened a kitűzött célt a megadott határidőre. 

MUNKATERVEM

Céljaim Teendőim Kitűzött Fejlődés
(Fejlesztendő készségek, (Önkéntes tevékenységek/feladatok, határidő
képesítés, amit szeretnél képzések, tanfolyamok, stb.)
megszerezni, stb.)

Elértem a célomat?
Igen  Nem  Részben 
Eddigi eredmények:

Elértem a célomat?
Igen  Nem  Részben 
Eddigi eredmények:

Elértem a célomat?
Igen  Nem  Részben 
Eddigi eredmények:

Elértem a célomat?
Igen  Nem  Részben 
Eddigi eredmények:

Elértem a célomat?
Igen  Nem  Részben 
Eddigi eredmények:



10. MELLÉKLETEK 

Itt találhatod azokat a hasznos dokumentumokat, melyek segítségedre lesznek, amikor egy állásra jelent-
kezel. Ne felejtsd, hogy ezek a dokumentumok csak útmutatásként, mintaként szolgálnak a saját személyre
szabott dokumentumaid elkészítéséhez. Az adott állástól függően eldöntheted, hogy az alábbi dokumen-
tumok közül melyiket szeretnéd kidolgozni és használni. 

1. EUROPASS formátumú önéletrajz - minta – Az EU-n belül használt aktuális önéletrajz minta.
Amennyiben több helyre van szükséged, igény szerint bővítheted. Ehhez csatolhatod az
önkéntesség során megszerzett képességeidet összegző lapot. 

2. Szervezeti igazolás - minta – Ez a dokumentum rövid leírást ad az egyes szervezetekről, ahol
önkéntes voltál és minden egyes szervezet külön – külön igazolja a nála végzett önkéntes
tevékenységet, ezért referenciaként is alkalmazható. Igazolja, hogy önkéntes voltál egy adott szer-
vezetnél, ott bizonyos feladatokat elvégeztél és azt is, hogy milyen készségeket tanultál, milyen
képzéseken vettél részt. Ezt az igazolást be kell szerezni minden szervezettől, ahol önkéntes voltál.
Sokat segíthet, ha a szervezet fejléces papírjára készítesz egy változatot, amit a szervezet
képviselőjével aláíratsz és lepecsételtetsz, így nem kell neki foglalkoznia a dokumentum kidolgo-
zásával. A mintában megadott címsorokat használd, ha valami nem jellemző az adott szervezetre
vagy az ott végzett tevékenységre, töröld a sorokat! Érdemes mindig több példányt beszerezni
ebből a dokumentumból, mivel minden állásjelentkezésnél elkérhetik, és jó, ha magadnak is meg-
tartasz egy példányt. 

Csatolj minden olyan további anyagot, ami kapcsolódik az önkéntes tevékenységedhez: pl.: köszönőlevél,
elismerés, fényképek, éves jelentés, jelenléti nyilvántartás, újságkivágások, hírek, a szervezet promóciós
anyagai, stb.

EUROPASS ÖNÉLETRAJZ - MINTA

A nem szükséges rovatokat nem kell kitöltened, ld. kitöltési útmutató a www.europass.hu oldalon.

Europass Önéletrajz Fénykép helye 

Személyi adatok
Vezetéknév(ek) / Utónév(ek)
Cím(ek) Házszám, utca, irányítószám, város (község), ország
Telefonszám(ok) Telefonszám, Mobil
Fax(ok)
E-mail(ek)

Állampolgárság

Születési dátum

Neme

Betölteni kívánt munkakör / 
foglalkozási terület
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9. ÖNKÉNTES ÖSSZESÍTŐ LAP 

MI EZ? 

• A képességeidet, eredményeidet és képzéseidet összegző Önkéntes Összesítő Lap megmutatja
a munkáltatónak, hogy az önkéntességed során folyamatos tanulási folyamatban vettél részt. Ennek
segítségével képes leszel meggyőzni a lehetséges munkáltatódat az önkéntes tevékenységed
során szerzett előnyeidről. Ezt a dokumentumot benyújthatod az önéletrajzod mellékleteként vagy
prezentálhatod állásinterjú során. 

MIRE VALÓ EZ A FELADAT?

• Ennek segítségével képes leszel meggyőzni a lehetséges munkáltatódat az önkéntes tevé-
kenységed során szerzett előnyeidről, tanult hasznos készségeidről, kompetenciáidról. 

HOGYAN KELL KITÖLTENI?

• Az előző feladatban összesített kompetenciák közül sorold fel azokat, amik a megpályázott állás
követelményeinek megfelelnek. 
• Csak azokat a kompetenciákat gyűjtsd ki, amelyek konkrétan a megpályázott állásra vonatkoznak!
Igény szerint módosítsd a formátumot vagy az adott sorokat!

ÖNKÉNTES ÖSSZESÍTŐ LAPOM

Név:  

Szervezet Önkéntes beosztásom Önkéntesség dátuma         Ledogozott órák száma

Fő tevékenységeim, felelősségeim:

Megszerzett képességeim:

Fő eredményeim, sikereim:

Képzéseim: 



SZERVEZETI IGAZOLÁS - MINTA 

(cégjelzés, fejléc)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

. ………………………… (önkéntes neve) önkéntes tevékenységet folytat szervezetünkben ..… óta. /
(önkéntes tevékenységet folytatott …..-tól ...... -ig.)

A következő feladatokat látja/látta el szervezetünkön belül: ……………………………………..……………
…………….............................................………………………………………................………………………
.......................................................................….....  (Fő tevékenységi- és feladatkört kérjük itt felsorolni!)

…………….............................................………………………………………................………………………
…………………………………………………………………..... (Az önkéntes munkájának rövid értékelése.)

Nagyra becsüljük  ………………………… (önkéntes neve) által végzett munkát, mert (Az önkéntes által
elért eredményeket, megszerzett képességeket kérjük itt felsorolni!) ……………………………..…………
…………….............................................………………………………………................………………………

Cégszerű aláírás, bélyegző 

Telefonszám/E-mail cím:
(Dátum, név, beosztás)

HASZNOS MEGHATÁROZÁSOK

Az önkéntes tevékenység önkéntes felajánláson alapuló, ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység,
amely mindig egy harmadik személy (nem családtag) vagy csoport javára történik. Önkéntes az, aki szabad
akaratából, tudatosan, mások javára történő tevékenységet, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végez. 

A portfolió (dosszié) egy adatállomány, vagy információ csomag, amely az egyén által a múltban szerzett
tapasztalatokat és eredményeket gyűjti egybe. A portfolió nemcsak egy termék, hanem egy folyamat is,
amelynek segítségével az önkéntes tevékenység keretében szerzett tapasztalat kompetenciákra, szak-
képzési tantárgyakra fordítható, és dokumentálható.

Kompetencia portfolió: Egy olyan folyamatosan gyarapodó dosszié, amelyben összegyűjtheti az eddigi
élete során megszerzett tudását, nyilvántarthatja képzettségeit, végzettségeit, folyamatosan hozzáadhatja
az újonnan megszerzett tudása igazolásait. Ez a kompetencia portfolió kifejezetten az önkéntes
tevékenysége során megszerzett tudásokra, tapasztalatokra és képességekre összpontosít.

A kompetencia: tudás, attitűdök, készségek, képességek rendszere. Hozzáértés, valamely cselekvés-
forma eredményes végzésére való képesség, amely magabiztossá tesz, ezzel örömtelivé teszi a
tevékenységet. Másképp megfogalmazva a kompetencia az egyén számára bizonyos szinten elsajátított
tudás, szakismeretek, képességek, készségek és magatartásbeli hozzáállás, attitűdök összessége, ame-
lyek ahhoz szükségesek, hogy egy adott feladatot eredményesen tudjon elvégezni. Az eredményesség
kritériumai szubjektív és objektív elemekből álló, folyamatosan változó értékmérők. 
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Szakmai tapasztalat Külön tüntessen fel minden – a pályázat szempontjából fontos – betöltött
állást, a legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva.

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

Tanulmányok Külön tüntesse fel – a pályázat szempontjából fontos – tanulmányait, a 
legutóbbitól kezdve és visszafelé haladva. 

Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés
Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa
Országos / nemzetközi 

besorolás

Egyéni készségek és 
kompetenciák

Anyanyelv(ek) Nevezze meg anyanyelvét (ha több van, mindet sorolja fel)

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)
Nyelv
Nyelv

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és 
kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. 

Szervezési készségek és 
kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. 

Műszaki készségek és 
kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. 

Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. 

Művészi készségek és 
kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. 

Egyéb készségek és 
kompetenciák Ismertesse ezeket a kompetenciákat és jelezze, hol sajátította el őket. 

Járművezetői engedély(ek) Itt tüntesse fel, rendelkezik-e járművezetői engedéllyel, és ha igen, 
nevezze meg a kategóriáját.

Kiegészítő információk Itt tüntesse fel az egyéb fontos információkat, pl. kontaktszemélyek, 
referenciák, stb. 

Mellékletek Sorolja fel a csatolt mellékleteket. 

www.europass.hu
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5. A tanulás elsajátítása
a tanulás elsajátítása az a képesség, amellyel az egyén a tanulásra törekszik és azzal foglalkozik, megszer-
vezi saját tanulását, beleértve az idővel és információval való hatékony gazdálkodást is, mind az egyéni,
mind a csoportos tanulás során. Ez a kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és
szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok megszüntetésének
képességét az eredményes tanulás érdekében. Ez a kompetencia az új tudás és készségek megszerzését,
feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A tanulás elsa-
játítása rávezeti a tanulót, hogy az előzetesen tanultakra és élettapasztalatára építsen annak érdekében,
hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudja használni és alkalmazni: otthon, a munkában,
az oktatásban és képzésben. A motiváció és a magabiztosság elengedhetetlen az egyén kompetenciái
tekintetében.

6. Szociális és állampolgári kompetencia
ezek magukban foglalják a személyi, interperszonális és interkulturális kompetenciákat és meghatározzák
a viselkedés minden olyan formáját, amely arra teszi képessé az egyént, hogy hatékony és építő módon
vegyen részt a társadalmi és szakmai életben, különösen az egyre sokfélébb társadalomban, továbbá ha
szükséges, konfliktusokat tudjon megoldani. Az állampolgári kompetencia felvértezi az egyént, hogy teljes
körben részt tudjon venni a közügyekben, alapozva a társadalmi és politikai koncepciókról és struktúrákról
meglévő tudására, és arra az elkötelezettségre, hogy aktívan és demokratikus módon vegyen mindezek-
ben részt.

7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia
a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia az egyén azon képességére utal, hogy elképzeléseit
meg tudja valósítani. Ide tartozik a kreativitás, az innováció és a kockázatvállalás, valamint annak
képessége, hogy az egyén célkitűzései érdekében terveket készít és visz véghez. Ez segíti az egyéneket
– nemcsak a mindennapi életükben otthon és a társadalomban, hanem a munkahelyükön is – abban,
hogy megértsék a munkájuk tágabb környezetét, és képessé teszi őket arra, hogy megragadják a
lehetőségeket, valamint az olyan speciálisabb készségek és tudás alapját képezi, amelyre azoknak van
szükségük, akik társadalmi vagy kereskedelmi tevékenységet hoznak létre, vagy ilyen tevékenységhez
járulnak hozzá. Ez magában foglalja az etikai értékekkel kapcsolatos tudatosságot és ösztönzi a jó
vezetési gyakorlatot.

8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség
elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése, fontosságának elismerése a különböző művészeti
ágakban különféle kifejezési formákon keresztül, ideértve a zenét, az előadóművészetet, irodalmat és a
képzőművészetet.

A képesség a cselekvésre, teljesítményre való alkalmasság, amelynek minőségét egyrészt az emberrel
született adottságok, hajlamok, másrészt a környezeti hatások határozzák meg és az emberi tevékenység
során alakul ki. Vagy az egyén olyan tulajdonsága, amely – genetikus adottságok alapján – valamilyen
tevékenység gyakorlása révén fejlődik ki (tehát fejleszthető). A képesség magas szintű kifejlesztésének
eredménye a kompetencia. 

Készség: Egy adott feladat vagy munka elvégzéséhez szükséges releváns tudás és tapasztalat és/vagy
az oktatás, képzés és tapasztalat eredménye. A tevékenység ismétlése során alakul ki. A készség a
tevékenység tökéletes, gyors és biztos végrehajtását teszi lehetővé. 

Attitűd: pozitív és negatív viszonyulások: tárgyak, személyek, csoportok, helyzetek vagy a környezet
bármely más azonosítható mozzanatai iránti vonzalmak, vagy a tőlük való idegenkedések.

Tanulás: környezethez való alkalmazkodás, minden olyan (teljesítmény-, viselkedésbeli vagy tudásbeli)
változás, amely külső hatásra, tapasztalásra, gyakorlás eredményeképpen jön létre.
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Kulcskompetencia: A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szük-
sége van a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi
beilleszkedéshez és a foglalkoztatáshoz.(2006/962/EK)

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció;
2. Az idegen nyelveken folytatott kommunikáció;
3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudomá-
nyok terén;
4. Digitális kompetencia;
5. A tanulás elsajátítása;
6. Szociális és állampolgári kompetenciák;
7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint
8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség.

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció
az anyanyelven folytatott kommunikáció annak képessége, hogy az egyén koncepciókat, gondolatokat,
érzéseket, tényeket és véleményeket tud kifejezni és értelmezni szóban és írásban egyaránt (hallott szöveg
értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), valamint hogy nyelvileg helyes és kreatív
módon kapcsolódik be a társadalmi és kulturális tevékenységek teljes körébe; az oktatásba és képzésbe,
a munkába, a családi életbe és a szabadidős tevékenységekbe.

2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció (2) 
az idegen nyelveken folytatott kommunikáció az anyanyelven folytatott kommunikáció túlnyomó részben
azonos készségeivel jellemezhető: a koncepciók, a gondolatok, érzések tények és vélemények megérté-
sének, kifejezésének és értelmezésének szóban és írásban történő képességén alapul (hallott szöveg
értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség) a társadalmi és kulturális tevékenységek
megfelelő keretein belül – az oktatásban és a képzésben, a munkában, a családi életben és szabadidős
tevékenységek során – az egyén kívánalmainak és szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelveken
folytatott kommunikáció továbbá olyan készségeket igényel, mint például a közvetítés és az interkulturális
megértés. Az egyén nyelvtudásának szintje változó lehet a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszéd-
készség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az eltérő nyelvek és az egyén társadalmi és kulturális
háttere, környezete és igényei és/vagy érdeklődése tekintetében.

3. Matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén
A. A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége
a mindennapok problémáinak megoldása érdekében. A magabiztos számolni tudásra alapozva a hang-
súly a folyamaton és a tevékenységen, valamint a tudáson van. A matematikai kompetencia, különböző
szinteken magában foglalja a matematikai gondolkodásmód alkalmazásának képességét és az erre
irányuló hajlamot (logikus és térbeli gondolkodás), valamint az ilyen jellegű megjelenítést (képletek, mo-
dellek, szerkezetek, grafikonok, táblázatok).

B. A természettudományi kompetencia arra a képességre és hajlandóságra utal, hogy az alkalmazott
tudást és módszertant a természeti világ magyarázatához használjuk annak érdekében, hogy problémákat
ismerjünk fel, és bizonyítékokra alapozott következtetéséket vonjunk le. A műszaki tudományok terén
meglévő kompetenciát úgy tekintik, mint e tudásnak és módszertannak az érzékelt emberi akaratra vagy
szükségletekre válaszként adott alkalmazását. A természettudományi és technológiai kompetencia
magában foglalja az emberi tevékenység által okozott változások megértését és az egyes polgár
felelősségét.

4. Digitális kompetencia
a digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) magabiztos és kri-
tikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez az IKT terén meglévő alapvető
készségeken alapul: számítógép használata információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje céljából, valamint a kommunikáció és az együttműködő hálózatokban való részvé-
tel céljából az interneten keresztül.
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Formális tanulás: jellemzően oktatási és képzési alapintézményekben valósul meg, elismert bizonyítvány-
nyal, oklevéllel, szakképesítéssel zárul. A tanulási célok, tanulási idő, tanulási támogatás szempontjából
strukturált, a tanuló szempontjából szándékos. Megvalósulhat alap-, közép- és felsőoktatás keretein belül.

Nem-formális tanulás: az alapoktatási és képzési feladatokat ellátó rendszerek mellett zajlik, általában
nem zárul hivatalos bizonyítvánnyal. Hátterét nem egy oktatási vagy képzési intézmény biztosítja, jellemzően
képesítés megadásához nem vezet; a tanulási célok, tanulási idő vagy tanulási támogatás szempontjából
strukturált. A tanuló szempontjából eldöntött és szándékosan vállalt tevékenység. A nem- formális tanulás
lehetséges színterei: a közművelődés intézményrendszere, a munkahely, civil szervezetek. 

Informális tanulás: a mindennapi élet természetes velejárója, a munkával, családdal, illetve pihenéssel
kapcsolatos mindennapi tevékenységekből eredő tanulás. Nem strukturált a tanulási célok, tanulási idő
vagy tanulási támogatás szempontjából, jellemzően nem vezet képesítéshez. Lehet szándékos, de több-
nyire nem-szándékos, hanem esetleges, véletlenszerű. Lehetséges, hogy maguk az érintettek sem ismerik
fel tudásuk és készségeik gyarapodását. Az informális tanulás: a mindennapi élet természetes velejárója. 
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