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1. Principiile metodologiei
1.1 Competente si analiza competentelor: concept
Comisia Europeană defineste “competenta“ drept capacitate demonstrată de utilizare a
cunoasterii, cunostintelor, capacitătilor personale, sociale si metodologice pentru
dezvoltarea profesională si personală. În acest sens competenta este înteleasă ca si
competensa de a actiona1.
Actionare într-o manieră competentă prevede activarea cunoasterii, abilităsilor cognitive
si practice ca si componente ale comportamentelor sociale (atitudini, emotii, valori si
motivatii).

Din punct de vedere metodologic tipurile de competente se împart în:
Competente tehnico-profesionale, se referă la competente specializate aferente
sectoarelor specifice; se suprapun calificărilor profesionale de specialitate.
Competente sociale, sunt active în interactiunea dintre persoane, de exemplu
capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a gestiona conflicte, capacitate de
comunicare.
Competente metodologice, definesc capacitatea de a sti să găsesti metode în muncă
pentru a atinge obiectivele vizate, de exemplu sistematizarea muncii, capacitatea de a
rezolva probleme, acuratete.
Competente personale, se identifică sub diverse forme de organizare personală, de
exemplu, motivatie, tolerantă la stres.

Metodologiile pentru analizarea competentelor se împart în două tipuri:
-

Metodologii orientate către biografia persoanei

-

Metodologii orientate către cerintele domeniului profesional

Metodologiile orientate către biografia persoanei plasează în centrul atentiei dobândirea
de competente în parcursul biografic. Metodologiile orientate către cerintele domeniului
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profesional au în vedere ceea ce se cere în profesia respectivă si compararea acesteia
cu profilul participantului. Assessmentcenter sunt metodologii orientate către cerintele
domeniului profesional.

În ultimii ani, lumea muncii în Statele Europene industrializate s-a modificat radical.
Competentele sociale si metodologice au dobândit un rol tot mai important. Încă din anii
optzeci s-a întărit convingerea că în alegerea personalului, verificarea competentelor
tehnico-profesionale nu este suficientă pentru a putea răspunde cerintelor complexe ale
domeniului profesional. Atât societatea cât si organizatiile si fiecare persoană trebuie să
tină cont de necesitatea dezvoltării unei noi culturi a auto-învătării care să faciliteze
gestionarea complexitătilor. Acest lucru cerea fiecărui individ o nouă disponibilitate către
reflectare si învătare. Chiar si de la personalul cu calificare scăzută se asteaptă de
acum cunoasterea proceselor de muncă în ansamblul lor. Acestia trebuie într-adevăr să
fie capabil să recunoască problemele procesului de lucru si să ia rapid o decizie pentru
a găsi o solutie la problemă. Astăzi, chiar si în sectoarele tehnice sau al activitătilor de
mestetugărit nu sunt suficiente cunostinte profesionale, sunt cu adevărat necesare si
capacităti de comunicare, este nevoie să stii să lucrezi în echipă sau să stii să
gestionezi reclamatiile si să satisfaci dorintele clientilor, să stii să prezinti bine

un

produs sau rezultatele muncii, să fii flexibil si să stii să rezisti bine la stres, etc. Aceste
competente esentiale dobândesc o importantă tot mai mare si furnizează targetului
proiectului „Give Competence a Chance” o posibilitate reală de integrare profesională.

1.2 Sectoarele de actiune ale Assessmentcenter
Initial Assessment (Evaluarea) era doar un instrument de selectie. A fost utilizat pentru
prima dată la selectia pilotilor în timpul Primului Război Mondial. Acest lucru deoarece
noile cerinte cu complexitate sporită privind profesionalismul făceau mai problematică
identificarea la masă a celor mai potriviti candidati. Era necesară identificarea unui
instrument care, printr-o situatie simulată cu caracter deosebit de critic, să poată verifica
adevăratul comportament al candidatilor.
Încă din anii optzeci pentru selectarea personalului de conducere Assessmentcenter au
fost utilizate de către aproape toate societătile importante din Europa si America. Acest
lucru se datorează faptului că Assessment poate indica cu mai multă precizie
competentele esentiale ale candidatilor în sectoarele soft skills ti furnizează rezultatele
vizate pentru care nu se fac teste sau interviuri. În anii nouăzeci Assessmentcenter sunt
utilizate ca instrumente de orientare si orientare profesională. Simularea exigentelor
unei situatii profesională face posibilă atât pentru target cât si pentru orientator
recunoasterea punctelor forte si potentialului care se raportează la profilul profesional.
În Olanda Centrele de Plasare Profesională utilizează parcursurile Assessmentcenter
pentru a facilita integrarea profesională a tinerilor șomeri. În acelasi timp si în Germania
Instituțiile de Formare aleg totdeauna această metodă pentru a identifica cât mai bine
punctele de fortă în orientarea profesională a somerilor tineri si adulti. Într-un asemenea
context, utilizarea Assessment s-a extins într-atât încât impune definirea criteriilor
adevărate si caracteristice de calitate (vezi capitolul 1.5), utilizate inclusiv de
experimentarea acestui Proiect.

1.3 Descrierea instrumentului
Într-un Assessmentcenter candidatul/ candidata trebuie să îndeplinească o serie de
sarcini care recreează ceea ce se întâmplă într-o situatie de muncă dificilă. Aici este
observat si evaluat de către specialisti pe baza criteriilor prestabilite. Observarea si
evaluarea se concentrează pe competentele si punctele forte ale persoanei.
Un Assessmentcenter se realizează astfel:

Candidatii participă individual sau în grup la o serie de sarcini – jocuri de rol, exercitii de
constructie, prezentări – care simulează o realitate verosimilă. Sarcinile durează între
15 si 45 de minute.
În timpul acestor sarcini, operatorii formati în mod corespunzător observă candidatii. În
scopul evitării interpretărilor cu caracter prea subiectiv, fiecare candidat este observat
simultan de două persoane: un observator principal si un co-observator. Activitatea de
observare are la bază criterii bine definite, referitoare la “competentele cheie”. De
exemplu, sistematizarea muncii, comunicarea, lucrul în echipă, capacitatea de a rezolva
probleme etc. În timpul executării sarcinilor, observatorii notează modul în care se
comportă si vorbeste candidatul într-o manieră cât mai detaliată si fidelă, fără nici un fel
de interpretare.
Observatorul principal împreună cu co-observatorul îsi confruntă apoi notițele pe baza
criteriilor pre-stabilite si îsi elaborează rapoartele cu privire la rezultatele constatate.
Este prevăzut ca, simultan, fiecare candidat să îsi auto-evalueze comportamentul, de
asemenea pe baza unor criterii precise de observare. La final, observatorii comunică
rezultatele activitătii de observare candidatului si le compară cu cele generate din autoevaluare astfel încât să definească împreună actiunile ce trebuie întreprinse pentru
parcursul profesional.

1.4 Reflectii metodologice
O calificare poate fi constatată în situatii standardizate si corespunde unei cunoasteri
efective. În schimb competentele descriu capacitătile de a utiliza această “cunoastere“
în practică. Competentele sunt o formă de

“atribuire“. Pe baza comportamentelor

observate sunt atribuite candidatilor asa numitele ‘competente’, care pot fi constatate
numai prin feedback, unde este necesar să fii extrem de exact în trecerea de la
observare la evaluare.
De la observatorii unui Assessmentcenter se asteaptă o competentă metodologică
eficientă; acestia trebuie într-adevăr să fie formati în domeniul micro-observării

standardizate si tintite care se bazează pe o separare absolută a observării de
interpretare2.
În faza de observare trebuie notate toate comportamentele si exprimările orale reale,
fără a le atribui deja în timpul observării unor criterii pre-ordonate. Atribuirea se poate
foace la încheierea sarcinii de Assessment.
În scopul evitării riscului ca în evaluarea competentelor observatorii să se bazeze pe o
întelegere cu caracter prea subiective, fiecare criteriu de observare trebuie să fie definit
cât mai exact posibil. Acest lucru se realizează prin intermediul asa-numitelor item, care
descriu cu exactitate fiecare competentă pe baza comportamentului. Competentele
împreună cu item aferente sunt cunoscute nu numai de către observatori ci si de către
candidati. În cazul în care un comportament observat nu poate fi atribuit nici unui item,
acesta nu va fi considerat relevant pentru evaluare.
În Assessmentcenter candidatul va trebui să simuleze o situatie astfel încât să ilustreze
o împrejurare limită. Candidatul respectiv va fi uimit de comportamentul său deoarece
nimeni nu poate să prevadă care va fi comportamentul său într-o situatie deosebit de
critică. Aici este generată sansa nu doar pentru o recunoaștere de sine, ci si pentru o
potentare a propriei actiuni.
Înainte si după sarcinile de Assessment candidații au posibilitatea de a îsi compara
diferentele de strategie comportamentală si de a cunoaste solutiile aplicate de altii si
deci de a pune în practică o învătare care permite reciprocitate. Ansamblul
experientelor, individuale si de grup, promovează reflectarea asupra fiecărui
comportament si generează oportunitatea de a alege comportamente alternative.

1.5 Standard de calitate
Standardele de calitate formulate aici fac referire la standardele de calitate ale
Assessmentcenter nationale din Germania:
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Procesul de evaluare are loc conform procedeului standardizat OACQVR: Observare, Notare,
Clasificare, Calificare, Evaluare, Raport. Procesul se bazează pe o strictă separare între observare si
evaluare. Fiecare sarcină se realizează conform acestui proces.

- Metodologia este orientată spre actiune. Assessment nu e un test sau o relatare a
unei situatii; candidatii se găsesc de fapt pusi să trăiască situatia si pe toată durata
acesteia o percep ca fiind reală. O sarcină de Assessment bine pusă la punct
trebuie de fapt să creeze o situatie care să pară reală.
- Metodologia este orientată spre competente. În toate fazele procesului trebuie
avute în vedere punctele forte si competentele candidatului si nu deficientele sale.
- În cazul femeilor emigrante care vor participa la Assessmentcenter avantajul nu va
consta doar în generarea unei imagini clare privind posibilul rezultat profesional, ci
si o întărire a constiintei de sine.
- Metodologia este orientată spre exigente. Assessment reia situatii tipice si critice cu
care în mod normal persoanele care se integrează în medii profesionale trebuie să
se confrunte, integrând în simulări cerintele profesionale ale diferitelor profesii.
- Metodologia e transparentă. Candidatii sunt informatii cu privire la obiective, parcurs
si criterii de observare. Acest aspect al Assessmentcenter este apreciat în mod
deosebit de către participanti, deoarece facilitează o comunicare egală între
observator si candidati.
- Metodologia este sistemică. Este utilizată în fapt în diversele faze ale instruirii,
formării si integrării profesionale în actiunile de follow-up. Rezultatele Assessment
sunt prezentate în rapoarte finale si sunt puse la dispozitia candidatilor/candidatelor
si a specialistilor în orientare pentru planificarea ulterioară într-un mediu profesional.
- Procesul garantează o subiectivitate controlată. Cu scopul de a obtine rezultate
obiective, factorul subiectiv, în permanentă parte integrantă a observării
comportamentului, este controlat în mod absolut. Acest lucru are loc prin:
Principiul co-observării, ceea ce înseamnă că orice candidat/ă este observat/ă
de doi observatori, astfel că în evaluare converg perspectivele observatiilor
ambilor observatori;
Observare alternată, adică fiecare candidat/ă este observat în timpul procesului
de Assessmentcenter de mai multi observatori;
Criterii de observare si item definiti uniform care sunt cunoscute atât de către
participanti cât si de către observatori;

Observarea si evaluarea standardizată si tintită care respectă un proces
standardizat;
Personal format.
1.6 Orientare către cerintele pietei de muncă
Pentru a garanta realizarea Assessmentcenter orientate către exigențele profesionale,
se va urmări desfăsurarea sarcinilor conform CIT (Critical Incident Technique3- Tehnica
Incidentelor Critice) si mai exact conform următorilor pasi:

Într-un prim pas sunt adunate, prin intermediul confruntării cu experti profesionali sau ai
pietei de muncă toate situatiile si evenimentele care generează caracteristicile si
frecventele în sectoare profesionale specifice.
La al doilea pas sunt selectate acele situatii care sunt în mod deosebit dificil de
gestionat (deci nu sunt tipice), chiar critice.
Pasul al treilea descrie care este comportamentul care garantează succesul sau cel
care conduce dimpotrivă la nereusită.
Din aceste descrieri precise de comportament, în al patrulea pas sunt extrapolate
competentele, necesare unui comportament de succes.
La pasul cinci sunt simulate situatii critice obisnuite.

1.7 Assessmentcenter pentru femei emigrante
În mod normal femeile emigrante au o imagine destul de neclară cu privire la
exploatarea competentelor lor pe piata de muncă în Tările gazdă – cu atât mai mult
dacă este vorba despre competente sociale si personale. În mod normal, într-adevăr în
Tările de origine contează destul de mult cunostintele tehnico-profesionale si
metodologice pentru a avea mai mult succes într-o bună integrare profesională.
Competentele sociale si personale sunt utilizate în mod firesc în procesul muncii dar nu
sunt nici pretinse de angajator, nici mentionate de către muncitor.
3

Critical Incident Technique (Tehnica Incidentelor Critice) se bazează pe prezumtia că individul are
competente care pot fi identificate mai ales când îsi atinge sau chiar îsi depăseste limitele. Pentru
aceasta, în Assessmentcenter se simulează situatii tipice si critice ale vietii profesionale de zi cu zi care
stimulează individul să îsi depăsească propriile limite.

Asadar, înainte de realizarea unui Assessmentcenter pentru femeile emigrante, va fi
necesar să se procedeze la o explicare a conceptului de competentă si a semnificatiei
competentelor tehnico-profesionale, sociale sau personale în viata profesională a Tării
gazdă.

După cum s-a arătat anterior Assessmentcenter simulează exigente care provin din
lumea activitătii profesionale. De aceea participarea la un Assessmentcenter semnifică
totdeauna o puternică confruntare cu sfera profesională. În cazul femeilor emigrante
Assessmentcenter asumă functia de punte între diferite culturi (profesionale).
Participantele îsi însusesc într-o situatie protejată aspecte importante ale culturii muncii
din Tara care le găzduieste si învată să se fortifice în situatii foarte aproape de realitate.
Experientele pe care le au în Assessment le ajută să înteleagă normele, codurile lumii
profesionale si, în consecintă, să le ia în considerare atunci când caută un loc de
muncă.

Alt aspect al unui Assessmentcenter care poate fi considerat avantajos în lucrul cu
emigrantii este orientarea sa către actiune: nu este vorba doar de a discuta despre
competente ci si de a le arăta, de a asculta care sunt cerintele si apoi de a evalua si
reflecta asupra celor trăite. Chiar si participantii care nu cunosc perfect limba tării gazdă
au în acest mod posibilitatea de a-si arăta competentele si de a le consolida.
Participarea la Assessment prevede în orice caz cunostinte de bază ale limbii tării
gazdă. Chiar dacă acest lucru poate duce la excluderea unui participant, nu putem să
nu tinem seama că competenta lingvistică reprezintă baza integrării pe piata de muncă.
Problemele legate de întelegerea limbii fac parte din cotidian, si sunt aspecte cu care
femeile emigrante trebuie să convietuiască atât în orientare cât si în plasamente de
muncă, cât si în conflictele cu superiorii. Obstacolele de limbă sunt deci introduse în
mod adecvat în simulările Assessment; într-adevăr, dacă o participantă la simulare nu
îsi întelege partenerul care, de exemplu, are rolul de bucătar sef, trebuie să stie să
ceară clarificări. Chiar si aceasta reprezintă o cerintă tipică cu care femeile emigrante
trebuie să se confrunte ori de câte ori se integrează într-un mediu de lucru.

2. Realizarea unui Assessmentcenter
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Un Assessmentcenter urmează un procedeu standardizat si contine elemente fixe care
trebuie avute în vedere atât în planificare cât si în realizare.
Un modul de Assessment este format din următoarele elemente:
- Program de orientare si explicatii privind criteriile de observare
- Realizarea sarcinii de Assessment sub observare (observarea are loc conform
criteriilor cunoscute si de participanti)
- Autoevaluarea participantilor
- Raport scris privind competentele, pe care observatorii îl elaborează si întâlniri între
observatori
- Feedback individual

În continuare sunt descrise fiecare element:

Programul de orientare se desfăsoară înainte de fiecare sarcină. Trebuie trezită
curiozitatea participantilor pentru ceea ce va urma fără a intra în amănunte. Simularea
nu este explicată în detaliu, dar este suficient descrisă în contextul în care sunt stabilite
cerintele; de asemenea, programul de orientare are ca scop construirea unei punti între
competentele observate si cerintele sferei profesionale. Acest lucru deoarece pentru a
intra cât mai bine în simularea unei situatii critice si pentru a utiliza cât mai bine sansa
de învătare si de dezvoltare, participantii trebuie să poată evalua ce relevantă are
realmente acea situatie specifică în sfera profesională.
Când: înainte de orice sarcină de Assessment
Durata: aproximativ o oră
Obiectiv: se raportează sarcina la realitatea profesională.

În legătură cu orice program de orientare urmează explicatiile privind criteriile de
observare. Pentru a putea gestiona bine o situatie critică, participantii trebuie să
cunoască care sunt competentele observate în cursul îndeplinirii sarcinii specifice. Chiar
si o autoevaluare aprofundată este posibilă numai dacă criteriile cu care se efectuează
evaluarea sunt cunoscute si întelese.
Când: Înainte de orice sarcină de Assessment în legătură cu programul de orientare
Durata: 20 - 30 Minute
Obiectiv: Învătarea cunoasterii competentelor cheie relevante pe piata de muncă a tării
gazdă si compararea acestora cu cele din tara de origine.

Autoevaluarea participantei este un element important al Assessment (Evaluării)
potentialului. Are loc totdeauna după fiecare sarcină. Participantii trebuie să stie să
descrie conform criteriilor de observare comunicate, punctele lor tari sau slabe
manifestate în timpul realizării sarcinilor. În acest punct sunt ajutate să-si descrie
competentele-cheie prin intermediul criteriilor item-ului de referintă. În procesul
autoevaluării participantii învată nu doar să îsi evalueze comportamentul, ci si să se
raporteze într-o manieră intensivă cu criteriile observării si învată să stabilească legături
între comportamentele lor si cerintele pietei de muncă.
Când: la sfârsitul fiecărei sarcini

Durata: aprox. 15 minute
Obiectiv: evaluarea comportamentului său, aprofundarea competentelor cheie.

După fiecare sarcină observatorii generează pentru participanti rapoartele privind
competentele individuale. Observatiile efectuate în timpul îndeplinirii sarcinilor sunt
clasificate si cele mai semnificative sunt atribuite item-uri. Pentru fiecare criteriu de
observare vor fi formulate în mod clar măsurările cantitative si calitative care în viziunea
generală vin să creeze profilul competentelor participantelor pentru fiecare sarcină. În
evaluare se tine cont cu precădere de punctele tari si nu de carentele constatate. Atunci
când rezultatele Assessment-ului potentialului evidentiază necesitatea unei orientări
suplimentare, consultantii vor trebui să primească indicatii si cu privire la punctele slabe
ale participantului în scopul sugerării momentelor adecvate de aprofundare a
calificărilor. Acest lucru trebuie să reiasă anterior din rapoartele privind competentele.
Când: la încheierea fiecărei sarcini
Durata: aproximativ o oră si jumătate pentru fiecare raport
Obiectiv: elaborarea unui profil de competente individuale pentru fiecare participant.

Întâlnirea cotidiană a observatorilor serveste pentru a scoate la iveală eventualele
probleme, întrebări, particularităti care sunt evidentiate în timpul realizării si evaluării
sarcinilor. Trebuie mentionat că în timpul întâlnirii are loc confruntarea între observator
si co-observator. Prin confruntarea dintre observator si co-observator este controlată
dinamica între observatori si participanti si eventualele tendinte către subiectivism sunt
evitate.
Când: la sfârșitul fiecărei sarcini
Durata: 1 oră aproximativ
Obiectiv: controlul subiectivitătii în evaluare.

Rapoartele privind competentele constituie bazele pentru colocviile de feedback
individual, care au loc în fiecare zi după fiecare sarcină. Este vorba despre colocvii care
să marcheze punctual reactiile la punctele forte pe care participantii le-au demonstrat în
timpul
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sarcinii.

Feedback-ul
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momentul

în

care

autoevaluarea

participantilor este comparată cu evaluarea externă a observatorilor. Colocviile de
feedback servesc inclusiv identificării necesitătilor de competente.
Când: în ziua care urmează sarcinii
Durata: 20-30 minute pentru fiecare participant
Obiectiv: reflectare asupra punctelor forte, necesitătilor de competente, dezvoltării
comportamentelor alternative si sugestii.

3. Adaptarea metodologiei
Adaptarea metodologiei la necesitătile observării competentelor în cadrul Proiectului
‘Give Competence a Chance’ are trei etape:
1. Identificarea Profilurilor/Sectoarelor profesionale si grupului destinatar pentru
care ar trebui dezvoltat l’Assessmentcenter;
2. Elaborarea activitătilor specifice ale profilurilor si ale exigentelor de competentă
în profesiile selectate;
3. Desfășurarea sarcinilor avute în vedere în Assessment.

Punctul de plecare în prima fază au fost studiile elaborate în fiecare Tară, care
prevedeau verificări ale conditiilor specifice de lucru stabilite pentru grupul beneficiar al
proiectului4.
Sectorul serviciilor si mai exact cel al Turismului si Gastronomiei s-a dovedit a fi în toate
tările cel de interes major. Profesiile alese sunt:
-

Lucrător în bucătărie

-

Lucrător în restaurant si bar

-

Lucrător la receptie

‘Profili professionali e standard minimi di competenza’ (Profiluri profesionale si
standarde minime de competentă) pe care Regiunea Umbria le-a promovat publicândule în Monitorul Oficial din decembrie 2008 au constituit punctul de referintă pentru
elaborarea celor trei profile profesionale alese5.

În faza a doua a fost promovat un Workshop (Atelier) cu participarea a 6 specialisti din
sectoarele de interes care, pe baza Critical Incident Technique (Tehnica Incidentelor
Critice) (v. Cap. 1.6.), au stiut să evidentieze activitătile specifice ale profilurilor de
interes. Obiectivul Workshop a fost culegerea situatiilor tipice critice trăite zilnic de
către Experti, si deci identificarea competenselor care în cele trei profesii sunt
indispensabile.
4
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473
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Situatiile tipice si critice în bucătării si pentru serviciul de servire sunt:
- Momentul aparatului sau al serviciului
Momentul aparatului si al serviciului este, pentru personalul din bucătării si serviciul de servire,
momentul de tensiune maximă. Colaborarea trebuie să fie strictă, persoanele trebuie să fie
capabile să desfăsoare în paralele mai multe activităti si acest lucru se întâmplă sub o presiune
deosebită inclusiv presiunea timpului.

- Sosesc mai multi clienti decât este prevăzut
Această situatie apare foarte des. Bucătăria si serviciul trebuie să stie să reactioneze prompt la
această nouă exigentă. În serviciu sunt necesare competente de comunicare în contactul cu
clientul.

- Defectiuni neprevăzute la aparate, utilaje, instrumente
Profesionistii trebuie să fie capabili să asigure singuri reparatii de mică amploare; aceste situații
critice necesită rezistentă la stres si capacitate de improvizare.

- Răniri si accidente
Profesionistii trebuie să reactioneze cu prezentă de spirit si să stie să îsi păstreze calmul. Aceste
situatii critice sunt urmate în mod obisnuit de

- Lipsa neprevăzută de personal
Profesionistii trebuie să stie să organizeze, să improvizeze si să înlocuiască personalul care
lipseste.

În cazul receptionist (receptionerilor) s-a adăugat:
- Reclamatii ale clientilor
Această situatie tipică si critică este valabilă si în sectorul serviciului si necesită competente de
comunicare în contactul cu clienții, răbdare si capacitatea de a gestiona conflicte.

Pe baza acestor situatii tipice si critice în a treia etapă a fost realizată adaptarea
metodologiei la noile sarcini, în care sunt simulate exigentele stabilite în profesie si
permit observarea competentelor aferente.
Au fost elaborate patru sarcini, din care au fost alese trei pentru a fi utilizate în
Assessmentcenter:
-

Cartellone

-

Supermenù

-

Pranzo nuziale (prânzul nuptial)

-

O zi oarecare în restaurantul La Vela.

3.1 Criterii de observare si Item
Pentru sectoarele selectate, în acord cu specialistii, au fost identificate opt competente
cheie, ce vor putea fi observate în Assessmentcenter.
În continuare sunt enumerate competentele cu câteva item semnificative:
- Sistematica muncii
Observat:
se obtine un cadru de ansamblu cu privire la sarcină, la obiectivul ce trebuie atins
se definesc prioritătile
se controlează rezultatul final

- Comunicare
Observatul:
este deschis către interlocutor si i se adresează direct
contribuie la crearea unei atmosfere relaxate si plăcute
subliniază comunicarea verbale prin gesturi si mimică

- Solutionarea problemelor
Observatul:
analizează conditiile
exprimă idei originale
stie să improvizeze

- Tolerantă la stres
Observatul:
rămâne calm în caz de stres dacă timpul îl presează
rămâne calm în cazul atacurilor nejustificate
în caz de esec demonstrează tenacitate

- Capacitate de a lucra în echipă
Observatul:
îi implică pe altii
face propuneri cu privire la repartizarea muncii
discută în mod clar si direct problemele/conflictele apărute

- Precizie
Observatul:
respectă norma stabilită
abordează materialul cu acuratetei
acordă atentie să nu existe riscuri pentru sine si pentru altii

- Responsabilitate
Observatul:
respectă cele convenite
îsi asumă răspunderea pentru muncă si rezultate
îsi întelege propriile limite

- Capacitate de prezentare
Observatul:
se manifestă sigur pe sine
utilizează tehnici de vizualizare
are un limbaj vivace.

3.2 Sarcinile de Assessment
În Assessmentcenter prezentat în acest material au fost desfăsurate o sarcină de grup,
un exercitiu de prezentare si două jocuri pe roluri. Sarcinile si competentele cerute
pentru desfăsurarea acestora sunt sintetizate în continuare. La capitolul 5 se găseste în
schimb descrierea completă a unei sarcini cu toate informatiile legate de aceasta.

Il Cartellone (Sarcină de grup)
În cadrul acestei sarcini se lucrează cu grupuri paralele compuse din 4/6 persoane.
Fiecare grup trebuie să stie să realizeze într-un timp extrem de limitat 12 exercitii
diferite care necesită capacităti foarte diferite: desenarea unei figuri, scrierea unei
poezii, realizarea florilor din hârtie, solutionarea unei ghicitori complicate, compunerea
unui meniu etc..
Unele din aceste exercitii pot fi efectuate împărtind munca între cei prezenti. Pentru
altele, în schimb, este necesar ca în prealabil grupul să îsi dea acordul. Toate exercitiile
trebuie să fie prezentate (scrise sau lipite) pe un poster. La sfârsit observatorii trebuie
să verifice rezultatul.
Durata sarcinii: 45 minute.

Competente necesare pentru îndeplinirea sarcinii
Elaborarea sarcinii de grup necesită diferite capacităti care trebuie convenite la început
cu participantii. Exercitiile pot fi încheiate în timpul pus la dispoziție numai dacă se trece

la o împărtire a muncii. În acest caz este foarte important să stii să coordonezi si să
conduci procesul de grup. Sarcina prevede o capacitate crescută de a crea consensul
participantilor, deoarece activitătile individuale pot fi desfăsurate doar cu aprobarea
tuturor. Fiecare participant se găseste în timpul sarcinii în fata unor optiuni diferite:
dacă să influenteze decizia de grup cu propria opinie sau dacă să rămână impartial
lăsând să prevaleze decizia comună.
De asemenea sarcina necesită o puternică sistematizare a muncii deoarece se poate
realiza cu succes obiectivul numai dacă participantul va respecta efectiv indicatiile
primite.
Competente observate
Capacitate de lucru în echipă, comunicare, sistematizarea muncii, responsabilitate.
Il Supermenù (Activitate de grup si Prezentare)
În sarcina “Il Supermenù“ doi participanti vor juca rolul de ospătari si vor trebui să
stabilească un meniu bogat pentru o festivitate de absolvire pentru aproximativ 30 de
persoane. Planificarea este întocmită în functie de fiecare gen de indicanie (unii oaspeti
sunt vegetarieni, altii nu mănâncă peste, copii mănâncă doar unele feluri de mâncare).
Pretul meniului de persoană este de cel mult 35 € si trebuie să cuprindă si un mic dar.
Având în vedere că familia nu a decis încă la ce restaurant să sărbătorească, nu este
necesar doar să fie redactată o ofertă atractivă, ci este important ca aceasta să fie
prezentată în mod adecvat când va sosi clientul, peste treizeci de minute. În a doua
parte, în timpul prezentării, unul din observatori va juca rolul unei rude si va trebuie să
prezinte ospătarilor solicitări si dispozitii care nu erau prevăzute.
Durata sarcinii: 30 minute (muncă în doi); 10 minute (pentru prezentare).
Competente necesare pentru îndeplinirea sarcinii
Sarcina constă din două părti: munca împreună cu un partener pentru planificarea
meniului si prezentarea acestuia în fata unui public. În prima parte competentele
necesare sunt creativitatea si munca în grup, manifestate într-o perioadă de timp
extrem de restrânsă. Participantii trebuie să facă propuneri, să le supună opiniei
colegului pentru a ajunge la o propunere comună. În a doua parte propunerea de meniu

trebuie s fie prezentată. Siguranta în prezentare, usurinta exprimării si talentul pentru
improvizare sunt determinante deoarece în această fază publicul are sarcina de a pune
întrebări dificile si de a supune candidatelor solicitări si dispozitii neprevăzute..
Competente observate
Comunicare, solutionarea problemelor, tolerantă la stres, capacitate de prezentare.

Il pranzo nuziale (prânzul nupțial)((Gioco di ruoli) (joc pe roluri)
În cadrul acestei sarcini cei trei participanti în calitate de lucrători în bucătăria unui
restaurant trebuie să pregătească într-un timp foarte scurt semipreparate pentru prânzul
de nuntă (curătarea si tăierea legumelor, crearea decoratiunilor pentru tortul de nuntă
etc.). Acestia sunt în mod continuu întrerupti de către bucătarul sef care intră în mod
neasteptat în bucătărie, dă indicatii noi si îi controlează în continuare. Îi îndeamnă în
continuu pe lucrători să lucreze mai repede si cu mai multă precizie. După scurgerea
primei jumătăti din timp survine catastrofa: cineva a lăsat usa congelatorului deschisă si
tortul de nuntă s-a topit. Bucătarul sef consideră că de vină este unul din cei trei
lucrători si reactionează cu multă furie. De fapt pretinde de la cei trei o alternativă
imediată.
Durata sarcinii: 40 minute

Competente necesare pentru îndeplinirea sarcinii
Sarcina impune ca participantii să aibă o tolerantă crescută la stres, deoarece bucătarul
sef întrerupe continuu prepararea cu noi indicatii. Pretinde o respectare deplină a
igienei si o atentie deosebită în realizarea lucrului.
Participantii trebuie să fie capabili să desfăsoare simultan mai multe activităti si deci să
stie să reactioneze la solicitări neasteptate, fără a pierde viziunea de ansamblu. În
contactele cu seful trebuie să îsi păstreze controlul si să se arate comunicativ. Trebuie
să respecte indicatiile acestuia dar în acelasi timp trebuie să stie, dacă este necesar, să
facă si propuneri.

Competente observate
Precizie, tolerantă la stres, comunicare, solutionarea problemelor.

O zi obisnuită în restaurantul La Vela (Joc pe roluri)
Această sarcină se petrece în Restaurantul de categoria întâi La Vela. Cele două
participante joacă rolul a două lucrătoare în sala restaurantului. seful de sală si-a
terminat treaba deoarece valul de clienti tocmai a plecat după prânz. Lucrătoarele au
sarcina de a face ordine în restaurant si de al-l pregăti pentru cină. În acest moment
apar primele tulburări ale linistii. O serie de clienti care intră unul după altul si creează
un stres teribil. Dat fiind că Seful de sală nu poate fi contactat, cele două trebuie să se
descurce singure. Ele trebuie să stie să ia decizii care le depăsesc atributiile si trebuie
să reflecteze asupra comportamentului lor.
Durata sarcinii: 40 minute

Competențe necesare pentru îndeplinirea sarcinii
Simularea se doreste o reproducere a unui moment critic în viata de zi cu zi a unui
lucrător de restaurant. Situatia impune acestuia să stie să facă fată unor situatii
neprevăzute si să găsească solutia potrivită pentru fiecare dintre acestea. Este
necesară de asemenea capacitatea de a rezolva reclamatii mentinând o relatie bună cu
clientul. Candidatii trebuie să fie în măsură să facă recomandări si să dea informatii
clientilor, interactionând în mod diferit în functie de caracteristicile si asteptările
acestora. Candidatii trebuie să arate oferta gastronomică si să promoveze produsul.

Competente observate
Sistematizarea muncii, comunicare, soluționarea problemelor, tolerantă la stres.

4. Formarea observatorilor
În timpul formării participantii îsi însusesc metodologia Assessment si învată să o
aplice, asumându-si fiecare dintre acestia rolurile unu Assessmentcenter: Acestia sunt
observati, devin observatori si apoi moderatori ai procesului. Îsi însusesc metodologia
îndeplinind cele 4 sarcini descrise anterior pe care în continuare le vor da spre realizare
grupului lor target.
4.1 Organizarea si continutul formării
Organizarea procesului de formare este descrisă în continuare.
A. Principii ale Assessment (Evaluării) în teorie si practică (40 Ore)
1. Teorie: Introducerea în metodologie si principiile teoretice a Assessment (Evaluării)
Potentialului:
- Introducere în modelul competentei
- Principii ale perceptiei umane
- Istoricul Assessmentcenter
- Sectoare de utilizare, grup target
- Standarde de calitate
- Assessment al potentialului ca instrument pentru observarea competentei
- Micro-observarea sistematică si tintită
- Constituirea si parcursul Assessmentcenter
- Metodologia de Feedback
2. Practică: Formarea în activitatea de observare pe baza sarcinilor Assessment
În timpul părtii practice a procesului de formare participantii îsi însusesc nu doar utilizarea
metodologiei de micro-observare dar si să joace rolul persoanei care este observată astfel încât
să poată să trăiască si experienta participantului aflat sub observatie. Procesul de formare predă
asadar:
- Aplicarea metodologiei micro-observării
- Elaborarea rapoartelor sintetice privind competentele
- Colocviul de feedback

B. Aplicatie practică (32 ore)
În a doua parte a activității de formare operatorii realizează un Assessmentcenter real. În timpul
realizării practice participantii supusi formării vor fi supervizati de Specialistul în Assessment si
vor primi un feedback individual. Obiectivele procesului de învătare sunt următoarele:
- Aprofundarea metodologiei de micro-observare si a utilizării acesteia
- Elaborarea în mod autonom a rapoartelor sintetice privind competentele si a rapoartelor
finale
- Organizarea si conducerea unui parcurs Assessmentcenter
- Moderarea întâlnirilor între observatori

4.2 Programul formării
Luni
ore 9.00

începutul instruirii
prezentarea programului
prezentarea grupului
metodologia Assessment ca instrument de diagnostic
pauză de cafea
aprofundarea metodologiei de micro-observare
reflectii asupra tematicii: observare, perceptie, interpretare

ore 13.00

prânz

ore 14.00

prezentarea modelului competentei si a criteriilor relevante pentru procesul de observare
exercitiu de micro-observare
prezentarea rezultatelor

ore 17.00

sfârsitul zilei

Marti
ore 09.00

exercitiu de micro-observare
cum se documentează sistematic competentele observate
scurt raport: structură si formulare
pauză de cafea
desfăsurarea si observarea sarcinii nr. 1 a Assessment (Evaluării):
‘Il Cartellone’ – sarcină de lucru în echipă
clasificarea observatiilor făcute

ore 13.00

prânz

ore 14.00

grupuri de lucru: calificare si evaluare a competentelor observate
prezentarea rezultatelor

ore 17.00

sfârsitul zilei

Miercuri
ore 09.00

metodologia de feedback în Assessmentcenter
teorie si reguli
pauză de cafea
desfăsurarea si observarea sarcinii nr. 2 a Assessment:
‘Il Supermenù’ – sarcină de lucru de prezentare
clasificarea observatiilor făcute
grupuri de lucru: calificarea si evaluarea competentelor observate

ore 13.00

prânz

ore 14.00

grupuri de lucru: raport sintetic si feedback
prezentarea si discutarea rapoartelor sintetice
sfârsitul zilei

ore 17.00

Joi
ore 09.00
perceptie subiectivă si greseli clasice în activitatea de observare
pauză de cafea
desfăsurarea si observarea sarcinii nr. 3 a Assessment
‘Il Pranzo nuziale’ – sarcină de lucru în bucătărie
clasificarea observatiilor făcute
grupuri de lucru: calificarea si evaluarea competentelor observate
ore 13.00

prânz

ore 14.00

grupuri de lucru: raport sintetic si feedback
prezentarea si discutarea rapoartelor sintetice
sfârsitul zilei

ore 17.00

Vineri
ore 09.00
raport final: structură si formulare
pauză de cafea
desfăsurarea parcursului Assessmentcenter
programarea activitătilor viitoare de formare (supervizare etc.)
ore 13.00

prânz

ore 14.00

integrarea metodologiei în parcursul activitătilor prevăzute
organizarea si conducerea AC
evaluarea seminarului

ore 17.00

sfârsitul seminarului

5. Exemplu de parcurs de Assessment
În continuare este prezentată sarcina ”Il pranzo nuziale” (prânzul nuptial) cu toate
componentele sale.
Se referă la:
-

Descrierea sarcinii pentru participanti

-

Indicatii în desfăsurarea acesteia

-

Indicatii date actorului

-

Criterii de observare si Item-ii aferenti

Observatorii, actorul si moderatorul trebuie să cunoască bine materialul înainte de a
îndeplini sarcina.

Pentru fiecare din cele patru sarcini au fost puse la punct toate materialele care sunt
disponibile pe Platforma on-line a proiectului.

Il pranzo nuziale (Prânzul nupțial)
5.1 Descrierea sarcinii pentru participanți
Dvs. si colegele sunteti lucrătoare în bucătăria restaurantului La Vela care este renumit
pentru organizarea prânzurilor dedicate unor ceremonii de înaltă clasă.
Pentru prânzul nuptial din această seară trebuie să pregătiti un semipreparat:

- Tăiati fin 3 cepe
- Tăiati în fâsii subtiri 3 morcovi, având grijă să îndepărtati miezul
- Curătati coaja de la două lămâi, tăiati-le în felii si îndepărtati pielita
- Tocati pătrunjelul dar atentie numai frunzele
- Curătati doi cartofi si tăiati-i pentru a face cartofi prăjiti
- Pregătiti 2 figurine de nuntă pentru decorarea tortului de nuntă din înghetată

Atentie:
- În timpul preparării este necesar să aveti grijă cânt treceti de la un ingredient la altul
(spălati mâinile si ustensilele), pentru a evita contaminarea gusturilor!
- Atunci când fiecare ingredient a fost preparat, trebuie asezat individual în recipientul
său!

Aveti 40 de minute pentru a prepara totul

Distractie plăcută!

5.2 Indicatii pentru desfăsurarea sarcinii
Profilul sarcinii
Simularea doreste să reproducă o situatie complexă de control si simultaneitate a
evenimentelor care pot apărea în bucătăria unui restaurant în situatii de lucru stresante.
Sunt observate asadar capacitatea de a gestiona situatii complexe si simultane în
conditii de stres continuu si capacitatea de conservare a preciziei, acuratetei,
continuitătii executiei si respectării normelor de igienă. Situatia impune necesitatea
autocontrolului permanent si interactiunea eficientă cu superiorul. Candidatii trebuie să
fie pro-pozitivi si să ofere solutii bucătarului sef, dacă este nevoie.

Organizarea simulării
În această simulare ar fi avantajos dacă ar exista un mediu de lucru autentic cu
spălător, o masă de lucru, tocătoare si cutite. Dacă acest lucru nu este posibil, se va
putea înlocui spălătorul cu castroane pline cu apă.
Pentru optimizarea duratelor simulării trebuie să fie puse la dispozitiei 2 camere, astfel
încât să poată fi observate 6 persoane în acelasi timp.
Sticla de plastic pentru apă parfumată trebuie să aibă o gură care să permită o curgere
bogată (curgerea trebuie să forteze candidata să adune apa si să o reintroducă în sticlă
regulat).
Având în vedere caracterul delicat al rolului de bucătar, se recomandă ca acesta să fie
dat unui specialist.
Durata sarcinii: 40 minute

Materiale
3 tocătoare, 5 cutite, mari pentru feliat si mici pentru curătare, 1 semilună, 1 sticlă de
plastic cu gură mare, 1 recipient în care să se poată introduce sticla, 1 pâlnie, 1 castron,
recipiente pentru ingredientele preparate (farfurii de plastic), pungă pentru figurine, rolă
de scottex, 2 lămâi, 2 cartofi, 1 legătură de pătrunjel, 3 morcovi, 3 cepe. Spălătorul
poate fi înlocuit cu 2 castroane pline cu apă: 1 pentru spălatul mâinilor, 1 pentru spălatul
uneltelor.

Criterii de observare
- Precizie
- Tolerantă la stres
- Comunicare
- Solutionarea problemelor

5.3 Indicatii pentru actor
Sabatino Gargano, chef în bucătăria restaurantului La Vela
D-ul Gargano este chef în bucătăria restaurantului La Vela de peste 10 ani; îsi cunoaste
foarte bine munca si o face cu pasiune, experimentând cu succes. Unul din cele mai
recente experimente pentru care a primit recunoastere la Marsiglia, o reprezintă apa
aromatizată care asigură felurilor sale o aromă unică si ale cărei ingrediente le păzeste
cu fervoare.
În timpul carierei sale a format numerosi bucătari care promiteau dar a avut si multi
tineri mediocri. Acest lucru a generat o oarecare intolerantă deoarece este constient că
pentru a practica această profesie este nevoie de talent adevărat. Duratele de timp în
bucătărie este uneori un tiran si este indispensabil deci să sfiii să le respecti. Încetineala
în această meserie este un păcat mortal’. De aceea este de înteles furia neasteptată si
urletele ….
După 5 minute de la începerea sarcinii.
În pofida furiei, este foarte generos cu tinerii care promit. Dă apa sa aromatizată
pretioasă unui număr de trei tinere pe care le consideră mai capabile, pentru a le învăta
s-o folosească. De data aceasta însă recipientul are gura largă si este nevoie să insiste
ca tinerele să se asigure că nu se pierde nici măcar o picătură. Chemat în sală pentru o
urgentă, trebuie să amâne explicatiile pentru fete pe mai târziu însă le recomandă să
aibă grijă să nu risipească nici o picătură.
După 10 minute de la începerea sarcinii.

Intră în încăpere pentru a controla cum merge lucrul. Le observă pe fiecare în parte
comentând si corectând supărat pe fiecare dintre lucrătoare. Iese după 3 minute
recomandându-le să fie precise si rapide.

După 18 minute de la începerea sarcinii.
‘Catastrofă!!!’ Frigiderul‚ Bindi’ pentru înghetată a rămas deschis si cu oroare
realizează că tortul de nuntă este aproape în întregime topit.
Cine a fost? Cu sigurantă una dintre fete. Cine altcineva putea fi asa superficial?!
Trebuie găsită imediat o idee pentru înlocuirea tortului. Evident, nu e timp de gândire si
‘…cine a cauzat prejudiciul trebuie să repare’. Se asteaptă repede de la lucrătoare o
propunere valabilă si explicatia realizării acesteia.
Peste 10 minute se vor revedea si se asteaptă solutia.
După 30 minute de la începerea sarcinii
La reluare, se explică în detaliu solutia găsită. Trebuie să fie foarte strict si hipercritic.
La sfârsit îsi rezervă dreptul de a se gândi, iese nerăbdător si le dă voie să se
odihnească.

5.4 Criterii de observare si item-ii aferenti
Precizie
-

respectă norma stabilită

-

acordă o atențtie deosebită calitătii convenite/prestabilite

-

abordează materialul într-o manieră precisă

-

verifică functionarea echipamentelor înainte de folosire

-

este precis în executie

-

respectă întocmai normele de sigurantă a muncii

-

este atent să nu se pună în pericol pe sine si pe alti

-

este preocupat să respecte planul de lucru

-

controlează deseori (timpul, măsurile, calitatea)

-

mentine totul în ordine

-

manifestă răbdare în dialog

Tolerantă la stres
-

stie să primească critici la adresa persoanei sale, a muncii si a rezultatelor

-

rămâne calm în cazul în care este atacat fără motiv

-

rămâne calm în caz de stres dacă este presat de timp

-

nu ridică vocea în timpul discutiilor aprinse

-

dacă este întrerupt, îsi regăseste firul muncii sau al discutiei

-

continuă să lucreze la îndeplinirea sarcinii chiar și când întâmpină dificultăti

-

în caz de esec demonstrează tenacitate

-

manifestă răbdare chiar si în cazul solutiilor care necesită timp

-

înfruntă insuccesele si stresul cu umor

Comunicare
-

manifestă deschidere fată de interlocutor si i se adresează direct

-

arată interes pentru afirmatiile altei persoane, pune întrebări

-

ascultă cu atentie

-

face pauze pentru a permite interlocutorului să îsi prezinte argumentele

-

contribuie la crearea unei atmosfere relaxate si plăcute

-

îsi expune cu claritate obiectivele

-

este convingător

-

în caz de controversă doreste să identifice punctul central al problemei

-

prezintă clientului mai multe optiuni

-

propune solutii care să întrunească acordul interlocutorului

-

este conciliant

-

întelege situatia descrisă de interlocutor

-

manifestă răbdare în timpul dialogului

Solutionarea problemelor
-

în cazul aparitiei unor probleme, se orientează spre corectarea modului său de a proceda

-

analizează conditile

-

caută solutii la probleme

-

nu se lasă descurajat de probleme/dificultăti în atingerea obiectivului

-

caută solutii insolite, urmează noi căi

-

are idei originale

-

cercetează cu răbdare si aprofundat cauzele problemelor

-

îi implică si pe altii în analizarea problemei

-

în situatii neprevăzute stie să improvizeze solutii de urgentă

-

este în mod vizibil multumit când este pus în fata unei provocări

-

Stie să gestioneze simultan mai multe situatii

-

pune întrebări, discută într-o manieră care să promoveze solutia la problemă
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