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1. Sectoare de aplicare si utilitatea metodei
Campul muncii in statele europene industrializate in timpul ultimilor ani s-a
schimbat radical. Abilitatile sociale si metodologice joaca un rol tot mai
important. Abilitatile tehnice singure nu mai sunt suficiente pentru a
raspunde cerintelor tot mai complexe ale campului muncii. Aceasta
convingere s-a consolidat in Managementul Personalului, deja din anii 80.
De fapt, calificarile garanteaza posesia de cunostinte tehnice dar abilitatile
sociale si metodologice descriu capacitatea de a utiliza aceste cunostinte
in practica.
Resurse care sunt ocupate in artizanat sau in profesii ingineristice trebuie
de exemplu sa dispuna si de capacitatea de a comunica pentru a putea
lucra in echipa, sau chiar sa interactioneze intr-o relatie cu clientul pentru
a-i intelege dorintele sau sa primeasca reclamatii; trebuie de asemenea sa
stie sa prezinte pentru a descrie rezultatele unei munci sau a unui produs,
sa aiba flexibilitate si toleranta la stres.
Si de la personal cu slaba calificare se asteapta sa cunoasca si sa
inteleaga un proces de lucru in intregime. Si ei trebuie sa fie capabili sa
recunoasca probleme aparute in procesul de lucru si sa stie sa ia rapid
decizii pentru solutionarea lor.
Organismul de formare din Berlin LIFE e.V a dezvoltat din 2006 un
Assessment pentru imigrante care evalueaza si documenteaza abilitatile
prevazute de cerintele de lucru si de asemenea tine cont de cerintele
specifice care sunt adresate femeilor emigrate de catre lumea muncii.
Acest Assessmentcenter a fost introdus in Proiectul GCAC realizat in
Polonia, Italia si Romania, si mai exact testat in Olstyn, Marsala si
Perugia.

Sectoarele de referinta si utilitatea instrumentului sunt numeroase:


Participantele se confrunta intens cu abilitatile cheie pe care va
trebui sa le aiba in patrunderea in campul muncii tarii straine: Invata
sa cunoasca solicitarile care le vor fi facute si vor face referire la
abilitatile de care dispun care se refera la solicitari. Au astfel
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posibilitatea de a-si consolida perceptia de sine si de a-si largi mediul
de activitate.


Responsabilii de personal, prin intermediul Assessment, vor putea
fi mai constienti de abilitatile cheie ale candidatelor – in mod mai clar
decat ar rezulta dintr-un test de selectare sau un interviu.



In orientarea profesionala si in consiliere simularea solicitarilor
reale profesionale a unui Assessment va face usor de recunoscut
punctele forte si potentialul celor care cauta consiliere in special cu
privire la profilele profesionale.

Aceasta publicatie descrie posibilitatile precum si conditiile de utilizare a
Assessment pentru femei imigrante si experientele care au fost facute in
procesul de transfer al metodologiei in Itaia si Polonia.
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2. Cerintele specifice vizate la nivel de grup de utilizatori
Evaluarea care a fost dezvoltata si realizata cu proiectul a fost potrivita
pentru introducerea in campul muncii a femeilor imigrante.
Imigrantele care cauta un loc de munca in strainatate intampina
urmatoarele obstacole pe care trebuie sa le depaseasca pentru a intra cu
succes in campul muncii:


Experienta in strainatate: In situatii de aplicare, situatii de echipa
sau situatii conflictuale la locul de munca, in care stilul de comunicare
si sistemul de valori diferit de cel personal au importanta.

 Experienta

de

discriminare:

prin

intermediul

unor

persoane

institutionale, colegi de lucru sau angajatori, si mai exact cu dubla
valenta: aceea de imigranta si aceea de femeie.

 Bariere lingvistice in cele mai variate situatii, in timpul aplicarii, cu
colegii – iar in acest mod, in consecinta: raman fara cuvinte.

 Pierderea orientarii: recunoasterea ca in strainatate au valoare reguli
de comportament necunoscute, si ca exista multe posibilitati de reguli,
oferte, indicatii cu care se confrunta, ca de exemplu, organizarea
muncii cu ceilalti, diferitele experiente cu ierarhia etc.
A raspunde la cerintele specifice ale grupului de referinta, inseamna a se
tine cont de urmatoarele aspecte:


Explicarea sistemului de intelegere a competentelor in Tara gazda. Un
Assessment pentru imigrante ar trebui sa explice semnificatia
diferitelor aptitudini in viata profesionala.

 Cunoasterea diferitelor lumi ale muncii in diferite tari. Pentru noii veniti,
procesul capata functia unui instrument intre diferitele culturi de
munca in tari, intrucat confrunta utilizatoarele cu lumea muncii.
Experientele avute la Assessment ajuta la buna intelegere a normelor
si codurilor din lumea muncii in tara gazda si sa se tina cont de ele in
cautarea locului de munca.
 Analizarea aptitudinilor independent de nivelul de cunoastere al limbii.
Assessment poate scoate in evidenta aptitudini ale participantelor din
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alte tari, si cand acestea nu stapanesc perfect limba, intrucat prioritare
sunt experienta si comportamentul, nu doar argumentele.
Participarea la Assessment prevede oricum cunostinte de baza ale
limbii tarii gazda. Obstacolele lingvistice sunt la ordinea zilei, cu care
imigrantele in timpul orientarii spre un loc de munca, al momentelor
aplicarii sau a comunicarii cu superiorii, trebuie sa se confrunte. Cine
nu intelege, trebuie sa stie sa intrebe – chiar daca aceasta face parte
din cerintele Assessment, cu care imigrantele trebuie sa se confrunte.
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3. De la realizarea de Workshop pentru experti, la
elaborarea de certificate de competenta
3.1 Dezvoltarea temelor
Primul pas
Identificarea situatiilor tipice-critice. In orice profesie si in orice situatie de
viata exista situatii tipico-critice care necesita anumite aptitudini sociale si
metodologice. Primul pas intr-un Assessment, deci, este identificarea si
colectarea lor.
Pentru o imigranta care cauta de lucru in tara gazda, de exemplu poate fi
vizita intr-o Agentie de plasare a fortei de munca unde se afla consultantul
care doar primindu-le politicos, le acorda asistenta dar e plin de
prejudecati si nu are intelegere pentru o imigranta care cauta de lucru (dat
fiind faptul ca exista atat de multi someri nationali!)
E posibil pentru imigranta sa lucreze in profesia sa? Sau nu? Cum poate
sa-si atinga scopul? In acest caz sunt necesare abilitati de comunicare si
puternice capacitati de afirmare.
Competentele necesare sunt capacitati comportamentale, care deseori in
cazul participantei sunt inca ascunse. Daca se vrea, in schimb sa se
scoata la suprafata aceste competente trebuiesc create situatii in care
participantele sa evidentieze comportamentul care le permite sa
gestioneze o cerinta reala. Dar cum se gasesc situatiile tipico-critice, care
sa evidentieze competentele cautate? In Assessment va fi utilizata Critical
Incident Technique (CIT), care a fost dezvoltata in USA cu 40 de ani in
urma de J.C. Flanagan. Flanagan a plecat de la conceptul ca un sistem se
demonstreaza in situatii critice. Cerintele sunt mai bine evidentiate atunci
cand persoanele sunt obligate sa verifice cum reactioneaza la situatiile
dificile cotidiene.
Aceste dificultati creeaza baza Assessment-ului. O tema a Assessmentului trebuie s-o reprezinte atat cerintele tipice cat si cele ale unei situatii
critice. Mai bine decat toti cunosc aceste situatii expertii in experienta, de
aceea know-how-ul lor va fi introdus intr-un Workshop de experti – cu cat
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este mai reprezentativa si mai variata reprezentatia expertilor, cu atat se
identifica mai bine situatiile potrivite pe care sa se lucreze.
In exemplul pe care il dam, “In jungla Birocratiei” , este vorba despre o
consultanta speciala pentru crearea de intreprinderi. La Workshop ar
trebui sa participe Experti consultanti si Experti in crearea de intreprinderi
dar si imigrante, care au avut experiente cu realitatile institutionale.

La inceput se aduna acele situatii utile pentru sectorul muncii sau situatiile
care sunt tipice in domeniul de lucru de referinta.
Deci situatii care apar mai frecvent si care sunt oricum relevante pentru
utilizatorii cu care se lucreaza. Intre acestea se vor alege situatiile care
sunt mai greu de gestionat.

Pasul doi
Situatiile tipico-critice trebuie sa fie bine descrise. Descrierea exacta
facuta de Experti aduce astfel mai bine profilului cerintele la care fac
referire exercitiile.
„In jungla birocratiei“ – Profilul cerintelor
Aici este vorba de experiente pe care multe imigrante le-au avut cu
institutiile: Experienta de a nu fi bine acceptata, de a fi refuzata, de a nu
primi informatiile necesare pentru a-si cauta de lucru, pentru a-si crea o
intreprindere sau alte informatii cotidiene sau pentru integrarea lor sociala.
Simularea cere din partea participantelor capacitatea de a se confrunta cu
obstacole si de a sti sa-si atinga propriile obiective.
In ciuda raspunsurilor care evidentiaza discriminare ele trebuie sa incerce
sa obtina insistand informatiile necesare si trebuie sa stie bine sa-si
prezinte interesele. In acelasi timp trebuie sa fie in continuare politicoase
si sa incerce sa-l convinga pe consultant sa furnizeze informatiile care
pentru ele sunt utile.
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Din situatiile tipico-critice sunt dezvoltate materialele pentru exercitiile
Assessment. Acestea sunt:


Descrierea temelor pentru participante



Descrierea rolurilor cu sugestii pentru cine personifica jocurile de
rol



Competente observate inclusiv criteriile de observare (Items)



Informatii pentru realizarea temelor, ca si durata, nevoie logistica,
nevoie de material.

„In jungla birocratiei“ – Descrierea temei pentru participante
Traiti cu familia dvs de 3 ani in … (Italia, Polonia). Traiti din munca de
ocazie, dar pana acum nu ati reusit sa gasiti un loc adevarat de munca ce
sa corespunda capacitatilor dvs.
De la un prieten ati auzit ca a deschis de curand un magazin. Din acel
moment aveti un gand fix: Asta ar fi ceva si pentru dvs!
Saptamana trecuta v-a povestit prietenul dvs. ca exista o lege care
prevede un ajutor financiar din partea statului pentru cei care vor sa
deschida o afacere. Aceste mijloace ar veni de la Agentia de plasare a
fortei de munca sau chiar de la Uniunea Europeana. Nu s-a inteles bine.
Dar prietenul vostru era sigur de asta si foarte increzator. V-a dat chiar si
adresa biroului unde sa va adresati. Si este de parere ca e destul de
simplu sa obtii de la stat o subventie pentru cine isi deschide o mica
afacere.
Este nevoie doar sa ai o idee buna si un Businessplan. Ganditi-va ca asta
ar fi o optima informatie si ca merita incercat. Azi, in sfarsit, ati obtinut o
programare cu responsabilul de birou.
Biroul responsabil cu subventiile pentru crearea de intreprinderi este
“Infopoint FSE“. A fost cu adevarat complicat sa se obtina programarea.
Se pare de fapt, ca cererea pentru consiliere pentru obtinerea de fonduri
este mare.
Acum va aflati impreuna cu multe alte persoane care asteapta sa fie
primite. Cu toate aceste persoane, consultantul nu are prea mult timp si
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nu veti putea avea mai mult de 10 minute. Deci trebuie sa va sintetizati
ideile si in scurt timp sa incercati sa strangeti maximul de informatii utile
din partea consultantului. Numarul dvs. este 645 iar in acest momentr a
intrat numarul 644. Deci aveti doar 10 minute ca sa va pregatiti pentru
intalnire si sa explicati bine ideea dvs. de afacere.
In timpul colocviului va trebui sa clarificati cu siguranta aceste puncte:


Exista efectiv un sprijin financiar pentru cei care creeaza o afacere si
care sunt conditiile pentru a-l obtine?



Concret, ce trebuie facut?



Care sunt sansele reale pentru ca propunerea dvs sa fie luata in
considerare?

In sarcina “In jungla birocratiei” exista intotdeauna o a doua persoana care
participa la simulare: consultantul. Pentru cel care personifica acest rol
exista indicatii precise de regie, astfel incat sa faca cat mai credibil cu
putinta rolul, ca in viata reala – chiar si reprezentatia poate fi usor
subliniata.
„In jungla birocratiei” –Descrierea rolului consultantului
Dvs sunteti Domnul Koslowski (Pizzuti), consultant la ‟Infopoint FSE,
responsabil cu subventionarea pentru crearea de intreprinderi. Pana acum
un an, ati lucrat pentru societatea de consultanta „Job Aktiv“ iar acolo, cu
alti consultanti, ati castigat un premiu pentru consultanta in crearea de
intreprinderi. Din aceasta cauza, seful dvs v-a recomandat, cand, in cadrul
Agentiei de plasare a fortei de munca, s-a infiintat “Infopoint FSE“ si
cautau colaboratori calificati. Initial ati acceptat de bunavoie schimbarea,
dar acum nu mai sunteti multumit de locul dvs de munca de consultant
pentru crearea de intreprinderi. Mare parte din persoanele care vin la dvs,
vrea, de fapt, doar bani. Multe idei sunt absurde si irealizabile. Activitatea
dvs preponderenta consta deci in a nu incuraja persoanele sa-si realizeze
ideile. O sarcina de altfel deprimanta. De asemenea nu aveti nici macar
timp suficient pentru a discuta cu ei despre Businessplan-ul pe care il
prezinta. 10 Minute de persoana! Mult prea putin timp! Din aceasta cauza
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consultanta dvs se limiteaza fortat la a furniza maximul de informatii
persoanelor care oricum inteleg greu in ce consta sa-si creeze o afacere
proprie. Cu timpul ati devenit foarte nerabdator cu clientii.
Pe de alta parte dvs dispuneti de o pregatire foarte calificata si daca un
client reuseste sa va convinga cu ideea sa, puteti sa-i fiti de mare ajutor
cu sfaturile dvs. Trebuie deci sa tineti cont ca subventia de la stat este
buna daca se cunosc toate piedicile birocratice si se prezinta o cerere
corecta.

Pasul trei
Definirea criteriilor de observare (Items) si realizarea unor probe.
Pentru a evita ca observatorii Assessment-ului sa puna in aplicare propria
lor interpretare de comportamente pe baza valorii lor si a perceperii
personale, fiecare aptitudine observata trebuie sa fie perfect descrisa.
Pentru fiecare aptitudine vor fi identificate criterii clare de observatie –
care vor fi impartasite atat intre observatori, cat si intre utilizatoare. Doar in
acest mod se va putea garanta transparenta metodologiei.
„In jungla birocratiei” – aptitudini observate si items



Capacitatea de afirmare: Se arata sigur de sine; cere informatii
chiar daca consultantul reactioneaza in mod mai putin politicos;
ramane la ideea sa chiar si cand consultantul opune rezistenta; Isi
apara propriile idei; Isi recunoaste propriile puncte forte si aptitudini,
mentionandu-le; nu accepta discriminari ofensive; dezvolta strategii
pentru a-si afirma pozitia.



Comunicativa Se adreseaza celorlalti in mod direct; Isi comunica
propria idee; demonstreaza interes pentru ceea ce spun altii; asculta
atent si pune intrebari; contribuie la crearea unei atmosfere de
colaborare; ii incurajeaza pe ceilalti sa participe; e multumita/se
enerveaza pe ceilalti; subliniaza comunicarea verbala cu mimica;
manifesta o pozitie dschisa.
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Toleranta la stres: Ramane calma si in conditii de stres sau lipsa
de timp; incearca din nou; accepta critici si in rezultatele in munca,
sau in procesul de lucru; ramane calma in caz de atacuri personale;
lucreaza si in conditii de stres sau in lipsa de timp, orientandu-se spre
atingerea obiectivului; isi pastreaza modul de lucru in ciuda deranjului
sau palavragelilor; si in conditii de stres sau lipsa de timp nu-si pierde
buna dispozitie.

Testarea si optimizarea proceselor. Inainte de realizarea unui
Assessment

abia

create

e

indispensabil

sa

se

faca

o

proba

generalapentru o verificare, daca e posibil cu persoane din grupul final. In
timpul acestei probe, e neaparat necesar sa se dea atentie veridicitatii
celor puse in aplicare, dar si gradului de dificultate si observabilitatii
competentelor prevazute. In cazul in care apar situatii slabe in
Assessment, trebuie amanat procesul.
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3.2 Realizarea Assessment Center
Primul pas
Orientare. Fiecare tema de Evaluare incepe cu un program de orientare
de aproximativ o ora pentru participante. Devin curioase despre tema, fara
sa intre in amanunte. Acest lucru se obtine deoarece nu se prezinta
simularea in mod detaliat, ci este, mai degraba explicata situatia
cerintelor.
Programul de orientare stabileste relatia intre competentele cerute in tema
si cele din lumea muncii. Aceasta intrucat pentru a se identifica in
simularea unei situatii critice si pentru a folosi cat mai bine oportunitatile
de dezvoltare si de invatare continute in ea, participantele trebuie sa fie in
stare sa stabileasca care este gradul de relevanta pe care aceasta situatie
il are in lumea muncii. De asemenea, participantele au posibilitatea inainte
si dupa fiecare tema, sa se confrunte cu celelalte, in ce priveste strategiile
si solutiile si din aceasta, sa obtina noi posibilitati de invatare. Aceasta
combinatie intre experiente individuale si experiente de grup sustine
reflectarea asupra propriului comportament si deschide o viziune asupra
optiunilor alternative.

Pasul doi
Observare. Si explicarea criteriilor de observare (Items) are loc pentru
participante inainte de teme, iar pentru asta este calculata o jumatate de
ora. Participantele vor primi explicatiile potrivite, din doua motive.
Primul: Ele trebuie sa stie ce aptitudini specifice vor fi observate pentru a
putea gestiona o situatie critica.
Al doilea: Ele se vor putea evalua in mod diferentiat daca vor cunoaste
efectiv criteriile dupa care vor fi evaluate. Dupa ce fiecare tema in parte va
fi prezentata, participantele au inca aproximativ un sfert de ora sa se
pregateasca. Timpul de realizare al temei e diferit – situatii de grup pot
dura 3 sferturi de ora – pentru jocuri de rol este prevazut in schimb, numai
un sfert de ora.
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Pentru fiecare tema este prevazuta prezenta unui observator si a unui
coobservator – aceasta face parte din metodologie si corespunde
standardelor de calitate cu un alt grad de control al subiectivitatii.
Evaluarea LIFE se imparte strans intre momentul adunarii de date din
timpul observatiei si evaluarea datelor, care se face doar dupa culegerea
lor in timpul observatiei.
In timpul temelor Assessment-ului, se sintetizeaza si se observa cat mai
multe comportamente si enunturi, fara sa trebuiasca sistematizate in
Items.

1. Zi
d
i
m
i
n
e
a
t
a
s
.
d
u
p
a
a
m
i
a
z
a
s

2. Zi
introducere

Program orientare
Explicarea criteriilor de
observatie

Teme de Evaluare

Feedback individual
Program orientare
Explicarea criteriilor de
observatie

Teme de Evaluare

3. Zi
Feedback individual
Program orientare
Explicarea criteriilor de
observatie

4. Zi
Feedback individual

Concluzii

Teme de Evaluare

Autoevaluare din partea
participantilor

Autoevaluare din partea
participantilor

Autoevaluare din partea
participantilor

Evaluarea
comportamentelor
observate din partea
observatorilor
Raport privind
competentele
Intalnirea operatorilor

Evaluarea
comportamentelor
observate din partea
observatorilor
Raport privind
competentele
Intalnirea operatorilor

Evaluarea
comportamentelor
observate din partea
observatorilor
Raport privind
competentele
Intalnirea operatorilor
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Pasul trei
Evaluare si reflectare. Evaluarea se face atat de catre operatori cat si din
partea participantelor, pe ele insele. Sinteza celor doua evaluari vor
fuziona in raspunsul primit in timpul feedback-ului.
Autoevaluare. De fiecare data dupa tema, participantele au aproximativ
un sfert de ora de timp pentru a formula propria autoevaluare prin
intermediul unui formular care le este dat. Trebuie sa reflecteze asupra
comportamentului lor, asupra competentelor pe care considera ca le-au
demonstrat in timpul temelor si urmarind criteriile de evaluare, trebuie sa
analizeze si sa descrie evaluarea. In acest mod, au posibilitatea de a
aprofunda mai bine criteriile de evaluare si sa racordeze comportamentele
lor la competentele cheie corespunzatoare.
Raportul asupra competentelor. Observatorii, dupa tema, elaboreaza in
mod individual un raport scris, timpul alocat, o ora si jumatate. De aceea
trebuie mai intai sa sintetizeze ceea ce au remarcat. (Items).
Pentru fiecare criteriu de observare specificat in fiecare tema se
realizeaza o evaluare cantitativa si calitativa. Punctul de focalizare al
evaluarii si astfel al raportului asupra competentelor priveste punctele forte
ale candidatelor si nu lipsurile lor. Aceasta nu inseamna, bine-nteles, ca
trebuie sa se puncteze doar elementele pozitive. In special, daca
rezultatele Assessment-ului trebuie sa constituie indicatii pentru momente
ulterioare de consultanta, consilierii au nevoie de indicatii pe teme de
dezvoltat sau pe nevoile de calificare ale candidatelor.
Intalnirea observatorilor. Observatorul si coobservatorul au o ora de
timp pentru a se confrunta si a se pune de acord despre ceea ce au
observat cu privire la lucruri relevante, probleme, intrebari care s-au pus in
momentul evaluarii temei. Prin comparatiile celor doi observatori, se
efectueaza un ulterior control: acela asupra dinamicilor sociale intre
operatori si candidate si astfel se evita la maximum impresiile personale.
Interviuri de feedback. Raportul despre competente si intalnirile
observatorilor sunt baza pentru feedback-ul individual, care apare
totdeauna in

ziua

ormatoare

temei

din cadrul

Assesment

intre

observatorul principal si candidata – un interviu intre patru ochi. Acesta
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dureaza maxim jumatate de ora. Scopul este ca participanta sa primeasca
un raport detaliat despre ceea ce a demonstrat pe parcursul temei. Aici e
decisiva autoevaluarea dar si observarea externa a operatorului.
Interviurile de feedback focalizeaza punctele forte ale candidatei, dar
folosesc si la a scoate la iveala nevoile de calificare si strategiile de solutii
ca alternative de comportament.
Raport final. Assessmentcenter se incheie cu emiterea raportului final,
care atesta profilul global al competentelor participantelor. Raportul final
poate reprezenta baza pentru alte consultante si calificari sau poate sa
ajute participanta la pregatirea pentru un interviu de angajare.

3.3 Resurse si costuri
Resursele personalului
Nu exista o calificare care sa permita efectuarea sau dezvoltarea unui
Assessmentcenter. Experienta de consultanta cat si cunostintele sau
cunostintele

relevantei

psihologiei

sunt

de

exemplu

hotaratoare.

Cunoasterea relevantei competentelor si capacitatea de a folosi aceste
cunostinte teoretice in comportamentul concret sunt indispensabile.
Pentru dezvoltarea si realizarea de Assessment este nevoie de
urmatoarele resurse umane:



Experti care provin din sectoarele de referinta ale temelor Assessment
sunt indispensabili pentru a putea dezvolta temele si pentru a indica
abilitatile necesare. Este special recomandat un workshop de experti la
care pot sa participe 4/5 experti in domeniu, pentru a garanta o
formatiune reprezentativa a grupului – acestia ar trebui sa fie atat
interni, cat si externi. Pentru observatori e avantajos sa aiba o baza de
pregatire in stiinte sociale si/sau pedagogice sau sa provina din ramura
consultantei sau formarii. Determinanta este capacitatea de a sti
separa perceptia personala de evaluare si de a nu proiecta experienta
personala in comportamentul celorlalti.



Resurse intregi trebuie sa-si asume rolul de moderator si de
organizator – planifica, conduc intregul proces al Assessment, se
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ocupa de punerea la punct a prezentarii, precum si de numeroasele
teme care apar pe parcurs, incet incet. Impart observatorii si
garanteaza ca nu vor fi dificultati in desfasurarea procesului.

Contexte de logistica


Din alegerea situatiilor critico-tipice depinde ce necesitati logistice apar
in procesul Assessment. O mare parte din temele Assessment in
proiectul GCAC provin dintr-un context de birou. Insa daca s-ar dori
inserarea participantelor intr-un sector tehnic sau de artizanat, e
nevoie de cerinte relative, eventual procesul va fi realizat in companie
sau intr-un centru de formare aceasta intrucat e absolut indispensabil
sa se reproduca realitatea cat mai bine. Intr-una din temele
Assessment-ului, in proiectul GCAC au fost simulate situatii critice intrun restaurant. Unul din parteneri a putut sa puna la dispozitie locale cu
o bucatarie profesionala, iar acest lucru a permis ca participantele sa
uite faptul ca se aflau intr-o situatie simulata.



Pentru interviurile de feedback sunt necesare locuri linistite. Dat fiind
ca observatorii ar trebui sa poata sa-i conduca in acelasi timp,
mareste, in aceasta faza, nevoia logistica.

Angajamente financiare
Pentru a putea calcula costurile, este necesar sa se tina cont de costurile
personalului, inchirieri de localuri, si alte materiale.
Pentru dezvoltarea unui Assessment sunt prevazute 4 zile:
 O zi pentru workshop-ul expertilor; trei zile pentru a dezvolta
jocurile de rol si a supune competentele cu criteriile de observatie
(Items).


Realizarea unui Assessment cu trei teme dureaza trei zile
jumate, in timpul carora observatorii observa temele, dau feedbackul si scriu rapoartele despre competente. Pentru un Assessment la
care de exemplu participa 12 femei imigrante, este nevoie de 4
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observatori, aceasta intrucat in medie fiecare observator poate
observa trei participante.
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4. Implementarea metodologiei
4.1 Procesul experimentarii
Dupa cum era planificat, transferul metodologiei la care au participat cele
trei realitati teritoriale prevazute de proiect: atat pentru formare in
Assesment cat si pentru experimentare au avut loc cu succes in Sicilia
(Marsala), Umbria (Perugia) si Polonia (Olsztyn). Organizatiile locale au
organizat formarea si experimentarile cu femei imigrante. Impreuna cu
partenerii de proiect in Perugia a colaborat Universitatea de gusturi si in
Marsala, Agentia de Formare ANFE, care au pus la dispozitie spatiile
necesare si resursele umane.

Formarea a avut o durata de 40 ore. Participantii au invatat sa cunoasca
metodologia Assessment-ului, participand fiecare prin rotatie la toate
rolurile prevazute: au fost observati, au observat si si au indrumat
procesul. Au invatat sa foloseasca metodologia participand la cele trei
teme dezvoltate, aceleasi trei teme pe care mai apoi le-ar fi folosit in
experimentarea cu utilizatorii. In durata experimentului de 36 de ore,
observatorii au aplicat metodologia cu grupul target cu care lucreaza in
realitatea lor profesionala: Femei somere, imigrante, in cautare de lucru in
tara gazda.
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Program Experiment Assessment
Luni
9.00

13.00
Marti
8:30
10:15
10:45
11:45
12:30
12:30
13.30
17:30
Miercuri
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
12:00
12:30
12:30
13.30
17:30
Joi
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
11:45
12:15
13:15
17:15
Vineri
08:00
08:30
09:00
10:00

Incepere
Pregatirea Assessment cu Operatorii
Acord in privinta Moderarii; Distribuirea temelor
Pauza cafea
Repetarea criteriilor de baza ale metodologiei Assessment
Concluzii

Salut si prezentarea participantelor si a observatorilor
Explicarea metodologiei explicarea programului
Pauza cafea
Introducere in tema „Panourilor“
Realizarea temei si observatii
Autoevaluarea participantelor
Concluzii pentru participante
Pauza pranz
Pregatirea rapoartelor competentelor (clasificare, cuantificare, calificare)
redarea evaluarii competentelor pe calculator
Concluzie pentru observatori

Intalnirea observatorilor
Feedback individual
Program de orientare –Interviu cu experti
Pauza Cafea
Introducere in tema „Supermeniu„“
Realizarea temei si observatii
(2 pasaje fiecare de 45 minute)
Autoevaluarea participantelor
Concluzii pentru participante
Pauza pranz
Pregatirea rapoartelor competentelor la calculator
Concluzie pentru observatori
Intalnirea observatorilor
Feedback individual
Program de orientare
Pauza cafea
Introducere in tema „In jungla birocratiei“
Realizarea temei si observatii
(5 pasaje de 10 minute fiecare + pregatire 10 minute)
Autoevaluarea participantelor
Pauza pranz
Pregatirea rapoartelor competentelor la calculator
Concluzie pentru observatori

Intalnirea observatorilor
Feedback individual
Concluzii ale Assessmentcenter cu participantele
Concluzii ale Assessmentcenter
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La formarea pentru observatie au participat in total 40 profesionisti
orientatori, consultanti de munca, proiectanti: 14 din Perugia, 15 din
Marsala si 11 din Olsztyn.
Compozitia grupului participantelor care au participat la Assessment a fost
foarte diferentiata :
8 imigrante au participat la Perugia la Assessmentcenter cu varste intre 22
si 50 ani. Proveneau din Venezuela, Mexic, Polonia, Romania si Peru.
Si la Marsala au participat 8 femei imigrante cu varste intre 26 si 39 ani.
Tarile lor de provenienta sunt India, Tunisia, Romania si Nigeria.
La Olsztyn in schimb au luat parte la Assessment 11 femei poloneze cu
experienta de emigrare. Toate erau de mai multa vreme in Germania,
Anglia, Irlanda sau Statele Unite. Odata intoarse in Polonia au trebuit sa
reia parcursul lor de munca ex nou. Varsta era intre 25 si 50 ani.
Participantele au trait experienta pana in acel moment necunoscuta a
Assessmentcenter pe durata de 3 zile jumate.
Observatorii nu trebuiau doar sa observe comportamentul participantelor
in timpul temelor, ci trebuiau sa furnizeze feedback, sa organizeze
procesul, sa modereze fiecare faza a Assessmentcenter si sa furnizeze
explicatii despre metodologie. Pe timpul intregii experiente au fost
supervizate de experte ale Assessment germane si au primit la randul lor
fiecare propriul feedback.
4.2 Evaluarea transferului
Evaluarea transferului a fost sustinuta de discutii cu observatorii si de
interviuri aprofundate, facute imigrantelor.
De mare interes au fost intrebarile despre replicabilitatea metodologiei in
realitate de consultanta profesionala in Italia si Polonia si satisfactia
imigrantelor fata de procesul Assessmentcenter si evaluarea traseului in
relatie cu posibilitatile de imbunatatire ale chances in lumea muncii.
4.2.1 Replicabilitatea metodologiei
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Operatorii tuturor organizatiilor care au luat parte la formare, au evaluat
metodologia ca fiind complexa si cu necesitatea de a se implica personal,
lucru care probabil nu este disponibil in toate organizatiile.
‚In ce priveste implementarea metodologiei nu va fi simplu sa se introduca acest
parcurs in birourile noastre de orientare. Cred in schimb ca ar putea fi mai simpla
introducerea in parcursuri de formare, aceasta, intrucat se afla automat mai in
contact cu participantele.‟ (Operator din Marsala)
‚Experienta a fost pozitiva, interesanta si foarte practica, dar nu usor de
implementat, in special in Agentiile de plasare a fortei de munca, unde pentru fiecare
client se are la dispozitie doar o ora, pentru identificarea competentelor, si unde se
intalnesc persoane foarte diferite la care sa se ofere consultanta: someri, muncitori,
barbati, femei, imigranti, handicapati.‟ (Operator din Perugia)

Faptul ca operatorii provin din cele mai diferite organizatii face si mai dificil
a se aduna la un loc personalul necesar pentru realizarea procesului.

Cu toate acestea, consultantii au evaluat metodologia ca fiind foarte
interesanta si in mod particular apreciabila in practica. Ei au indicat ca
replicabile in cadrul consultantei profesionale, orientare si calificare
urmatoarele aspecte:
Observatorii invata sa perfectioneze capacitatea lor de observare.
Separarea sistematica intre perceptie si evaluare este utila pentru fiecare
tip de evaluare a competentelor si poate fi foarte bine utilizata.
‚Am gasit conceptul separarii intre perceptie si interpretare foarte interesant. Teoretic
foarte usor de inteles, dar foarte dificil de pus in practica. A fost foarte util sa-l testam
in practica.‟ (Operator din Perugia)
‚Metoda e foarte interesanta, in special separarea sistematica dintre observatie si
interpretare. Eu cunosteam Assessment deja dinainte dar nu il realizasem in mod
atat de sistematic.‟ (Operator din Olsztyn)
'Noi am fost formati ca observatori, iar asta a fost foarte util. Inainte am interpretat
imediat iar acum am invatat prima data sa intelegem ceea ce face sau zice o
persoana fara nicio evaluare. Aceasta metoda de separare a perceptiei de
interpretare poate fi bine utilizata in munca.‟ (Operator din Olsztyn)
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Definirea cu criterii clare a competentelor si pe baza acestor criterii sa stii
sa furnizezi feedback-ul este inovator pentru consultanta spre orientare, e
utilizabil si in alte contexte, de exemplu in evaluarea personalului:
‚In timpul seminarului am putut, dupa mult timp sa ma gandesc din nou la locul meu
de munca. La faptul ca e deosebit de greu sa ai o gandire corecta si obiectiva
despre competentele clientilor nostri. Cu criteriile si Item-urile care sunt la baza
observarii intr-un Assesment, metodologia mi-a furnizat o baza concreta pentru a
oferi obiectivitate evaluarilor mele.‟ (Operator din Perugia)
‚Subiectivitatea controlata pentru observatori si evaluarea data aici de criterii mi-a
placut in mod deosebit. Aceasta modalitate o voi putea aplica bine si in munca mea
cand voi furniza consultanta sau voi verifica competente.‟ (Operator din Marsala)
‚Noi am observat deja dinainte dar nu sustinute de criterii, acum vom avea o alta
baza pentru observatiile noastre despre competente. Am gasit ca e important sa ai
si alte competente si de asemenea sa inveti cum se dezvolta o tema intr-un
Assessment, in asa fel incat sa poata fi adaptata la alte tipologii de utilizatori.‟
(Operator din Olsztyn)
‚Peste o saptamana voi avea o intalnire cu angajatori pentru o selectie de candidati.
Cum deja am afirmat, separarea dintre observare si interpretare si feedback-ul bazat
pe criterii va fi de deosebit ajutor.‟ (Operator din Olsztyn)

Focalizarea pe competente aduce in prim plan punctele forte (si nu
limitele) in asa fel incat faciliteaza actiunea de Empowerment a
participantelor.
‚In sfarsit, o formatiune care trateaza Empowerment-ul cu modalitati practice. Altfel
se invata doar in teorie. Am invatat cum sa activam motivatia, era vorba de o
crestere personala, in grupul nostru, la fel si pentru fiecare din noi.‟ (Operator din
Perugia)
‚Din metodologie mi-a placut in mod deosebit faptul ca in prim plan se pun punctele
forte. Aspectele pozitive si ca nu este vorba de limite.‟ (Operator din Marsala)

In acest mod participantele iau cunostinta de competentele lor cheie si
invata sa le defineasca si sa le explice, de exemplu, in timpul unui interviu
de selectie. Acest aspect calitativ al Assessment privind competentele
cheie poate fi integrat in consultanta profesionala.
‚Participantele au invatat multe referitor la competentele cheie, si nu numai ele,
intrucat, sincer vorbind, chiar si eu, inainte de seminar, nu stiam ce inseamna “sa
lucrezi in team”. Se vorbeste si citim mult despre asta dar prin confruntarea cu Item
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a devenit mult mai clar in ce constau competentele cheie. Si participantele le pot
folosi si introduce in propriul Curriculum Vitae pentru interviurile de selectie.‟
(Operator din Perugia)

Cu orientarea in functie de cerintele pietei muncii, Assessmentcenter
pregateste participantii pentru un viitor loc de munca. Acest aspect al
orientarii in functie de cerinte, poate fi folosit si in alte situatii, temele
Assesment pot fi utilizate si in orientarea profesionala cu scopul de a
apropia mai mult candidatii de cerintele pietei muncii.
‚In orientarea profesionala avem si jocuri de rol, si feedback. Dar observatiile noastre
nu sunt asa de sistematice si jocurile de rol nu sunt orientate in mod clar catre
cererile pietei muncii. Deci am putea sa le completam cu temele Assessment.‟
(Operator din Olsztyn)

Nu toti operatorii care au participat la procesul de formare aveau
experiente precedente cu aceeasi tipologie de utilizatori ai programului,
mai precis femei imigrante. Unii lucrau in sectorul de orientare si formare
pentru elevi, ca formatori pentru tineri. In acest sens, interesul relevant
principal era acela de a putea aplica metodologia si la alte tipuri de
utilizatori.
‚Cele doua saptamani au fost cu adevarat utile pentru practica in profesia mea. Eu
lucrez cu un alt tip de utilizatori dar sunt convins ca voi putea aplica metoda si la
celelalte grupuri de utilizatori.‟ (Operator din Marsala)
‚Daca am inteles bine, Assessmentcenter poate fi experimentat cu oricare tip de
utilizator si adaptat in contexte diferite. Acestea ar fi interesant de invatat. Pentru
munca mea am gasit multe elemente stimulante. In acest moment, ca profesor, am
urmatoarea dilema: trebuie sa evaluez rezultatele scolare ale tinerilor, insa adesea
nu le pot comunica evaluarile mele. Dar cu ceea ce reiese din metodologie,
respectiv utilizarea criteriilor predefinite, voi avea in mod sigur un ajutor
concretOperator din Perugia)
‚Dupa ce am aplicat metodologia, sunt entuziasmata. Consider ca aceasta ar fi in
mod special potrivita pentru tinerii studenti. Cu siguranta cred ca o voi transpune in
contextul scolar. S-o explic colegilor si s-o folosesc pentru elevi in timpul orientarii
profesionale, ar fi o treaba excelenta.' (Operator din Marsala)
‚Assessment ar fi foarte important in practica. Noi am putea observa tinerii care ar fi
integrati intr-o activitate practica si am putea oferi un atestat privind competentele
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cheie. Acesta ar fi util in momentul in care ar trebui sa candideze pentru un loc de
munca.‟ (Operator din Marsala)

4.2.2 Ce spun participantele
Toate imigrantele care au participat la Assesment au avut o parere foarte
pozitiva. Acest lucru reiese atat din chestionare de satisfactie cat si, la
sfarsitul experimentului, din interviurile finale de evaluare.

La intrebarea daca in urma participarii la Assessmentecenter au dobandit
o mai mare clarificare referitoare la punctele forte si la limitele proprii,
participantele – toate cu exceptia uneia - au raspuns afirmativ. Aceasta,
singura, (din Polonia) explica ca deja inaintea participarii la Assessment
cunostea bine care ii sunt punctele forte si limitele.
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Valutazione sperimentazione di Assessment - gruppo target maggio 2011
'Tramite l’Assessment ho acquisito più chiarezza sui miei punti di forza e sui miei limiti”
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Semnificatia lui “da” pentru participanta era „Increderea in mine a crescut.
“ „Cu feedback-ul ma pot evalua in mod mai real“ „Am descoperit punctele
mele forte de care nu eram constienta, de exemplu capacitatea de
afirmare“ „In Assessment am incercat sa-mi expun ideea si sa o sustin,
chiar daca ceilalti erau de o alta parere.“

Si la intrebarea despre influenta pe care Assessment ar fi avut-o asupra
planificarii profesionale viitoare au fost raspunsuri in mare parte pozitive,
oricum intre utilizatoarele poloneze au fost doua care au raspuns negativ.
Oricum, operatorii din Marsala sunt aceia care au dat evaluarea cea mai
pozitiva. Probabil si pentru ca majoritatea participantelor se confruntau
pentru prima data in viata lor cu posibilitatea de a se folosi de abilitatile lor
in domeniul profesional in Italia.
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Valutazione sperimentazione di Assessment - gruppo target maggio 2011
'La mia partecipazione all’Assesmentcenter è stata importante per la mia futura pianificazione
professionale'
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Perticipantele au apreciat in programul de orientare profesionala
confruntarea pe tema planificarii profesionale in timpul feedback-ului, nu
doar atat, ci si incurajarea din partea operatorilor de a-si mentine
obiectivul si posibilitatea de a primi consultante ulterioare si dupa
Assesment.

Este de semnalat ca toate participantele, la intrebarea daca i-ar fi sfatuit
pe prietenii lor sa participe la un Assesmentcenter, toate au raspuns in
mod afirmativ.
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Valutazione sperimentazione di Assessment - gruppo target maggio 2011
'L’Assessmentcenter lo consiglierei anche ai miei amici'
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In timpul evaluarii finale, participantele si-au exprimat parerea asupra mai
multor aspecte:
Toate grupurile au subliniat intarirea constiintei de sine. Multe participante
au afirmat ca se evaluau in mod mai putin pozitiv decat a iesit la iveala
ulterior din interviul de feedback in timpul caruia au putut sa-si indrepte
atentia asupra punctelor lor forte.
‚Acum ma simt mult mai sigura pe mine si acesta cred ca reprezinta adevaratul
succes al Assessment. Faptul ca operatorii mi-au comunicat punctele mele forte, mau incurajat ulterior.‟ (Participanta din Olsztyn)
‚In timpul Assessment am devenit pe zi ce trece mai puternica, si fiecare tema era
mereu mai buna.‟ (Participanta din Marsala)

Cateva participante au descoperit prin Assessment competente pe care
inainte nu stiau ca le au.
‚M-am gandit totdeauna ca sunt o persoana tacuta si stearsa, in schimb operatorii miau spus ca paream linistita si sigura de mine. Asta e foarte important in Asessment,
ca cineva te analizeaza si iti aduce la cunostinta modul in care esti perceputa.‟
(Participanta din Olsztyn)
‚Mi-am dat seama ca am capacitatea de afirmare, lucru la care inainte nu ma
gandeam deloc.‟ (Participanta din Olsztyn)
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Experimentarea practica a capacitatilor lor a reprezentat punctul nodal
pentru multe din participantele la Assessmentcenter.
‚dDoua lucruri mi-au placut foarte mult: faptul ca am fost urmarite in mod individual.
Asa am putut cu adevarat invata ceva. Si ca prin intermediul activitatilor practice am
putut sa ne testam in fiecare zi. Nu doar am vorbit, ci mai ales am putut sa ne
demonstram capacitatile.‟ (Participanta din Marsala)

In special, participantele mai in varsta cu o experienta majora in aplicarea
pentru posturile de munca au apreciat faptul ca rezultatele obtinute in
Assessment le-ar putea folosi in urmatoarele lor candidaturi si selectii.
‚Acum stiu mult mai bine decat inainte care sunt punctele mele forte si care imi sunt
limitele. Acest fapt il voi putea folosi in momentul in care voi candida pentru un loc de
munca.‟ (Participanta din Perugia)

Atmosfera de lucru din cadrul activitatii Assessment a fost apreciata de
aproape toate participantele. Colaborarea cu operatorii si legaturile care in
scurt timp s-au instaurat intre participante au fost evaluate de asemenea
in mod pozitiv.
‚Prin intermediul grupului de participante m-am simtit mai puternica. Ne-am dat si
schimbat intre noi sfaturi. Nu mai cunoscusem bine pana acum, in asa de scurt timp,
alte persoane.‟ (Participanta din Marsala)
‚Atmosfera in timpul Assessment m-a ajutat mult, operatorii erau foarte amabili si neau pus mult in valoare. Am avut o confruntare de la egal la egal.‟ (Participanta din
Olsztyn)
‚Inainte de assement aveam prejudecati fata de consultantii de munca si mai ales fata
de institutii. Acum am putut experimenta faptul ca acestia pot fi chiar prietenosi.‟
(Participanta din Perugia)

Au existat dificultati pentru cateva participante care nu cunosteau in mod
suficient limba italiana. Dat fiind ca pe tot parcursul Assessment s-a
comunicat in limba tarii gazda, pentru cele care nu stapaneau limba, nu a
fost foarte simplu sa urmareasca procesul, chiar daca operatorii au folosit
cuvinte simple si pe inteles in ce priveste pronuntarea.
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5. Rezultate
L„ Assessmentcenter (Centrul de Evaluare) pentru femei imigrante a fost
predat si experimentat cu succes atat in Italia cat si in Polonia. Atat
femeile imigrante cat si operatorii au putut face un bilant pozitiv asupra
experimentului, lucru care a fost evidentiat in cadrul conferintelor de
lansare. (raspandire)
Cu toate acestea va fi foarte dificil sa se implementeze in totalitate in
cadrul institutiilor care efectueaza serviciul de orientare, deoarece
metodologia este complexa si cere o mare angajare la nivel de resurse
umane si de timp. Si faptul ca operatorii isi desfasoara activitatea in
diferite sedii si organizatii, deci sunt la distanta intre ei, ingreuneaza si
face ca adunarea lor si realizarea unui Assessmentcenter sa fie destul de
complicata.

Motivatia organizatiilor de parteneri si operatori se poate defini in dorinta
de a integra parti si elemente specifice Assessment-ului in consultanta,
evaluarea competentelor si calificarilor. Mai exact:


Sa formeze capacitatea de observare a operatorilor, distinctia intre
perceptie si evaluare, controlul subiectivitatii, in timpul consultarii si
evaluarii competentelor.



Sa creeze feedback pe baza unor criterii predefinite, cunoscute atat
operatorilor cat si participantilor.



Sa integreze in procesul de orientare raportarea la competentele cheie
pe baza unor criterii predefinite.



Sa tina cont de exigentele orientarii in simulari si jocuri de rol in
consultanta si calificare, cu scopul de a putea pregati participantii la
cerintele pietei de munca.



Sa integreze in consultanta orientarea si actiunea pentru a da
posibilitatea utilizatorilor de a-si exprima in mod clar propriile
competente (si nu numai sa stie sa vorbeasca despre acestea)
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Participarea la Assessmentcenter a marit sansele femeilor imigrante de a
se integra cu succes pe piata muncii.
Factorii urmatori sunt decisivi:


Metodologia cu orientarea asupra competentelor si a punctelor
forte, duce la cresterea increderii de sine. Participantele au dobandit
capacitatea de a recunoaste propriile puncte forte si astfel s-au simtit
incurajate si motivate in cautarea unui loc de munca.



Atestatul competentelor reprezinta o sinteza clara si structurata a
tuturor competentelor demonstrate pe parcursul Assessmentcenterului si poate fi folosit in timpul candidaturii si selectiei.



Temele din cadrul Assessment-ului au pregatit participantele la
confruntarea cu cerintele concrete ale pietei muncii.



Utilizatoarele care cautau consultanta au descoperit importanta
competentelor cheie in tara gazda si au putut astfel sa le evidentieze
in momentul selectiei pentru un loc de munca.



In programul de orientare, inainte de organizarea activitatilor
Assessment-ului angajatorii au putut interveni si explica realitatea de
munca din propriile sectoare de activitate, ba mai mult, au putut
prezenta posturi de munca si au incurajat participantele in a-si depune
candidatura. Intr-un anumit caz, unei participante i s-a oferit pe loc un
post de munca.



In urma contactului cu operatorii Assessment-ului, pentru cateva
participante a fost posibil sa se propuna alte intalniri de consultanta in
cadrul Agentiei de Plasare a Fortei de Munca si le-au fost propuse noi
oportunitati de calificare. Prin acest contact personal cu operatorii, sau prabusit prejudecatile pe care unele din femeile imigrante le aveau
fata de consultantii in materie de munca si orientare.

Cate din participantele la Assementcenter vor gasi un loc de munca, nu
este inca posibil de evaluat. Acest lucru nu depinde numai de
metodologia si activitatea operatorilor, ci in mod special de dezvoltarea
pietei muncii regionale si a relativei cereri a pietei.
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Recunoasterea din partea institutiilor a atestatelor de competente si la
nivel international, ar putea sa mareasca posibilitatea utilizarii acestora si
sa intareasca astfel posibilitatea integrarii pe piata muncii a femeilor
imigrante.
Acest lucru este relevant mai ales pentru utilizatorii cu diplome de studiu
care nu sunt recunoscute in tara gazda si care nu dispune astfel de niciun
document recunoscut oficial care sa ateste capacitatile si competentele
lor.
Un prim pas in directia utilizarii internationale a atestatului privind
competentele a fost facut de partenerul polonez care a emis atestatele
pentru participanti in doua limbi, poloneza si engleza.
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TPrezentul proiect este finantat cu sprijinul Comisiei
Europene. Autorul este unicul responsail pentru această
publicat’ie si Comisia îsi declină orice răspundere privind
utilizarea informatiilor cuprinse în aceasta.
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