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1. Obszary zastosowania metody
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, w uprzemysłowionych krajach Europy nie
zauważono zasadniczych zmian na rynku pracy. Umiejętności społeczne
i metodologiczne odgrywają coraz ważniejszą rolę. Same umiejętności
specjalistyczne nie są już wystarczające dla zaspokojenia złożonych
potrzeb życia zawodowego – realizacja systemu zarządzania zasobami
ludzkimi istnieje dopiero od 1980 roku. Pomimo iż czyjeś kwalifikacje
mogą

przedstawiać jego stan wiedzy, to umiejętności społeczne

i metodologiczne odzwierciedlają się dopiero w praktyce. W rezultacie,
wykwalifikowany

personel

pracujący

w

charakterze

inżyniera

i rzemieślnika musi również posiadać umiejętności komunikacyjne, aby
mógł

pracować w zespole lub udzielić odpowiedzi na żądania

i reklamacje klienta. Muszą oni wykazywać elastyczność, odporność na
stres i umiejętności prezentacji, tak aby można było przedstawić produkty
i cele.
Nawet od pracowników z minimalnym wykształceniem oczekuje się
wiedzy i zrozumienia procesów pracy w całości. Powinni oni także być
przygotowani do rozpoznawania zakłócenia procesów pracy i potrafić
szybko podejmować właściwe decyzje, aby rozwiązać problem.
Berlińska organizacja LIFE e.V. w 2006 roku opracowała metodologię dla
migrantów, która ocenia i dokumentuje umiejętności w oparciu o
konkretne wymagania pracy i uwzględnia specyficzne wymagania, które
są stawiane wobec ludzi ze środowisk migranckich, którzy chcą wdrożyc
się w niemiecki rynek pracy.
Metoda Assessment Center została przeniesiona w ramach projektu
GCAC do Polski, Włoch i Rumunii. Praktyczne testy z jej zakresu miały
miejsce w Olsztynie, Marsali i Perugii.

Istnieje wiele obszarów zastosowania i wykorzystania metod:
• Uczestnicy zagłębiają się w kluczowe kompetencje, które muszą
posiadać wchodząc na rynek pracy kraju, do którego przybyli: dowiadują
się o wymaganiach przed nimi stawianych i porównują je ze swoimi
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kompetencjami. Mają okazję, aby wyostrzyć swoje własne spostrzeżenia
i poszerzyć zakres ich działania.
• Dzięki Assessment Center, specjaliści w dziedzinie zasobów ludzkich
otrzymują

ważne

informacje

na

temat

kluczowych

kompetencji

kandydatów - bardziej precyzyjne niż przy konwencjonalnych testach
rekrutacyjnych lub wywiadach.
• W orientacji zawodowej i procesie doradczym Assessment, symulacje
realnych potrzeb rynku pracy pozwalają na poznanie indywidualnych
mocnych stron i potencjału osób poszukujących porady i ponowne
określenie ich profili zawodowych.
Niniejsza publikacja opisuje możliwości i warunki do przeprowadzenia
oceny dla kobiet ze środowisk migrantów oraz doświadczenia, które miały
miejsce podczas transferu metody we Włoszech i w Polsce.
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2. Specyficzne wymagania grupy docelowej
Assessment, który został opracowany i wdrożony w ramach tego projektu
jest dostosowany do rozpoczęcia kariery przez migrantów.
Migrantów poszukujących pracy za granicą napotykają następujące
przeszkody, które muszą pokonać, jeśli mają rozpocząć karierę:
•

Doświadczanie obcości: w zespole lub w konfliktowych sytuacjach

w pracy, w trakcie procesu aplikacyjnego, w sytuacji, w której dany styl
komunikacji i systemów wartości nie pokrywa się z własnym.
•

Doświadczanie

dyskryminacji:

przez

urzędników,

kolegów

i pracodawców oraz często z powodu bycia i kobietą i migrantką.
•

Bariery językowe w najrozmaitszych sytuacjach: na przykład

podczas rozmów z urzędnikami, w trakcie procesu aplikacyjnego,
z kolegami – i związane z nimi warunki: dobór odpowiednich słów.
•

Dezorientacja: świadomość, że istnieją nieznane przepisy kraju

przyjmującego lub że ma się do czynienia z różnymi, czasami mylącymi
zasadami, usługami i wytycznymi, np. jak jest zorganizowana współpraca
itp.
Metodologia wpisuje się w specyficzne wymagania grupy docelowej
poprzez następujące aspekty:
•

Objaśnienie jak kompetencje są rozumiane w kraju goszczącym:

Assessment dla migrantów powinien wyjaśnić znaczenie poszczególnych
kompetencji w sferze zawodowej kraju przyjmującego.
•

Mediacja wśród środowisk pracy w różnych stanach: dla migrantów,

proces wciela się w rolę mediatora między różnymi kulturami (pracy),
ponieważ konfrontuje uczestników ze światem pracy. Doświadczenia
zebrane w trakcie oceny pomagają w zrozumieniu norm i kodów w świecie
pracy

kraju

przyjmującego

oraz

wziąć

je

pod

uwagę

podczas

poszukiwania pracy.
•

Identyfikacja kompetencji niezależnie od języka mówionego. Ocena

może ujawnić kompetencje uczestników z innych krajów, nawet jeśli
jeszcze nie opanowali języka kraju przyjmującego - doświadczenia
i działania są na pierwszym planie.
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Uczestnictwo w procesie wymaga jednak podstawowych znajomości
języka kraju goszczącego. Bariery językowe są częścią codziennego
życia, w którym migranci będą musieli funkcjonować podczas porad
zawodowych czy rozmów kwalifikacyjnych lub podczas komunikowania
się ze swoimi przełożonymi. Jeśli ktoś czegoś nie rozumie, należy
zadawać pytania - jest to również jeden z wymogów Assessment, aby
migranci byli w stanie sobie z czymś sami poradzić.
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3. Od wyboru eksperta na warsztaty do przygotowania
raportu końcowego – Rozwój i realizacja Assessment
Center krok po kroku
3.1 Rozwój zadań Assessment
Krok pierwszy
Identyfikacja krytycznych sytuacji.
W każdej sytuacji życiowej i zawodowej, mają miejsce typowe krytyczne
sytuacje, które wymagają bardzo specyficznych kompetencji społecznych
i metodycznych. Zbieranie i selekcja takich sytuacji jest pierwszym
krokiem w realizacji Assessment Center.
Dla migrantów poszukujących pracy w kraju przyjmującym może to być
sytuacja podczas wizyty w agencji pośrednictwa pracy, gdzie doradca,
który obsługuje petenta nie jest przyjazny, jest pełen uprzedzeń i nie
wykazuje sympatii co do poszukujących pracy migrantów. Czy osoby
migrujące odniosą sukces w szukaniu odpowiedniego dla siebie
stanowiska

pracy?

Kompetencje,

takie

Jak
jak

uda

im

się

umiejętność

osiągnąć
komunikacji

zamierzony
i

cel?

asertywność

uwidaczniają się w takich właśnie sytuacjach.

Kompetencje dają możliwość działań dostępnych dla uczestników, którzy
w wielu przypadkach nie zdają sobie z tego sprawy. Jeśli chce się ujawnić
te kompetencje, sytuacje muszą być stworzone tak, by uczestnicy działali
wykorzystując swoją samoorganizację. Ale jak zidentyfikować typowe
sytuacje krytyczne, które ujawnią te kompetencje? W tym przypadku użyta
została Technika Krytycznego Momentu (Critical Incident Technique CIT).
Została ona opracowana w 1940 roku w USA przez J. C. Flanagana.
Zakłada on, że system staje się najbardziej widoczny w skrajnych
przypadkach. W związku z tym najodpowiedniejsze są sytuacje, gdy
podczas wykonywania jakiejś czynności jest ona zakłócana czymś
nieoczekiwanym.

To

właśnie

te

zakłócenia

stanowią

podstawę
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Assessment Center. Zadanie AC musi więc symulować nie tylko typowe,
ale także sytuacje kryzysowe.
Doświadczeni praktycy znają takie sytuacje lepiej niż ktokolwiek inny
i dlatego ich wiedza ekspercka jest włączona do warsztatów – im dobór
ekspertów będzie bardziej trafny, tym bardziej prawodpodobne jest, że
opracują oni odpowiednie sytuacje.

Przykład przedstawiony tutaj, "W dżungli biurokracji", dotyczy sytuacji
doradczej, a w szczególności, rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Doradcy

zawodowi

w warsztatach

wraz

i

początkujący
z

migrantami,

eksperci
gdyż

oni

powinni

uczestniczyć

doświadczyli

takich

biurokratycznych sytuacji.

Po pierwsze, w Assessment Center opracowywane są sytuacje, które są
typowe dla danego rynku pracy. Takie sytuacje powinny występować
często i powinny być istotne dla grupy docelowej. Z tej listy krytycznych
sytuacji zostaną wybrane te, które są trudne do pokonania.
Krok drugi
Dokładne opisanie typowych sytuacji krytycznych. Dokładne opisy
typowych sytuacji krytycznych muszą odpowiadać profilowi wymagań
danego zadania.
"W dżungli biurokracji" – Profil Wymagań
Zadanie dotyczy doświadczenia, które wielu migrantów mogło spotkać
w urzędach: doświadczenie, w którym nie zostało się mile lub wcale
przywitanym, nie otrzymano informacji potrzebnych do poszukiwania
pracy, tworzenia biznesu, organizacji swoich codziennych spraw lub
osiągnięcia integracji społecznej.
Symulacja wymaga od uczestników pokonania oporu, a następnie dążenia
do wyznaczonych celów. Pomimo dyskryminacji, muszą pozostać wytrwali
w celu zebrania informacji, których potrzebują, zmagać się z ludźmi na
wysokich stanowiskach i dochodzić własnych interesów. Jednocześnie
osoby te powinny przekonać do siebie doradców i być dobrze przez nich
przyjętymi.
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Materiały do zadań Assessment Center są opracowane w oparciu o
typowe sytuacje krytyczne. Należą do nich:
• Opis zadań dla uczestników
• Opis roli i porad dla osób odgrywających role
• Obserwowane kompetencje, w tym elementy obserwacji (items)
• Informacje dla wykonania zadania, w tym wymagane miejsce i czas oraz
niezbędne materiały.

"W dżungli biurokracji" - Opis zadania dla uczestników
Żyłeś z rodziną we Włoszech/Polsce przez trzy lata. Żyłeś z pracy
tymczasowej, pracy krótkoterminowej, ale do tej pory nie udało Ci się
znaleźć stałej pracy, która odpowiadałaby Twoim kwalifikacjom. Słyszałeś
od znajomego o niedawno otwartym sklepie i od tego czasu nie możesz
przestać o tym myśleć. To coś, co też mógłbyś robić!
W zeszłym tygodniu, twój przyjaciel powiedział, że są dotacje dla ludzi,
którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą i że to wsparcie
pochodzi z urzędu pracy, a nawet Unii Europejskiej. Niestety nie
zrozumiałeś dokładnie. Jednak przyjaciel był pewien tego, co usłyszał
i bardzo optymistycznie do tego nastawiony. Dał Ci adres biura, które
trzeba odwiedzić oraz powiedział, że nie jest trudno otrzymać wsparcie od
państwa na rozpoczęcie małego biznesu. Wszystko czego potrzebujesz to
dobry pomysł i biznes plan. Uważasz, że to wszystko brzmi bardzo dobrze
i zdecydowałeś, że spróbujesz.
Dzisiaj jesteś umówiony na spotkanie w Punkcie Informacyjnym EFS,
który jest odpowiedzialny za przyznawanie dotacji na rozpoczęcie
działalności. Umówienie się na spotkanie nie było łatwe. Wygląda na to,
że uzyskanie dotacji cieszy się dużym zainteresowaniem. Siedzisz w tej
chwili wraz z innymi i czekasz na swoją kolej. Niestety ludzi jest bardzo
dużo i doradca nie będzie mógł poświęcić Ci zbyt wiele czasu. Ma dla
Ciebie jedynie 10 minut. Musisz więc w tym czasie uzyskać od doradcy
jak największą ilośc informacji. Twój numer to 645. Teraz został
poproszony 644. Nadal masz 10 minut na przygotowanie się do rozmowy i
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do przedstawienia swojego pomysłu na biznes.
Podczas rozmowy musisz uzyskać wyjaśnienia dotyczące następujących
kwestii:
-

Czy naprawdę jest możliwość uzyskania wsparcia przez osoby,
które chcą rozpocząć własną działalność?

-

Jakie są warunki otrzymania tego wsparcia?

-

Co konkretnie należy zrobić?

-

Jakie są szanse, by to właśnie Twój pomysł otrzymał wsparcie?

Podczas zadania "W dżungli biurokracji" udział bierze tylko jedna osoba
oraz aktor odgrywający rolę doradcy. W opisie zadania znajdują się
szczegółowe informacje dla osoby grającej tę rolę. Jej zachowanie ma być
nawet nieco przesadzone, pełne uprzedzeń.

"W dżungli biurokracji" - Opis rola doradcy
Jesteś Panem Koslowskim, Doradca w Punkcie Informacyjnym EFS, który
jest odpowiedzialny za przyznanie dotacji. Rok temu, pracowałeś w firmie
konsultingowej "Job aktiv" i wraz z innymi doradcami zdobyłeś nagrodę za
najlepiej rozwijające się doradztwo. Z tego powodu Twój szef polecił Cię,
gdy rok temu otwierany był Punkt Informacyjny EFS i szukano
wykwalifikowanych pracowników. Zgodziłeś się na zmianę stanowiska,
jednak teraz nie jesteś już zadowolony z pracy w charakterze doradcy.
Osoby, które zgłaszają się do punktu przychodzą jedynie po pieniądze, a
wiele pomysłów jest wprost absurdalnych i niewykonalnych. Ta praca
w dużej mierze polega na rozmowach z ludźmi, którzy przychodzą do Was
ze swoimi pomysłami. Uważasz te zadania za przygnębiające. Poza tym,
nie ma czasu rozmawiać na temat biznes planów przybywających osób.
Przecież 10 minut na osobę to zbyt mało! Twoje doradztwo ogranicza się
zatem do przekazania możliwie jak największej ilości informacji w jak
najkrótszym czasie ludziom, którzy na starcie nie rozumieją dokładnie, o
co w tym wszystkim chodzi. Z biegiem czasu, masz coraz mniej
cierpliwości do klientów. Z drugiej strony, jesteś świetnie przygotowany do
tej pracy, a jeśli klientowi udaje się przekonać Cię do swojego pomysłu,
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oferujesz pomoc w postaci cennych wskazówek. Nie należy zapominać:
uruchomienie

dotacji

jest

dobre,

pod

warunkiem,

ktoś

że

zna

biurokratyczne kanały i wie, jak stworzyć prawidłową aplikację..

Krok trzeci
Definiowanie

Kryteriów

Obserwacji

(items)

i

testowanie

funkcjonowania.
Podczas Assessment Center należy unikać osobistych interpretacji
zachowań oraz postrzegania ich przez pryzmat własnych wartości. Należy
możliwie jak najdokładniej określić obserwowane zachowanie. W tym celu
do każdej kompetencji zostały przydzielone specyficzne cechy – kryteria
obserwacyjne – które są znane zarówno obserwatorom jak i uczestnikom.
Jest to jedyny sposób, aby zapewnić przejrzyste i metodologicznie
poprawne wykonanie pracy.

“W dżungli biurokracji” – Obserwowane kompetencje i ich składowe
(items)
•

Asertywność: Prezentuje się jako pewny/a siebie, pyta o informacje
nawet wtedy, gdy doradca jest nieuprzejmy, reprezentuje swoje
zdanie nawet, gdy napotyka na opór, broni swoich pomysłów, stoi przy
swoich mocnych stronach i kompetencjach (nazywa je), ofensywnie
reaguje na dyskryminację, rozwija strategię, aby przeforsować swoją
pozycję.

•

Umiejętność komunikacji: sam podchodzi do innych i rozpoczyna
rozmowę,

wyraża

własne

zdanie,

wyraża

zainteresowanie

wypowiedziami innych, uważnie słucha, stawia pytania, przyczynia się
do wytworzenia klimatu pracy, sprzyjającemu współpracy, zachęca
innych do uczestnictwa, cieszy się / złości razem z innymi, podkreśla
werbalną komunikację gestami i mimiką, utrzymuje kontakt wzrokowy,
pokazuje otwartą postawę ciała.
•

Odporność na stres: pozostaje cierpliwy nawet pod presją stresu i
braku czasu, po porażce próbuje od nowa, akceptuje krytykę wyników
pracy i procesu pracy, przyjmuje spokojnie personalną krytykę,
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pracuje zorientowany na cel, nawet pod presją stresu i braku czasu,
mimo zakłóceń zachowuje sposób pracy i strukturę wypowiedzi, nie
traci humoru pod presją stresu i braku czasu.

Testowanie funkcjonowania i optymalizacja. Przed uruchomieniem
nowo opracowanego Assessment Center, absolutnie niezbędne jest
przeprowadzenie ogólnego testu, jeśli to możliwe, z osobami z grupy
docelowej. Podczas tego testu, należy zwrócić uwagę, by być jak
najbardziej realistycznym, dokładnym pod względem tematyki, stopnia
trudności, uważnym przy obserwowaniu określonych kompetencji. Jeśli
w fazie testowania Assessment Center ujawnia się taka lub inna wada,
znaczy to, że należy jeszcze nad tym poprawcować .
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3.2 Wdrażanie Assessment Center
Krok Pierwszy
Orientacja. Każde zadanie Assessment zaczyna się od programu
orientacyjnego dla uczestników i trwa około jednej godziny. Poprzez
opowiedzenie uczestnikom o zadaniu, zwiększa się ich ciekawość. Osiąga
się to poprzez wyjaśnienie zadania, ale bez szczegółowego opisu
symulacji.

Program

orientacyjny

stanowi

połączenie

pomiędzy

wymaganymi przez zadanie kompetencjami, a wymaganiami miejsca
pracy. Aby uczestnicy mogli się otworzyć na symulację sytuacji
kryzysowej oraz optymalnie wykorzystać naukę i możliwość rozwoju,
muszą być w stanie ocenić znaczenie tej sytuacji na rynku pracy.
Ponadto, uczestnicy mają możliwość przed i po każdym zadaniu ocenić
i wymienić

się

podglądami

na

temat

różnych

strategii

działania,

dowiedzieć się o rozwiązaniach innych uczestników i uczyć się od siebie.
To połączenie indywidualne i pomoc w postaci doświadczeń grupy skłania
do refleksji nad własnym zachowaniem i otwiera oczy na alternatywne
kierunki działania.
Krok Drugi
Obserwacja. Kryteria obserwacyjne (Items) są opisane i wyjaśniane
przed każdym zadaniem, na co planuje się zazwyczaj pół godziny.
Uczestnicy są informowani o tych kryteriach z dwóch powodów. Po
pierwsze:

muszą

wiedzieć,

jakie

konkretne

umiejętności

będą

obserwowane podczas zadania. Po drugie: samoocena jest możliwa tylko
wtedy, jeśli uczestnicy są świadomi kryteriów, według których są oceniani.
Po przedstawieniu danego zadania uczestnicy mają 15 minut na
przygotowanie. Czas realizacji zadania jest różny. W zależności od
sytuacji zespół może potrzebować 45 minut, ale bywa, że wymaga tylko
15 minut.
Podczas

każdego

zadania,

obecny

jest

obserwator

główny

i współobserwator - jest to część metody i spełnia standardy jakości
utrzymania

możliwie

subiektywnością.

jak

Assessment

najwyższego
Center

poziomu

stworzony

kontroli

przez

LIFE

nad
e.V.

podkreśla różnicę między gromadzeniem danych w trakcie obserwacji
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i oceny informacji, która ma miejsce po zakończeniu obserwacji.
Podczas zadania Assessment Center obserwatorzy robią tak dużo
szczegółowych notatek dotyczących konkretnych działań i wypowiedzi, jak
to tylko możliwe, ale nie klasyfikując ich według kryteriów.

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Wstęp

Indywidualna rozmowa
(feedback)

Indywidualna rozmowa
(feedback)

Indywidualna
rozmowa (feedback)

Program Orientacyjny
Wyjaśnienie Kryteriów
Obserwacyjnych

Program Orientacyjny
Wyjaśnienie Kryteriów
Obserwacyjnych

Program Orientacyjny
Wyjaśnienie Kryteriów
Obserwacyjnych

Podsumowanie

Zadanie Assessment

Zadanie Assessment

Zadanie Assessment

Samoocena Uczestników

Samoocena Uczestników

Samoocena Uczestników

Ocena osób
obserwowanych
Raporty Kompetencji
Konferencja
Obserwatorów

Ocena osób
obserwowanych
Raporty Kompetencji
Konferencja
Obserwatorów

Ocena osób
obserwowanych
Raporty Kompetencji
Konferencja
Obserwatorów

południe

rano.

Dzień 1

Krok Trzeci
Ocena i refleksja. Ocena prowadzona jest z jednej strony przez
obserwatora, a z drugiej przez uczestników – samoocena. Wyniki te są
zbierane w trakcie indywidualnej rozmowy - feedback.
Samooceny. Bezpośrednio po każdym zadaniu uczestnicy mają około 15
minut na sformułowanie własnej oceny. Do tego celu otrzymują specjalne
formularze. Muszą oni odtworzyć sobie swoje zachowanie podczas
zadania, jakich używali kompetencji do jego wykonania, a także
zastanowić się nad odpowiednimi kryteriami, które dostali w wersji
papierowej. Podczas tego procesu, zagłębiają się w kryteria obserwacji
i uczą się określać swoje zachowania na podstawie kluczowych
kompetencji.
Raporty kompetencji. Po zadaniu, obserwatorzy tworzą indywidualne
raporty kompetencji dla każdego uczestnika. Na każdy raport powinni
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przeznaczyć około 15 minut. W tym czasie klasyfikują notatki z obserwacji
zgodnie z odpowiednimi kryteriami obserwacyjnymi (Items). Do każdego
kryterium obserwacyjnego podany jest odpowiedni opis jakościowy
i ocena ilościowa. Najważniejsze w raporcie kompetencji jest skupienie się
na mocnych stronach, a nie na deficytach osoby obserwowanej. Nie
oznacza to jednak, że zapisywane mogą być tylko pozytywne wypowiedzi.
Szczególnie, jeśli wyniki oceny mają stanowić podstawę do dalszych
działań doradczych, doradcy potrzebują informacji na temat rozwoju
i potrzeby w zakresie kwalifikacji.
Konferencja obserwatorów. Obserwator główny i współobserwator
dostosowują swoje raporty kompetencji podczas godzinnej konferencji,
podczas której omawiane są nieprawidłowości, problemy i pytania, które
powstały w trakcie realizacji i oceny zadania. Współpraca pomiędzy
obserwatorami zapewnia dodatkową funkcję kontroli: dynamika społeczna
między obserwatorami i uczestnikami jest kontrolowana, a subiektywny
odbiór zachowań jest wyeliminowany.
Indywidualne rozmowy (feedback). Raporty kompetencji i konferencja
obserwatorów powinna stanowić podstawę do indywidualnej rozmowy
feedback,

która

odbywa

się

pomiędzy

głównym

obserwatorem

i uczestnikiem następnego dnia po każdym zadaniu Assessment – jest to
dyskusja w cztery oczy. Rozmowa ta trwa pół godziny, a jej celem jest
dostarczenie uczestnikom szczegółowej oceny kompetencji, którymi
wykazał się w trakcie realizacji zadania Assessment. Do wewnętrznego
postrzegania

obserwatorów

dołączona

jest

także

samoocena

uczestników. Rozmowy feedback skupiają się na mocnych stronach
uczestników, ale służą także do zdefiniowania potrzeb kwalifikacji.
Pomagają również wspólnie szukać rozwiązań i alternatywnych sposobów
działania.
Raport

końcowy.

Assessment

Center

kończy

się

wręczeniem

certyfikatu, który dokumentuje ogólny profil kompetencji uczestników.
Ogólny profil może służyć jako podstawa do dodatkowego poradnictwa
zawodowego i kwalifikacji lub może pomóc uczestnikom przygotować się
do rozmowy kwalifikacyjnej.
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3.3 Zasoby i koszty
Zasoby ludzkie
Nie

ma

szczególnych

wymagań,

które

umożliwiają

opracowanie

i wdrożenie Assessment Center. Doradztwo i doświadczenie zawodowe,
jak również znajomość na przykład procesów psychologicznych, są
ważnymi do tego celu warunkami. Wiedza na temat kompetencji
i możliwości przełożenia tej wiedzy teoretycznej na praktykę to jedynie
formalność. Dla rozwoju i realizacji Assessment Center, potrzebni są
następujący eksperci:
• Eksperci z różnych sektorów lub zawodów związanych Assessment
Center są absolutnie niezbędni dla stworzenia zadań, a także do
koordynacji i identyfikacji typowych sytuacji krytycznych i potrzebnych
kompetencji. Zaleca się, aby w warsztatach uczestniczyło co najmniej 5-6
specjalistów ekspertów oraz wybranie przedstawiciela grupy – zarówno
wśród ekspertów zewnętrznych jak i wewnętrznych.
• Dobrze jest, jeżeli obserwatorzy mają socjalne lub pedagogiczne
wykształcenie lub mają do czynienia z doradztwem lub tematyką
szkolenia. Czynnikiem decydującym jest sytuacja, jeśli potrafią oni
oddzielić Assessment Center od swoich osobistych odczuć i nie będą
podchodzić

do

zachowań

uczestników

przez

pryzmat

własnych

doświadczeń.
• Wewnętrzni eksperci podejmujący się moderacji i organizacji – muszą
planować, prowadzić cały proces Assessment, wprowadzać do zadań
oraz rozwiązywać problemy, pojawiające się w trakcie procesu. To oni
czuwają nad organizacją, jeśli chodzi o obserwatorów i sprawiają, że
proces przebiega sprawnie.

Wymagania przestrzenne
• wymagania przestrzenne konieczne do wykonania zadań Assessment
zależą

od

rodzaju

dobranych

sytuacji krytycznych. Wiele zadań

związanych z oceną w projekcie GCAC odbywać się będzie przy
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ustawieniach

biurowych.

Jeśli

ktoś

chce

umieścić

uczestników

w warunkach technicznych, potrzebne są dodatkowe urządzenia. Jeśli to
konieczne, zadania te powinny być przeprowadzane w firmie lub centrum
szkoleniowym, ponieważ ważne jest, aby tło było realistyczne. W jednym
z zadań związanych z oceną w ramach projektu GCAC, symulowana
sytuacja krytyczna dotyczyła gastronomii. Profesjonalni kucharze sprawili,
że uczestnikom bardzo łatwo było zapomnieć o fakcie, że sytuacja była
symulowana.
• do przeprowadzania indywidualnych rozmów feddback niezbędne są
oddzielne pokoje. Obserwatorzy mają dostarczać uczestnikom informacje
jednocześnie, co wymaga większej liczby pokoi.

Wydatki
W celu obliczenia kosztów, należy uwzględnić koszty personelu,
materiałow oraz pomieszczeń.
• na realizację Assessment Center muszą byc przeznaczone cztery dni:
jeden dzień warsztatów tylko dla ekspertów i trzy dni na podział na role
i zapoznanie się z podstawowymi kryteriami obserwacyjnymi (Items).
• Przeprowadzenie trzech zadań Assessment trwa trzy i pół dnia, podczas
których oceniajacy eksperci zobowiązani są do przestrzegania zadań,
przekazywania informacji zwrotnych i pisania raportów kompetencji.
W Assessment Center, w którym uczestniczy na przykład 12 migrantów,
jedna osoba może średnio obserwować trzech uczestników.
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4. Wdrażanie
4.1 Faza testowania Assessment Center
Zgodnie z planem, transfer metodologii możliwy był w trzech wybranych
miejscach:

szkolenia

Assessment,

jak

również

warsztaty

zostały

pomyślnie przeprowadzone na Sycylii (Marsala), Umbrii (Perugia)
i w Polsce (Olsztyn). Partnerzy zorganizowali na swoich terytoriach
szkolenia i warsztaty z udziałem migrantek. Oprócz partnerów projektu,
w Perugii wspólpracowano z

Università dei Sapori w Marsali oraz

organizacją edukacyjną ANFE, która pomogła w realizacji zapewniając
personel i pomieszczenia.

Szkolenia trwały ponad 40 godzin. Uczestnicy zapoznali się z metodologią
Assessment i zasadami jej stosowania, samodzielnie odgrywając role:
moderatorów, obserwatorów oraz osoby obserwowanej. Dowiedzieli się
także, jak stosować metodę przy wykorzystaniu trzech opracowanych
zadań, które później będą także wykonywane przez grupę docelową.
Pierwsza faza trwała 36 godzin, doradcy pracowali z metodą, którą
później mogą wykorzystać w swojej pracy zawodowej z bezrobotnymi
kobietami ze środowisk migranckich, które szukają pracy w kraju
przyjmującym.
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Assessment Testing Programme
Poniedziałek
9:00

13:00
Wtorek
8:30

10:15
10:45
11:45
12:00
12:30
12:30
13:30
16:30
Środa
8:00
8:30
9:00
10:00
10:30
12:00
12:30
12:30
13:30
16:30

Początek
Przygotowanie i organizacja Assessment
Uzgodnienia dotyczące prowadzenia programu; rozdzielenie zadań
Przerwa na kawę
Koniec

Przywitanie i przedstawienie się uczestniczek i obserwatorów
Wprowadzenie w metodę
Objaśnienie programu
Przerwa na kawę
Wprowadzenie do zadania 1.
“Plakat” – zadanie grupowe
Przeprowadzenie zadania podczas obserwacji
Kontrola wyników
Samoocena uczestniczek
Zakończenie pierwszego dnia wraz z uczestniczkami
Koniec dla uczestniczek
Przerwa obiadowa
Przygotowanie krótkich raportów (klasyfikowanie, mierzenie ilościowe
i jakościowe), Sporządzanie krótkich raportów na komputerze
Koniec dla obserwatorów

Konferencja dla obserwatorów
Indywidualne rozmowy – feedback
Program orientacyjny – wywiad z ekspertem
Przerwa na kawę
Wprowadzenie do zadania 2.
“Super menu” – zadanie na prezentację
Przeprowadzenie zadania podczas obserwacji
(dwie edycje po 45 min.)
Samoocena uczestniczek
Koniec dla uczestniczek
Przerwa obiadowa
Przygotowanie krótkich raportów (klasyfikowanie, mierzenie ilościowe
i jakościowe), Sporządzenie krótkich raportów na komputerze
Koniec dla obserwatorów

Czwartek
8:00
Konferencja obserwatorów
8:30
Indywidualne rozmowy – feedback
9:00
Program orientacyjny
Przerwa na kawę
10:00
Wprowadzenie do zadania 3.
“W dżungli biurokracji” – zadanie na komunikację
10:30
Przeprowadzenie zadania podczas obserwacji
(5 edycji po 10 min. + przygotowanie się 10 min.)
11:45
Samoocena uczestniczek
12:15
Przerwa obiadowa
13:15
Przygotowanie krótkich raportów na komputerze
17:15
Koniec dla obserwatorów
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Piątek
8:00
8:30
9:00
10:00

Konferencja obserwatorów
Indywidualne rozmowy feedback
Podsumowanie Assessment Center z uczestniczkami
Zakończenie Assessment Center

W szkoleniu udział wzięło łącznie 40 doradców i agentów pośrednictwa
pracy: 14 z Perugii, 15 z Marsali, i 11 z Olsztyna.
Grupy uczestniczek, z którymi prowadzono warsztaty były bardzo
zróżnicowane:
W Perugii udział w Assessment Center wzięło osiem migrantów. Ich wiek
wahał się od 22 do 50 lat. Przybyli z Wenezueli, Meksyku, Polski, Rumunii
i Peru.
W Marsali w testach uczestniczyło 8 kobiet. Ich wiek wahał się od 26 do
39 lat, a pochodziły one z Indii, Tunezji, Rumunii i Nigerii.
10 kobiet, które uczestniczyły w warsztatach w Olsztynie były Polkami,
które wiele lat pracowały za granicą. Kraje, w których były to przede
wszystkim: Niemcy, Anglia, Irlandia lub USA. Po powrocie do Polski,
wszystkie one próbują na nowo asymilować się na lokalnym rynku pracy.
Ich wiek wahał się od 25 do 50 lat.

Przez trzy i pół dnia, uczestnicy i migranci uczyli się Assessment Center,
żaden z uczestników nie znał metody.
Doradcy musieli nie tylko obserwować zachowanie uczestników w trakcie
zadania, ale też wyrazić opinię, organizować pracę podczas oddzielnych
faz Assessment Center, a także wyjaśniać metody. Podczas całego
procesu testowania, wszystkie działania były nadzorowane przez
ekspertów Assessment z Niemiec.

4.2 Ewaluacja transferu
Ewaluacja transferu opiera się na dyskusjach ekspertów z doradcami oraz
zadawania pytań wszystkim migrantkom uczestniczącym w Assessment
Center. Z jednej strony skupiono się na sprawie przeniesienia wymagań
doradców oraz organizacji we Włoszech i w Polsce, a z drugiej na
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zadowoleniu migrantów z uczestnictwa w Assessment Center oraz
pozytywnej ocenie pod względem zwiększenia ich szans na rynku pracy.

4.2.1 Transfer metody
Doradcy ze wszystkich organizacji uczestniczących w szkoleniach doszli
do wspólnego wniosku, że metoda była skomplikowana i wymagała dużej
liczby personelu i dużo czasu.
"W odniesieniu do ogólnej możliwości realizacji procesu, włączenie metody
w nasze działania pośrednictwa pracy nie będzie łatwe. Myślę, że szkolenia są
łatwiejsze, bo spędza się więcej czasu razem z uczestnikami."
(Doradca zawodowy, Marsala)

"To było pozytywe, ciekawe i bardzo praktyczne doświadczenie, ale nie łatwe do
wdrożenia. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do urzędów pracy,
gdzie mamy tylko jedną godzinę , by określić kompetencje klienta."
(Doradca zawodowy, Perugia)

Fakt, że doradcy pracują w różnych organizacjach oraz zorganizowanie
niezbędnego personelu czyni Assessment Center jeszcze bardziej
skomplikowanym do wdrożenia.
Niemniej jednak doradcy ocenili proces bardzo pozytywnie, podkreślając
wysoki stopień praktycznego znaczenia. Podkreślili oni jego aspekt
transparentności w stosunku do doradztwa zawodowego, określania
orientacji zawodowej i kwalifikacji:
Obserwatorzy
usprawnili
swoje
umiejętności
spostrzegawcze.
Systematyczna separacja percepcji i interpretacji jest pomocna dla
każdego typu identyfikacji kompetencji, a także z bardzo dobrym skutkiem
może być stosowana w poradnictwie zawodowym.

"Uważam, że koncepcja oddzielenia percepcji i interpretacji jest szczególnie
interesująca. W teorii brzmi to prosto, ale w praktyce jest to trudne. Dobrze było
wypróbować to na sobie."
(Doradca zawodowy, Perugia)

"Metoda jest bardzo interesująca, szczególnie systematyczne oddzielanie
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obserwacji i interpretacji. Wczesniej słyszałem już o Assessment Center, ale
nigdy wcześniej nie korzystałem z tej metody."
(Doradca zawodowy, Olsztyn)

"Uczestniczyliśmy

w

szkoleniu

z

obserwacji,

co

było

bardzo

dobre.

W przeszłości, zawsze niemal natychmiast zachowanie było interpretowane, a
teraz po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że należy zrozumieć, co dana osoba
robi i mówi bez natychmiastowego wartościowania. Ten podział percepcji
i interpretacji jest czymś, co mogę również stosować w mojej pracy."
(Doradca zawodowy, Olsztyn)

Wspieranie kompetencji o jasno określonych kryteriach i udzielanie
informacji zwrotnej na podstawie tych kryteriów jest innowacyjne dla
poradnictwa zawodowego i może być stosowane w innych kontekstach,
np. w ocenie pracowników.
"Podczas seminarium, byłem w stanie refleksji na temat mojej pracy po raz
pierwszy od dłuższego czasu. Dowiedzieliśmy się o tym, jak trudno jest
obiektywnie pojmować kompetencje naszych klientów i wydać im naprawdę
sprawiedliwy osąd. Poprzez kryteria i elementy uwag, na których oparte są
obserwacje Assessment, metoda dała mi obiektywną podstawę do moich
sądów."
(Doradca zawodowy, Perugia)

"Szczególnie podobała mi się kontrolowana subiektywność podczas obserwacji
i Assessment oparty na kryteriach. Są to rzeczy, które będę w stanie
wykorzystać również w mojej pracy, podczas porady zawodowej czy określania
kompetencji."
(Doradca zawodowy, Marsala)

"W przeszłości również obserwowaliśmy kompetencje, jednak nie na podstawie
kryteriów. Teraz mamy nową podstawę dla obserwacji kompetencji. Pomyślałem
też, że ważne jest, aby zapoznać sie z pozostałymi kompetencjami oraz
zadaniami dostosowanymi do innych grup docelowych, aby możliwa była praca
także z nimi.“
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(Doradca zawodowy, Olsztyn)

"W następnym tygodniu będę miał spotkanie z pracodawcami, które skupiać się
będzie na rekrutacji uczestników. Poznana metoda jest czymś, co można z
dobrym skutkiem zastosować do tego zadania. Jak już wspomniałem,
oddzielenie percepcji i interpretacji oraz kryteria były bardzo pomocne. "
(Doradca zawodowy, Olsztyn)

Sposób orientacji kompetencji koncentruje się na mocnych stronach (a nie
na deficytach) i tym samym w znaczący sposób przyczynia się do
wzmocnienia samooceny uczestników.
"Jest to program szkoleniowy, który w praktyczny sposób łączy się ze
wzmocnieniem samooceny. Do tej pory poznaliśmy ten temat tylko w teorii.
Dowiedzieliśmy się, jak rozbudzić motywację u innych i skupiliśmy się na rozwoju
osobistym zarówno naszej grupy docelowej, jak również nas samych. "
(Doradca zawodowy, Perugia)

"Szczególnie podobało mi się, że metoda koncentruje się na mocnych stronach.
Ważne były pozytywne aspekty, a nie deficyty. "
(Doradca zawodowy, Marsala)

Uczestnicy dowiedzieli się o swoich kluczowych kompetencjach i byli
w stanie nazwać je, wymienić i wyjaśnić, np. podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Ten aspekt w zakresie kluczowych kompetencji może być
również istotny dla poradnictwa zawodowego.
"Uczestnicy dowiedzieli się wiele na temat kluczowych kompetencji, ale nie tylko
uczestnicy: Szczerze mówiąc, przed seminarium nie byłam pewna, co do tego,
że "praca zespołowa" ma istotne znaczenie. Często czytam na ten temat i o tym
rozmawiam, ale z punktu widzenia poszczególnych składowych (Items), staje się
to bardzo ważne przy określaniu kluczowych kompetencji. Uczestnicy mogą
również wykorzystać je w swoich aplikacjach oraz Curriculum Vitae."
(Doradca zawodowy, Perugia)
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Poprzez ukierunkowanie na wymagania rynku pracy, Assessment Center
przygotowuje uczestników do przyszłego zatrudnienia. Ten aspekt
zorientowania na wymagania może być przenoszony także do innych
procesów oceny kompetencji. Zadania związane z oceną mogą być
również wykorzystywane w doradztwie zawodowym w celu pomocy
osobom poszukującym pracy na spełnienie wymogów rynku pracy.
"Podczas poradnictwa zawodowego, czasami tażze odgrywamy role i udzielamy
informacji zwrotnej – feedback, ale nasze obserwacje nie są systematyczne, a
role nie są wyraźnie zorientowane na potrzeby rynku pracy. Jest to obszar, gdzie
możemy bardzo dobrze zintegrować zadania związane z oceną."
(Doradca zwodowy, Olsztyn)

Nie wszyscy doradcy, którzy wzięli udział w szkoleniu mieli doświadczenie
w obsłudze migrantów. Niektórzy z nich pracowali z uczniami lub mają
doświadczenie w edukacji dzieci. Poziom zainteresowania dostosowania
metody do innych grup docelowych był naprawdę wysoki.
"Te dwa tygodnie były bardzo pomocne dla mojej praktyki zawodowej. Chociaż
nie pracowałem z migrantami, zasady tej metody można przenieść do pracy z
innymi grupami docelowymi."
(Doradca zawodowy, Marsala)

"Jeśli dobrze zrozumiałem Assessment Center może być stosowany do pracy
z każdą grupą docelową i dostosowany do najbardziej zróżnicowanych
kontekstów i wymagań. Dalsza nauka na ten temat byłaby bardzo interesująca.
To dostarczyło mojej pracy wiele pomysłów. Jestem nauczycielem, który ma
dylemat: muszę ocenić wydajność młodych ludzi, ale często nie jestem w stanie
przekazać mojej oceny. Dzięki zastosowaniu kryteriów metody Assessment
Center, wiem, że moje oceny będą bardziej obiektywne.“
(Doradca zawodowy, Perugia)

"Po fazie testów, byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony. Myślę, że metody te
są idealnym rozwiązaniem dla szkół. Na pewno będę chciał przenieść te metody
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do szkoły. Przedstawię je moim kolegom. Dla studentów w fazie orientacji
zawodowej, to wielka sprawa."
(Doradca zawodowy, Marsala)

"Ocena była ważna również dla praktyki. Mogliśmy obserwować młodych ludzi
kończących warsztaty i dać im świadectwa dotyczące ich kluczowych
kompetencji. Mogą one być pomocne przy ubieganiu się o pracę."
(Doradca zawodowy, Marsala)

4.2.2 Co mówią beneficjenci?
Wszystkie migrantki, które uczestniczyły w ocenach, powiedziały że są
bardzo zadowolone. Było to widoczne zarówno w kwestionariuszach,
które zostały wypełnione na końcu każdego warsztatu, jak również
podczas dyskusji na temat Assessment Center.

W odpowiedzi na pytanie, czy ich udział w Assessment Center pozwolił im
na poznanie swoich mocnych i słabych stron, prawie wszystkie
odpowiedzi brzmiały „tak“. Zaledwie jedna osoba odpowiedziała „nie“.
W wyjaśnieniu polska uczestniczka napisała, że swoje mocne i słabe
strony znała juz przed oceną.
Assessment Test Evaluation, May 2011 - Beneficiaries
„Through the Assessment, I gained greater understanding of my personal strengths and weaknesses“

10

100%
90%
80%
70%
60%

100

100
90

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Perugia

Marsala
yes

no

Olsztyn

don't know

26

Transfer Wytycznych

Uczestniczki, w odpowiedzi twierdzącej wyjaśniły, że: "Moja pewność siebie
rośnie", "opinie pozwoliły mi ocenić siebie bardziej realistycznie", "odkryłam
w sobie mocne strony, o istnieniu których u siebie dotąd nie widziałam, np.
asertywność", "w trakcie oceny, próbowałam wyrazić opinię i trzymać się jej
nawet, gdy inni się z nią nie zgadzali."

W

pytaniu

dotyczącym

wpływu

Assessment

Center na

przyszłą

planowaną karierę zawodową większość uczestniczek odpowiedziało
pozytywnie.

Wśród

polskich

uczestniczek,

dwie

odpowiedziały

negatywnie. Pozytywny efekt Assessment Center zanotowano w Marsali.
To prawdopodobnie dlatego, iż większość z nich po raz pierwszy w swoim
zmagała

życiu

się ze

stosowaniem kompetencji,

jako narzędzia

pomocnego w pracy we Włoszech.
Assessment Test Evaluation, May 2011 - Beneficiaries
„My participation in the Assessment Center was important for my future career planning “
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profesjonalny

program

orientacyjny

jako

szczególnie pozytywne działanie, jak również dyskusje na temat
planowania kariery zawodowej w trakcie rozmów indywidualnych feedback, zachętę ze strony doradców do trzymania się swoich celów
zawodowych, a także możliwość korzystania ze wsparcia i poradnictwa
zawodowego, nawet po zakończeniu szkolenia Assessment.
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Wszystkie uczestniczki były zgodne w odpowiedzi na pytanie: "Czy
poleciłbyś Assessment Center dla swoich znajomych?" Każda z nich
odpowiedziała „tak“.
Assessment Test Evaluation, May 2011 - Beneficiaries
„I would also recommend the Assessment center to my friends“
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W końcowej części ewaluacyjnej Assessment Center uczestniczki
podkreślały różne aspekty: wszystkie grupy podkreśliły wzrost pewności
siebie. Wiele uczestniczek przyznało, że bardziej surowo oceniały siebie
podczas samooceny, a o swoich mocnych stronach dowiedziały się
dopiero podczas rozmowy – feedback.
"Teraz czuję się bardziej pewna siebie niż wcześniej. Myślę, że jest to bardzo
duży sukces Assessment Center. Obserwatorzy zwracali uwagę jedynie na moje
zalety, dzięki czemu czuję się silniejsza.“
(Uczestniczka, Olsztyn)
"Podczas oceny, codziennie czułam się bardziej pewna siebie, a wykonanie
każdego zadania szło mi coraz lepiej."
(Uczestniczka, Marsala)

U niektórych uczestniczek Assessment Center pomógł na odkrycie cech,
które nie były im wcześniej znane.
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"Myślałam, że jestem cicha i niepozorna, ale obserwatorzy powiedzieli mi, że
podczas realizacji zadania byłam spokojna i pewna siebie. Assessment Center to
była świetna sprawa – najpierw ktoś cię obserwował, a potem powiedział, jak się
zachowywałeś. "
(Uczestniczka, Olsztyn)

"Uświadomiłam sobie, że jestem asertywna. To coś, o czym wcześniej nawet
bym nie pomyślała.“
(Uczestniczka, Olsztyn)

Sprawdzanie ich umiejętności w praktyce było dla wielu uczestniczek
kulminacyjnym momentem w Assessment Center:

"Byłam

bardzo

wdzięczna

za

dwie

rzeczy:

otrzymaliśmy

indywidualne

wskazówki. Pozwoliło to naprawdę się czegoś nauczyć. Druga rzecz to fakt, że
ćwiczenia praktyczne pozwoliły na wypróbowanie siebie na co dzień. Nie tylko o
tym mówimy, ale pokazujemy, co możemy zrobić."
(Uczestniczka, Marsala).

Starsze uczestniczki z większym doświadczeniem ubiegania się o pracę
podkreśliły

w

szczególności

możliwość

wykorzystania

wyników

Assessment Center dla swoich przyszłych aplikacji.

"Teraz wiem więcej o moich mocnych i słabych stronach. To coś, co naprawdę
może mi się przydać, kiedy będę ubiegać się o pracę."
(Uczestniczka, Perugia)

Prawie wszystkie uczestniczki doceniły miłą atmosferę w trakcie realizacji
warsztatów Assessment Center. Współpraca z obserwatorami, jak
również dobre relacje, miały pozytywny wpływ na osiągnięcie założonego
celu.
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"Czułam się wzmocniona przez grupę uczestników. Współpracowałyśmy
i udzielałyśmy sobie nawzajem wskazówek. Nigdy nie miałam okazji tak dobrze
poznać ludzi w tak krótkim czasie."
(Uczestniczka, Marsala)

"Szczególnie podobała mi się atmosfera podczas oceny. Obserwatorzy byli
bardzo życzliwi i uczynni. Wszyscy ze sobą współpracowali."
(Uczestniczka, Olsztyn)

"Przed

warsztatami

Assessment

Center

miałam

poważne

uprzedzenia

w stosunku do doradców ds. zatrudnienia i do urzędów w ogóle. Nigdy nie
chciałam do nich chodzić. Teraz doświadczyłam, że doradcy mogą być także
sympatyczni.“
(Uczestniczka, Perugia)

Niektóre włoskie uczestniczki miały trudności językowe. Ponieważ język
kraju przyjmującego był używany przez cały czas trwania warsztatów,
porozumienie się nie zawsze było łatwe dla tych, którzy nie opanowali
jeszcze języka, mimo że doradcy starali się używać prostych słów i mówić
jasno.
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5. Wnioski
Możliwe było zakończenie warsztatów dla doradców i migrantek we
Włoszech i w Polsce z sukcesem. Po zakończeniu, zarówno doradcy, jak
i kobiety ze środowisk migranckich ocenili ją bardzo pozytywnie. Było to
również

widoczne

w

wypowiedziach

podczas

seminariów

rozpowszechniających.

Trudno będzie jednak wdrożyć do urzędów pracy ten proces w całości,
ponieważ metoda jest złożona i jej wykonanie wymaga dużej liczby
personelu

i dużo

czasu.

Fakt,

że

doradcy pracują

w różnych

organizacjach, fizycznie oddzielonych od siebie, sprawia, że jeszcze
trudniej jest zebrać personel potrzebny do prowadzenia Assessment
Center.

Zauważa się wysoki poziom motywacji wśród organizacji partnerskich
oraz doradców do integracji istotnych elementów oceny i przeniesienia jej
elementów do doradztwa, oceny kwalifikacji i identyfikacji kompetencji.
Są to w szczególności:
•

Szkolenia

subiektywnego

podnoszące

umiejętności

postrzegania,

kontrola

doradców,
faktora

oddzielenie

subiektywności

w doradztwie i identyfikacja kompetencji;
•

Przekazywanie indywidualnej rozmowy feedback w oparciu o

określone kryteria, które są znane nie tylko doradcom, a także
uczestnikom szkolenia;
•

Integracja podczas dyskusji na temat kluczowych kompetencji

w zakresie doradztwa i stosowania kryteriów w celu wsparcia kluczowych
kompetencji;
•

Branie pod uwagę orientacji na symulację i odgrywanie ról

w doradztwie w celu przygotowania osób ubiegających się o poradę do
potrzeb rynku pracy i warunków pracy w kraju przyjmującym.
•

Integracja

działań

w

kierunku

identyfikacji

kompetencji

w doradztwie w celu nadania poszukującym porady możliwości jasnego
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określenia swoich kompetencji i wyrażenia ich (nie tylko mówienia o nich).

Udział w Assessment Center podniósł szanse migrantów na powodzenie
w rozpoczęciu kariery. Czynniki decydujące w tym względzie były
następujące:
• Ze względu na ukierunkowanie na kompetencje i mocne strony, proces
przyczynia się do zwiększenia pewności siebie. Uczestnicy poznali swoje
mocne strony, poczuli się wzmocnieni w ubieganiu się o pracę;
• Certyfikat kompetencji stanowi jasne i uporządkowane podsumowanie
wszystkich kompetencji, które można było zauważyć podczas Assessment
Center; może być on używany podczas procesu aplikacji.
• Zadania Assessment Center przygotowały uczestników do konkretnych
wymogów rynku pracy.
• Osoby poszukujące porady nauczyły się i

zrozumiały znaczenie

kluczowych kompetencji, które będą potem mogły zostać wpisane
w podania o pracę.
• Podczas programu orientacyjnego przed zadaniami związanymi z oceną,
pracodawcy mogli opowiadać, przedstawić różne miejsca pracy, jak
w rzeczywistości wygląda aplikowanie o pracę, zachęcić uczestników do
składania swoich podań. W jednym przypadku, uczestniczka natychmiast
otrzymała ofertę pracy.
• Poprzez kontakt osobisty uczestniczek z doradcami, zmieniło się ich
postrzeganie doradztwa zawodowego w ogóle oraz stosunek do samego
doradcy.
Liczba

uczestniczek,

którym

uda się znaleźć

pracę

po udziale

w Assessment Center nie może być w chwili obecnej określona. To
oczywiście zależy nie tylko od procesu i wysiłków doradców, ale także od
rozwoju regionalnych rynków pracy i zapotrzebowania na pracowników.

Certyfikaty kompetencji, przyznane na zakończenie oceny, są wysoko
uznawane przez oficjalne urzędy na poziomie międzynarodowym, jak
również mogą przyczynić się do wzrostu długoterminowych skutków
Assessment Center w zakresie integracji migrantów w rynku pracy. Niesie
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to szczególne znaczenie dla grupy docelowej, których certyfikaty na ogół
nie są uznawane w kraju przyjmującym i które tym samym nie mają
prawie

żadnych

oficjalnie

uznanych

dokumentów

weryfikujących

i udowadniających posiadane przez uczestniczki kwalifikacje.
Polski

partner

międzynarodowego

projektu

podjął

zastosowania

pierwsze

kroki

certyfikatów

w

kierunku

dokumentujących

kompetencje. Wydane przez nich świadectwa będą nie tylko w języku
polskim, ale także w języku angielskim.
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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