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Czas przeznaczony na szkolenia i warsztaty z zakresu metodologii Assessmentcenter
w ramach projektu GC-AC „Daj szanse kompetencjom. Przejrzystość i
samozatrudnienie poprzez Centra Oceny” we Włoszech dobiegł końca. W to
przedsięwzięcie zaangażowani zostali specjaliści na co dzień świadczący usługi w
Zachodniej Sycylii oraz Prowincji Perugia, jak również migrantki, które są głównymi
odbiorczyniami metodologii i wymagają szczególnej uwagi podczas asymilacji na
rynku pracy. W pierwszym numerze Biuletynu pisaliśmy o fazie szkolenia, w którym
brali udział tylko operatorzy.
Szkolenie i warsztaty z użyciem metodologii Assessmentcenter na Sycylii
Tydzień praktycznych warsztatów miał miejsce w dniach od 7 do 11 lutego 2011 r. w
Marsali, w siedzibie ANFE. Wydarzenie to zostało poprzedzone tygodniem szkolenia
(13-17 grudnia 2010 r.), w którym udział wzięło 15 specjalistów, pochodzących ze
wszystkich oddziałów ANFE zachodniej Sycylii.
Podczas zajęć szkoleniowych dla operatorów, przeprowadzonych przez Panią Andreę
Simon, została zaprezentowana metodologia rozpoznawania kluczowych umiejętności,
w szczególności u osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Pokazano także, jak
uczestnicy reagują na wyjątkowe sytuacje (ćwiczenia/zadania), będące
odzwierciedleniem codziennego życia.
Zostało to zilustrowane za pomocą trzech ćwiczeń: „Plakat”, „Supermenu” oraz „W
dżungli biurokracji”, w których każdy z uczestników pełnił za każdym razem różne
role: moderatora, obserwatora oraz osoby obserwowanej. W realizacji tych zadań
szczególnie pomocne były ćwiczenia na przeprowadzenie mikro-obserwacji.

Przeprowadziliśmy wywiad z Glorią Neerman, koordynatorem wdrażania procesu
Assessmentcenter na Sycylii.
Ile migrantek uczestniczyło w warsztatach i co to były za osoby?
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Z grupy 15 osób – migrantek do uczestnictwa w warsztatach zostało wybranych 8, co
gwarantowało większe zróżnicowanie nie tylko pod względem znajomości języka
włoskiego, ale także ich motywacji. Średni wiek uczestniczek to 28/32 lata. Wszystkie
one pracowały jako opiekunki lub pomoce ludziom chorym i pochodziły z różnych
krajów: Tunezji, Indii, Rumunii i Nigerii. Większość z nich miała już rodziny. Zdarzyła
się także sytuacja, że podczas warsztatów było dwoje dzieci, gdyż uczestniczki nie
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miały nikogo, kto mógłby zająć się w tym czasie dziećmi.
To znaczy, że podczas trwania zajęć obecne były dzieci? Czy taka sytuacja nie
stwarzała żadnych problemów?
Obecność dwójki dzieci, z których jedno miało dwa lata, a drugie cztery miesiące, nie
wydawało się mieć szczególnego znaczenia przy wykonywaniu zadań. Gdy było to
możliwe, podczas wykonywania zadań uczestniczki mogły liczyć na pomoc i
współpracę pozostałych osób, które zajmowały się dziećmi w drugim pomieszczeniu. W
rzeczywistości okazało się to być dobrą motywacją do współpracy zarówno
operatorów i migrantek.
Cóż, wydaje się, że metodologia oceny wpisuje się w rytm życia nie tylko kobiet,
ale i matek. Wracając do konkretów, jak wyglądał tydzień testów?
W pierwszym dniu przygotowań i organizacji oceny, udział wzięło 11 operatorów , w
tym 8, którzy potem wzięli udział w testowaniu metodologii z udziałem imigrantek.
Zadania - "Plakat", "Supermenu", "W dżungli biurokracji" zostały dostosowane do
rzeczywistej sytuacji, które mogą spotkać imigrantki w ich codziennym życiu i które
były już dobrze znane operatorom. Na koniec testowania zostały przeprowadzone
wywiady grupowe
i indywidualne, pod szczegółowym nadzorem Andrei Simon. Ponadto Andrea Simon
przedstawiła szczegółowo zasady funkcjonowania i opisała zawartość platformy, która
wspiera projekt. Operatorzy mogą korzystać z platformy za pomocą haseł, które do
tego celu zostały stworzone przez Italia Forma. W najbliższych miesiącach operatorzy
z innych krajów partnerskich, którzy wezmą udział w szkoleniach będą mieli
możliwość dołączyć do istniejącej listy użytkowników.

W dniach 22 – 25 marca 2011 r. w Perugii w siedzibie partnera projektu – organizacji
ITER miało miejsce testowanie metodologii Assessmentcenter z udziałem imigrantek.
Proces szkolenia Assessmentcenter w Umbrii oraz wspomnienie poprzedniego
etapu szkolenia
Uwagi niektórych operatorów pozwoliły nam prześledzić szkolenie, które miało
miejsce w Perugii w dniach 27 września – 1 października 2010 r. oraz warsztaty
testowania metodologii z marca 2011.
Silvia Degli Esposti, Ekspert w zakresie szkoleń ITER :
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"Bardzo przydatne były doświadczenia nabyte podczas szkolenia we wrześniu. Od
początku czułam, że działania szkoleniowe będą bardzo skuteczne, gdyż nawet po
wielu miesiącach nie miałam trudności w stosowaniu zasad metody, której się
nauczyłam i wykorzystywaniu jej w codziennym życiu. Eksperyment ten pozwolił mi na
zastosowanie pojęć w praktyce oraz uzyskanie większej świadomości celów i zadań, do
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których dążę. Symulacje zastosowane podczas szkolenia dokładnie odzwierciedlają
rzeczywistość. Dzięki temu uświadomiłam sobie, jak ważną rolę pełni poradnictwo i
jak trudne podczas obserwacji było zachowanie obiektywizmu. Szczególnie trudne było
sporządzenie raportu z obserwacji. Natomiast podczas rozmowy z osobą obserwowaną
należało delikatnie dobierać słowa. Warsztaty z udziałem migrantek pokazały, że
reprezentowały one swoją osobą problemy typowe dla imigrantów, którzy poszukują
pracy. Wśród nich znalazły się problemy z napisaniem CV, współpraca z urzędami w
celu uzyskania różnego rodzaju informacji. Szczególnie interesującym było zobaczyć,
jak proces oceny przyczynił się do pozytywnej przemiany u niektórych uczestniczek,
którzy początkowo bardzo sceptycznie podchodzili do warsztatów. Jednak widać było
wyraźnie, że zwiększyły one swoją pewność siebie oraz świadomość swoich
umiejętności.
Michela Serafini, operator Centrum Zatrudnienia w Prowincji Perugia:
"Warsztaty szkoleniowe na temat metodologii Assessmentcenter były bardzo
interesujące, ponieważ po raz pierwszy miałam okazję do obserwacji i oceny
kompetencji kandydatów podczas symulacji. Na pewno bardzo przydatne było
szkolenie we wrześniu, podczas którego to my byliśmy zaangażowani w symulacje, a
inni koledzy pełnili rolę obserwatorów i oceniali nasze wykonanie zadania.
Metodologia Andrei Simon sprzyja stworzeniu dobrego zespołu, a także umiejętności
organizacyjnych i odpowiedzialności. Myślę, że byłoby interesujące użycie tej
metodologii i odkrycie kompetencji miękkich podczas wyboru personelu”.
Podczas rozmowy z niektórymi uczestniczkami warsztatów, które miały miejsce w
Perugii, staraliśmy się dowiedzieć, jak proces Assessmencenter wpłynął na ich
przyszłą karierę i rozwój osobisty.
Maria Jose Gonzalez Auquilla ma 21 lat, pochodzi z Ekwadoru, mieszka we
Włoszech już dziewięć lat i jest studentką "Ekonomii i Prawa" na Uniwersytecie w
Perugii. Dla Marii szkolenie Assessmentcenter było potwierdzeniem własnej postawy:
„Miałam okazję udowodnić sobie to, co już wiedziałam. Lubię kontakty i rozmowy z
ludźmi. W zadaniach dobre było to, że podczas jego wykonywania musiałyśmy działać
zespołowo, pomimo tego, że się nie znałyśmy, byłyśmy w różnym wieku i
pochodziłyśmy z różnych kultur. Umiejętność pracy w grupie jest priorytetowa dla
dużych firm. Jest to także podstawą do dobrej komunikacji i umiejętności
interpersonalnych. Ostatnio brałam udział w seminarium zorganizowanym przez
Wydział Nauk Ekonomicznych, w którym wzięli udział przedstawiciele dużych
przedsiębiorstw. Podkreślali oni wysoką wartość metodologii, jak narzędzia do oceny
podczas rekrutacji. Zostało powiedziane także, że coraz więcej firm we Włoszech
testuje umiejętności potencjalnych kandydatów do pracy poprzez odgrywanie pewnych
ról. Moi koledzy mieli trudności w zrozumieniu takiego podejścia do kandydata,
jednak dzięki mojemu doświadczeniu po warsztatach mogłam im to wyjaśnić”.
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Z punktu widzenia rozwoju osobistego Maria uważa, że wzrosła jej pewność siebie:
„Zwłaszcza kiedy jestem na uczelni i zdarzają się sytuacje, gdy mam problem z
językiem włoskim. Jednak nie traktuję tego jako problemu, gdyż już podczas studiów
pracowałam jako kelnerka i hostessa, często miałam bezpośrednie kontakty z ludźmi.
Wykonywałam różne zadania i zawsze uważałam, że to co robię to strata czasu. Teraz
jestem pewna, ze na pewno nie było to stratą czasu. Bez problemu radzę sobie w
różnych sytuacjach, które są wymagane podczas poszukiwania pracy. Studia na
uniwersytecie na pewno dadzą mi możliwość do rozwijania swoich umiejętności
słuchania, a także relacji z ludźmi”.
Maria Iftode ma 21 lat i pochodzi z Rumunii, gdzie ukończyła szkołę. Od trzech lat
mieszka we Włoszech, gdzie podejmowała pracę jako kucharz i asystent osób
starszych. Spodziewała się, że dni, podczas których uczestniczyła w szkoleniu
Assessmentcenter będą polegały tylko na wyliczeniu cech i treści hipotetycznych.
Było to dla niej zaskoczeniem, ze zajęcia tak bardzo różniły się od jej wyobrażenia:
„Bardzo podobało mi się to, że zetknęłam się z nowymi rzeczami, nowymi
doświadczeniami. Nigdy nie pracowałam w zespole, nie zdarzyła się także sytuacja, ze
podczas mojej pracy mogłam wyrazić swoje zdanie, słuchać zdania innych, a tym
samym ćwiczyć swoją umiejętność akceptacji różnych punktów widzenia. Poprzez
wykonywanie przydzielonych mi zadań, potwierdziły się moje umiejętności
komunikacji, entuzjazm, umiejętność organizowania pracy indywidualnej. W
przyszłości chciałbym pracować jako nauczyciel w przedszkolu, i dzięki takim
zajęciom, jakie dała nam metodologia Assessmentcenter, jeszcze bardziej zbliżyłam się
do osiągnięcia zamierzonego celu”.
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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.

