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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Kobiety i migranci są dwiema kategoriami o niekorzystnej sytuacji na europejskim
rynku pracy, bycie kobietą i migrantką stanowi więc podwójną przeszkodę. Bycie
migrantem oznacza konieczność stawiania czoła licznym barierom związanym z
różnym podłożem: problemy językowe, brak znajomości rynku pracy kraju
przyjmującego oraz wykluczenie społeczne są często dodatkowymi barierami na
drodze do rzeczywistego procesu integracji.
Grupy te, choć w różnych formach, spotykają się z problemami takimi jak
dyskryminacja, brak uznania ich kompetencji a nawet kwalifikacji, gdy występują oni
na zagranicznym rynku pracy. Polityka i systemy poradnictwa poświęcone kształceniu
i szkoleniom zawodowym powinny być w stanie rozwiązać ten problem za pomocą
specyficznych metod i narzędzi, a także rozpoznać kompetencje poszczególnych osób
i połączyć je z odpowiednimi wymaganiami rynku pracy.
GC-AC jest projektem finansowanym przez wspólnotowy program LLP (Lifelong
Learning Programme) podprojekt Leonardo da Vinci - Działania na rzecz transferu
innowacji. Projekt stawia czoła decydującemu wyzwaniu, zarówno na poziomie
krajowym jak i europejskim, w świetle celów Strategii lizbońskiej: integracji
społeczno-gospodarczej grup migrantów oraz poprawy warunków migrujących kobiet.
GC-AC stawia sobie kilka celów: poprawa jakości kształcenia i szkolenia
zawodowego oraz instytucji zatrudnienia, wspieranie rozwoju edukacji, szkoleń i
aktywnej polityki rynku pracy poprzez transfer dobrych praktyk i narzędzi oceny
kompetencji w zakresie integracji grup defaworyzowanych, poprawa zdolności do
pracy i zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla beneficjentów ostatecznych w
ramach usług i polityk zmierzających do tego celu.
Model Assessmentcenter (AC) z sukcesem rozpowszechniony w Niemczech,
dostosowany, a następnie przenoszony i testowany w krajach partnerskich, stanowi
strategiczne narzędzie w ramach projektu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Projekt
partnerstwa obejmuje podmioty z różnych terytoriów, w których obrębie przewidziane
jest testowanie oraz transfer modelu AC: Włochy (regiony Umbria i Sycylia), Polska
(województwo warmińsko-mazurskie), Rumunia (terytorium Hendoara).
Adaptacja, transfer i testowanie modelu AC powstałego w Niemczech prowadzone są
poprzez różne fazy: wstępną analizę terytoriów partnerów zaangażowanych w projekt,
określenie obszaru działania, w którym dostosowanie i testowanie modelu ma mieć
miejsce, skonfrontowanie z ekspertami z dziedziny dostosowania modelu do
konkretnego terytorium, do którego zostanie on zastosowany, szkolenia dla
pracowników na modelu AC i instrumentach z nim związanych, testowanie modelu
przez przeszkolonych pracowników, które ma na celu również dalsze dostosowanie
narzędzi i metod AC do potrzeb lokalnego rynku pracy i warunków socjalnych
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beneficjentów ostatecznych.
PARTNERSTWO
Partnerstwo w ramach projektu obejmuje instytucje i podmioty świadczące usługi
szkoleniowe w różnych krajach europejskich, w szczególności:


WŁOCHY
Prowincja Perugia (Perugia)
Jest Liderem Projektu i jednostką odpowiedzialną za ogólną koordynację i zarządzanie
finansami projektu. Uczestniczy w dostosowaniu metodologii i testowaniu poprzez
lokalne instytucje zatrudnienia (Centra zatrudnienia). Koordynuje fazę
rozpowszechniania i oceny rezultatów projektu.
Strona internetowa: http://www.provincia.perugia.it
Osoba do kontaktu: Bruno Palazzetti
Iter – Innovazione Terziario (Perugia)
Jest podmiotem świadczącym usługi szkoleniowe dla związku handlowców Umbrii i
działa w tym sektorze od 1995 roku.
Pełni funkcję lidera na etapie badań wstępnych służących wyodrębnieniu
strategicznych sektorów rynku pracy dla ewentualnego włączenia imigrantów w
różnych krajach partnerskich. Pomaga w testowaniu i dostosowaniu metodologii AC.
Uczestniczy w rozpowszechnianiu projektu i jego ocenie.
Strona internetowa: http://www.innovazioneterziario.it
Osoba kontaktowa: Dante Burzigotti
BBj share.it (Spoleto)
Jest to firma konsultingowa kształcenia zawodowego, zatrudnienia, równości szans i
zrównoważonego rozwoju. Pełni funkcję lokalnego koordynatora projektu na Sycylii i
pomaga w testowaniu i dostosowywaniu metodologii AC poprzez swoje centrum
szkoleniowe w Palermo. Uczestniczy w rozpowszechnianiu projektu i jego wyników
oraz koordynuje działania związane z oceną.
Strona internetowa: http://www.bbjshare.it
Osoba kontaktowa: Monika Savier
IF Italia Forma Srl (Piacenza)
Działa od ponad trzydziestu lat jako wsparcie systemów edukacja-szkolenie-praca. W
ramach projektu pomaga w dostosowywaniu metody, zwłaszcza w odniesieniu do
części dotyczącej platformy online odnośnie dokumentacji kompetencji, oraz w części
dotyczącej opracowania podstawowych materiałów i produktów końcowych. Bierze
udział w działaniach rozpowszechniania i oceny projektu.
Strona internetowa: http://www.italiaforma.it
Osoba do kontaktu: Leonardo Delfitto
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 NIEMCY
Life e V. (Berlin)
Jest organizacją typu non-profit działającą w obszarze kształcenia ustawicznego i
promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Jest odpowiedzialna za transfer i dostosowanie metodologii AC na terytoriach
zainteresowanych, testowanej w Niemczech. Zarządza szkoleniami dla trenerów w
różnych kontekstach, dzieli główne narzędzia i materiały AC oraz dostosowuje je.
Uczestniczy w działaniach w zakresie rozpowszechniania i oceny projektu.
Strona internetowa: http://www.life-online.de
Osoba do kontaktu: Andrea Simon
 POLSKA
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie (Olsztyn)
Pełni funkcję lokalnego koordynatora w Polsce, uczestnicząc w spotkaniach i
konferencjach w ramach projektu. Kieruje wstępnymi badaniami na własnym
terytorium w celu określenia strategicznych sektorów rynku pracy dla ewentualnego
włączenia imigrantów. Uczestniczy w fazie adaptacji, testowania i transferu
metodologii AC poprzez oddziały urzędów pracy. Bierze udział w działaniach
szerzenia i rozpowszechniania projektu.
Strona internetowa: http://up.gov.pl
Osoba do kontaktu: Karina Pankowska
 RUMUNIA
Narodowa agencja zatrudnienia (Bukareszt)
Pełni funkcję lokalnego koordynatora w Rumunii, uczestnicząc w spotkaniach i
konferencjach w ramach projektu. Kieruje wstępnymi badaniami na własnym
terytorium w celu określenia strategicznych sektorów rynku pracy dla ewentualnego
włączenia imigrantów. Uczestniczy w fazie adaptacji i transferu metodologii AC oraz
w działaniach szerzenia i rozpowszechniania doświadczeń i wyników projektu.
Strona internetowa: http://www.anofm.ro
Osoba do kontaktu: Tudorita Bistreanu
ROK DZIAŁALNOŚCI PROJEKTU GC-AC
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Od daty rozpoczęcia prac, tj. od X.2009 zostało przeprowadzonych dużo działań.
W początkowej fazie projektu przeprowadzono analizę poszczególnych terytoriów w
celu wyszczególnienia potrzeb szkoleniowych i zawodowych migrantów na czterech
terytoriach działania projektu. Analiza ta została przeprowadzona zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi opracowanymi dla rozwoju badań i udostępnionymi
partnerom w celu uzyskania porównywalnych wyników w każdym terytorium, a
następnie w celu opracowania dokumentu podsumowującego, który pozwoli
uwidocznić relacje między 4 badanymi obszarami, ze szczególnym uwzględnieniem
powiązań między ruchami migracyjnymi a poziomem obecności firm za granicą na
podstawie zapotrzebowania na umiejętności i kapitał ludzki.
Przeprowadzone badania pozwoliły na porównanie trzech obszarów typowo
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"emigracyjnych": Warmii i Mazur (Polska), Hunedoara (Rumunia), Sycylii (Włochy)
oraz jednego terytorium, Umbrii (Włochy), charakteryzującego się znaczącymi
zjawiskami "imigracji" co najmniej przez ostatnie dwadzieścia-dwadzieścia pięć lat.
Próbując zidentyfikować elementy, które określają związek między migracją z
terytoriów uczestniczących w projekcie i ich wpływem na rynek pracy, rozumiany
przede wszystkim w sensie jakościowym, określono wspólny mianownik w różnych
krajach pochodzący z sektora potencjalnego rozwoju nowych miejsc pracy zarówno
ludności rodzimej jak i tej migrującej. Jest on reprezentowany przez turystykę. W tym
sektorze zostały ostatecznie określone i wybrane niektóre profile zawodowe, na
których można skupić niezbędne działania dla adaptacji, testowania i transferu modelu
AC na terytoriach uczestniczących w projekcie. Profile te zostały zdefiniowane
poprzez odniesienie do norm Regionalnego Wykazu Profili Zawodowych w regionie
Umbria, którymi są pomocnik w kuchni, pracownik obsługi w restauracji i w barze,
wykwalifikowany pracownik recepcji.
Profile te zostały wybrane przez różne terytoria z uwzględnieniem celu ogólnego,
jakim jest przygotowanie oferty turystycznej wysoko wykwalifikowanych usług, a
także profilu zawodowego w stosunku do populacji imigrantów, zwłaszcza kobiet,
które dążą do stanowisk o średnim poziomie kwalifikacji w sektorze usług, w
szczególności w turystyce.
SPOTKANIA PARTNERSKIE
W toku pierwszego spotkania rozpoczynającego projekt, które odbyło się w Berlinie w
dniach 23 - 25 lutego 2010 pracownicy Life e V. zilustrowali pozostałym partnerom
filozofię, metodologię i narzędzia AC, podkreślając możliwości jej potencjalnego
wykorzystania, a także jej skuteczność dla ukierunkowania pracowników migrujących.
Wśród przedstawionych metod i narzędzi, szczególną uwagę zwrócono na
uruchomienie platformy e-learningowej, wspierające działania AC. Z tej okazji włoscy
partnerzy Iter i BBJShare.it przedstawili wyniki badań na temat oceny potrzeb na
rynku pracy i analizy kontekstu, w szczególności w odniesieniu do regionów Umbria i
Sycylia. Ostatecznie zostały przedstawione i udostępnione wspólne wytyczne dla
rozwoju badań naukowych również w odniesieniu do terytoriów Polski i Rumunii.
Była to również ważna okazja, by wypracować plan pracy i podzielić zadania w
kolejnych etapach rozwoju projektu.
Faza adaptacji modelu na włoskim terytorium rozpoczęła się spotkaniem z 12 i 13
lipca w Perugii między partnerami: prowincja Perugia, Life e V., Iter, BBJShare.it,
Italia Forma. Pierwszy z dwóch dni poświęcony był spotkaniu technicznemu w celu
określenia ustawień, budowy i zawartości platformy e-learningowej przewidzianej
jako wsparcie metodologii oceny. Drugi dzień poświęcony był określeniu zadań oceny
w szczególności związanych z profilem zawodowym pomocnika w kuchni,
pracownika obsługi w restauracji i w barze oraz recepcjonisty. Aby umożliwić
zaplanowanie tych zadań zespół ekspertów określił, jakie są najważniejsze
„kompetencje miękkie” wymagane w wyszczególnionych profilach zawodowych oraz
jakie są sytuacje typowe i krytyczne w środowisku pracy wybranych profili.
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Dzięki temu porównaniu z ekspertami z branży, pracownicy Life e V. i BBJShare.it
mogli zidentyfikować charakterystyczne kompetencje miękkie oraz profile zawodowe,
a także zaprojektować konkretne zadania w ocenie, tj. symulacje rzeczywistych
sytuacji, które najlepiej odpowiadają tym rzeczywiście występującym w miejscu pracy
i mogą wykazać potencjał ocenianych osób w pracy, którą chcieliby wykonywać.
Zadania oceny zaprojektowane w tej fazie stały się ważnym narzędziem w kolejnym
szkoleniu operatorów i zostaną również wykorzystane w późniejszej fazie testów
modelu w stosunku do odbiorców ostatecznych.
SZKOLENIA Z OCENY W PERUGII (UMBRIA/ WŁOCHY)
W dniach od 27 września do 1 października 2010 r. odbyło się w Perugii pierwsze
szkolenie dla pracowników na temat metodologii AC, prowadzone przez dr Andreę
Simon z Life e V., której zadaliśmy kilka pytań:
Pyt.: Na czym polega metodologia?
Odp.: Metodologia AC jest metodą oceny umiejętności, opierającą się na obserwacji
indywidualnych zachowań w interakcji z innymi osobami i poprzez indywidualne
osiągnięcia. Jest to procedura, która pozwala nam przewidzieć, z dobrym
przybliżeniem, sukces lub porażkę danej osoby w określonej roli lub w danej sytuacji.
Pyt.: Skąd pochodzi AC?
Odp.: Początkowo Ocena była tylko narzędziem selekcji. Pierwszy pomysł
wykorzystania oceny pojawił się w czasie I wojny światowej do wyboru pilotów. To
dlatego, że nowe, bardziej złożone wymagania sprawiały, iż wybór najbardziej
odpowiednich kandydatów stał się bardziej problematyczny podczas zwykłej rozmowy.
Stało się niezbędne określenie narzędzia, które poprzez symulację sytuacji szczególnie
krytycznej, pozwoliłoby zweryfikować faktyczne zachowanie kandydatów. Od lat
osiemdziesiątych do wyboru personelu kierowniczego używana była metodologia AC
przez niemal wszystkie najważniejsze firmy w Europie i Ameryce. To dlatego, że proces
AC może wskazywać z większą precyzją kluczowe kompetencje kandydatów/-tek a w
zakresie „umiejętności miękkich” zapewnia bardziej miarodajne wyniki niż te uzyskane
w tradycyjnych testach lub wywiadach. W latach dziewięćdziesiątych AC był również
wykorzystywany jako instrument ukierunkowywania i poradnictwa zawodowego.
Symulacja rzeczywistych warunków pracy pozwala w krótkim czasie, zarówno
szukającemu porady jak i doradcy rozpoznać mocne strony i potencjał pracownika,
który dotyczy danego profilu pracy. W Holandii centra zatrudnienia używają AC do
ułatwienia zatrudnienia bezrobotnej młodzieży.
Coraz częściej także ośrodki szkolenia w Niemczech wybierają tę metodę w celu
lepszej identyfikacji mocnych stron pracownika w toku poradnictwa zawodowego dla
bezrobotnych ludzi młodych oraz dorosłych.
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Pyt.: Co dokładnie się robi?
Odp.: W AC kandydat/-tka musi wykonać szereg zadań, które mają odtworzyć to, co
dzieje się w sytuacji krytycznej w danej pracy. Tutaj dana osoba jest obserwowana i
oceniana przez ekspertów (uprzednio wyszkolonych) w oparciu o wcześniej określone
kryteria. Centralnym punktem obserwacji i oceny są umiejętności danej osoby a nie jej
braki. Podstawą obserwacji są jasno zdefiniowane kryteria ukierunkowane na
profesjonalne wymagania z kluczowych obszarów kwalifikacji, np. systematyczność w
pracy, umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność
rozwiązywania problemów itd. W toku oceny każdy kandydat dokonuje samooceny
swoich działań również na podstawie konkretnych kryteriów obserwacji. Na końcu
obserwatorzy przedstawiają kandydatowi/-tce wyniki obserwacji, które są następnie
porównywane z samooceną kandydata/-tki tak, aby wspólnie ustalić działania, które
należy podjąć w toku szkolenia zawodowego.
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Pyt.: Dlaczego metodologia ta jest odpowiednia dla grupy docelowej projektu?
Odp.: AC symuluje wymogi rzeczywistego środowiska pracy. Dlatego też uczestnictwo
w procesie AC zawsze oznacza silną konfrontację ze środowiskiem pracy. Dla
imigrantek Ocena przyjmuje rolę pomostu między różnymi kulturami (pracy).
Uczestnicy uczą się, w sytuacji kontrolowanej, ważnych aspektów kultury pracy kraju
przyjmującego i mogą sprawdzić się w sytuacjach bardzo zbliżonych do
rzeczywistości. Doświadczenia zdobyte w toku AC, pomagają im w ocenie norm i
kodeksów środowiska pracy, a dzięki temu ułatwiają poszukiwanie pracy.
Innym aspektem Oceny, który można uznać za korzystny w pracy z imigrantami jest jej
ukierunkowanie na działanie. Nie chodzi wyłącznie o mówienie o kompetencjach, ale o
zademonstrowanie ich, wysłuchanie stawianych wymogów a następnie ocenę i
refleksję tych doświadczeń. Także uczestnicy, którzy nie znają perfekcyjnie języka kraju
goszczącego, mają w ten sposób możliwość wykazania swoich kompetencji i ich
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przetestowania.
W ramach warsztatów poświęconych AC, przez pięć dni pracownicy agencji
szkoleniowych i doradcy z centrów zatrudnienia wzięli udział w intensywnym
programie szkoleniowym, który składał się z części teoretycznej przedstawiającej
historię i narzędzia metodologii AC i części praktycznej, w której beneficjenci poddali
się próbie, wykonując zestaw z góry ustalonych ćwiczeń i zadań. Przydzielone
ćwiczenia i zadania zostały zaprojektowane w toku obserwacji i dokumentacji
miękkich kompetencji uznanych za niezbędne w zawodach, będących przedmiotem
badań.
Pięć dni poświęconych szkoleniu z AC zostało ocenionych bardzo pozytywnie przez
uczestników.
Aby powrócić do ocen ze szkolenia i pomysłów, które się pojawiły w jego toku,
proponujemy krótki wywiad z jednym z uczestników, dr Franciszkiem Giovagnoni z
Centrum Zatrudnienia z Perugii.
Pyt.: Biorąc pod uwagę Twoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zasobów
ludzkich i doradztwa, jakie oceny możesz dać szkoleniu, w którym wy uczestnicy
mogliście doświadczyć na własnej osobie, co faktycznie oznacza udział w procesie
AC?
Odp.: Szkolenie pozwoliło nam skonfrontować się z metodologią, która została
przetestowana w Niemczech na tysiącach użytkowników.
Ponadto, szkolenie, pomimo moich lat doświadczenia w doradztwie, pomogło mi
przypomnieć sobie, jak trudne i jednocześnie jak niezbędne jest nie mieć uprzedzeń,
żadnego typu stereotypów w stosunku do rozmówcy. Metodologia AC pomaga
oddzielić obszar obiektywnej obserwacji od obszaru oceny.
Mogłem również odnaleźć istotne podobieństwa między metodą AC a metodami,
których używamy w centrach zatrudnienia, które są głównie związane z faktem, że w
obu przypadkach w centrum uwagi znajduje się osoba, która musi znaleźć się w
warunkach umożliwiających kontynuowanie ścieżki zawodowej tak, że pracownik ma
możliwość udzielenia jej pomocy w zdefiniowaniu projektu zawodowego i przyszłości
zawodowej.

9

NEWSLETTER 1

Pyt.: Zatem zauważyłeś zbieżności, ale czy istnieją zasadnicze różnice między
dwoma systemami metodologicznymi?
Odp.: Nie rozmawiałbym na temat różnic, ale o możliwościach zastosowania AC w
ramach usług, które są rutynowo świadczone w centrach zatrudnienia. Chodzi o
określenie drogi transferu i dostosowania wiedzy, która została nam przekazana przez
Life e V. w związku ze znacznym ograniczeniem finansowania usług publicznych w
zakresie zatrudnienia. AC jest metodologią, która wymagana zastosowania w tym
obszarze szeregu procedur, które wiążą się z kosztami. Na przykład mówimy o
ewentualnym zaangażowaniu grup, które mogą stanowić od ośmiu do piętnastu osób,
przez cztery lub pięć kolejnych dni. W związku z tym istnieją pewne kwestie
problematyczne dotyczące badań i pełnego wdrożenia tej metody w centrach
zatrudnienia. W ostatnim dniu kursu razem z Andreą Simon postawiliśmy sobie
pytanie, w jaki sposób ten instrument może być dostosowany do potrzeb lokalnych
centrów zatrudnienia, np. wskazane byłoby jego testowanie na węższej grupie osób
zidentyfikowanych na podstawie jednolitej ścieżki zawodowej i celów zawodowych,
zmniejszając tym samym czas trwania spotkania do jednego lub maksymalnie dwóch
dni. Chcemy wrócić do rozmowy na ten temat na spotkaniu, które odbędzie się przed
fazą testowania AC w Centrum Zatrudnienia w Perugii i powinno mieć miejsce na
początku przyszłego roku. Skrócenie czasu trwania testowania ma wielkie znaczenie
pod względem wpływu na zakres zwykłych usług świadczonych przez centra
zatrudnienia. Podsumowując, różnica pomiędzy tymi dwoma metodami polega na
odwzorowaniu, które jest właściwe dla metody doświadczalnej, jaką jest AC, a które
nie jest przewidziane w procedurach normalnego typu, które są wykorzystywane przez
pracowników w centrach zatrudnienia.
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uprzedzeń i kategorii interpretacyjnych, mógłbyś mi przedstawić w praktyce
metodologię AC na podstawie tego, co wydaje się być jednym z jej kluczowych
instrumentów, czyli zapisywania?
Odp.: Myślę, że jest podstawą całej metodologii, która opiera się w dużej mierze na
doświadczeniu pracownika. Andrea Simon zwróciła nam uwagę na fakt, że czas
obserwacji jest ograniczony przez doświadczenie pracownika. W AC obserwacja
podmiotów oparta jest na danych parametrach, toteż obserwator musi koniecznie
skupić swoją uwagę na tych parametrach, którymi są posiadane umiejętności i
składniki tych umiejętności. Jest więc jasne, że obserwacja większej ilości kompetencji
na tych samych podmiotach i identyfikacja ich składników, jest zdecydowanie
najtrudniejszą rzeczą. Odwzorowanie tego, co zaobserwowano poprzez analizy i
komentarze, jest po prostu czynnością wtórną: z dobrej obserwacji wynika dobre jej
odwzorowanie wraz z komentarzem. Zapisywanie i obserwacja są zatem procesami
fundamentalnymi, w których liczy się doświadczenie. Testowanie AC, które będzie
miało miejsce w przyszłym roku, przy wsparciu i kontroli ze strony Life e.V, to kolejny
zdecydowany krok w kierunku prawidłowego zastosowania metodologii.
Pyt.: Mówiłeś nam o znaczeniu procedury odwzorowania dokonywanej przez
obserwatora, a następnie o kolejnym kluczowym instrumencie z punktu widzenia
obserwowanego – jest nim samoocena. Czy te dwie fazy się przenikają i jak?
Odp.: Oczywiście, bo nawet samoocena podmiotu obserwowanego musi być
przeprowadzana zgodnie z parametrami jednolicie określonymi. Nie jest to bynajmniej
zakres dowolny, a wręcz przeciwnie - poruszamy się w obrębie jasnej i zdefiniowanej
metodologii. To jest moment, w którym obserwowany zyskuje świadomość tego, jak
wyglądało jego wystąpienie i oczywiście jest to etap, w którym obserwator ma
następną okazję, żeby potem odwzorować swoją ocenę. Podczas fazy szkoleniowej,
zauważyliśmy, że często obserwowany ma tendencję do wyolbrzymiania jego
ograniczeń w porównaniu z konkretnymi umiejętnościami, do podkreślania, że jego
zdaniem wystąpienie było bardzo słabe w porównaniu do potencjału, który twierdzi, że
ma. Natomiast obserwatorzy nie postrzegali tak negatywnie tego samego wystąpienia,
a wręcz przeciwnie - podkreślali jego pozytywne aspekty. Te dwie fazy są silnie ze sobą
powiązane, mówiąc w prosty sposób – samoocena jest w istocie narzędziem, które
wzmacnia obserwacje pracownika, mogą być one czasem sprzeczne, ale Andrea Simon
zwróciła naszą uwagę na fakt, że rzadko się to zdarza, zazwyczaj jest to potwierdzenie.
Pyt.: Jak zamierzacie przetestować metodę AC w ramach centrów zatrudnienia
prowincji Perugia?
Odp.: Przede wszystkim, myślę, że dobrowolność dostępu do instrumentu tego typu jest
fundamentalna dla sukcesu tej procedury. Dostęp musi być poprzedzony szczegółowym
wyjaśnieniem metodologii, tak aby rozmówca mógł wziąć w tym udział z
przekonaniem, w przeciwnym wypadku straciłoby się tylko czas na niekorzyść obu
zainteresowanych stron. To na tej podstawie kandydaci powinni być znajdywani,
będziemy współpracować z Iter i Università dei Sapori, by stworzyć grupę, która
spełni wszystkie kryteria w celu osiągnięcia poprawnego testu metody.
Life e.V. przetestowało metodę AC po zjednoczeniu Niemiec po upadku muru
berlińskiego na grupie docelowej kobiet, które przyszły ze Wschodu i które posiadały
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wysoki poziom wykształcenia. My zamierzamy przetestować tę metodę na innej grupie
docelowej: imigrantek o zainteresowaniach zawodowych związanych z funkcjami:
pomocnik w kuchni, pracownik obsługi jadalni i baru, recepcjonistka. Na tej
podstawie będziemy musieli stworzyć grupę, która świadomie i dobrowolnie zastosuje
się do kursu i metodologii AC.
Pyt: Rozmawialiśmy o wartości dodanej metodologii zwłaszcza z punktu widzenia
doradców i trenerów: największa analityczność, obiektywność obserwacji. Z
punktu widzenia kobiety cudzoziemki szukającej pracy lub poprawy ich statusu
zatrudnienia, jaka mogłaby być wartość dodana AC w porównaniu do
standardowej metodologii stosowanej przez centra zatrudnienia w prowincji
Perugia?Odp.: Po ponad dziesięciu latach od ich utworzenia centra zatrudnienia
zgromadziły bardzo ważny bagaż doświadczeń. Każdego dnia, wielu imigrantów ma
dostęp do usług centrów zatrudnienia, są to najczęściej osoby, które mają niski poziom
wykształcenia i szukają pracy natychmiastowej do zaspokajania własnych
minimalnych potrzeb przetrwania. Biorąc pod uwagę ten obraz będziemy musieli
zastosować metodologię AC do tych obcokrajowców, którzy chcą uwolnić się od
sytuacji, gdy pracują poniżej swoich kwalifikacji, poprzez inwestycję w siebie samych.
Fakt, że wymogi te są fundamentalne, pokazują przykłady, które spotkałem w ciągu
dziesięciu lat pracy przy udzielaniu porad w centrach zatrudnienia. Ostatni przypadek
odnosi się do dziewczyny z Albanii, która po przybyciu do Włoch rozpoczęła pracę
jako opiekunka. Na przestrzeni lat została absolwentką prawa i stała się również
adwokatem, a następnie znalazła pracę w firmie, która zajmuje się importemeksportem. Ściślej mówiąc, z takiego typu podmiotami możemy przetestować metodę,
musimy określić ścieżkę w sposób ukierunkowany na identyfikację obcokrajowców,
którzy są zainteresowani i mogą rzeczywiście skorzystać z narzędzia tego typu.
Chciałbym dodać, że w perspektywie, metoda AC może być szczególnie skuteczna w
przypadku włoskich użytkowników (mam na myśli wielu świeżych absolwentów) do
usprawnienia i skupienia się na miękkich kompetencjach, które muszą oni nabyć, by
bardziej skutecznie „sprzedać” się na rynku pracy. Podsumowując, widzę bardzo
pozytywnie wprowadzenie tej metody w zakres zwyczajnych usług już świadczonych w
naszych centrach zatrudnienia. Innymi słowy AC nie może zastąpić innych narzędzi i
procedur, ale miejmy nadzieję, że może je zintegrować.
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