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În cadrul proiectului GC-AC, Give Competence A Chance. Transparency and Selfemployment for migrant workers through Assessment Center (Dati Competentei o
Sansă, Transparentă si Auto-angajare pentru muncitorii emigranti prin intermediul
Centrului de Evaluare), s-a încheiat de curând în Italia perioada dedicată formării si
experimentării metodologiei Assessment Center (Centrului de Evaluare), care a asistat
la angajarea diferitelor personalităti profesionale ce activează în cadrul serviciilor de
angajare din Sicilia Occidentală si pe teritoriul provinciei Perugia (Umbria); precum si
a femeilor imigrante, beneficiare finale ale unei metodologii capabilă să recunoască si
să scoată la lumină competentelor fiecărui individ, stabilind o interfată a acestora cu
cerintele pietei de muncă.

Reamintim că GC-AC, proiect finantat de programul comunitar LLP (Life Long
Learning) sub-program Leonardo da Vinci – Măsuri pentru transferul inovatiei îsi
stabileste obiective multiple: îmbunătătirea calitătii sistemelor de instruire si formare
profesională si a serviciilor pentru ocuparea fortei de muncă, sprijinirea dezvoltării
instruirii, formării si politicilor active ale pietei de muncă prin transferul practicilor
consolidate si a instrumentelor de evaluare a competentelor prin integrarea categoriilor
inferioare, îmbunătătirea gradului de ocupare si garantarea conditiilor de muncă
adecvate ale beneficiarilor finali prin intermediul serviciilor si politicilor concepute ad
hoc.

Modelul de Assessment Center (Centru de Evaluare), reprezentând instrumentul
strategic pentru atingerea obiectivelor stabilite, este adaptat pentru ca apoi să fie
transferat si experimentat în tările partenere.
Parteneriatul proiectului implică entităti provenind din trei teritorii diferite, în cadrul
cărora se procedează la experimentarea si transferul modelului Assessment: Italia
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(regiunile Umbria si Sicilia), Polonia (Voievoidatul Varmia-Masuria), România
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(judetul Hunedoara).

În prezent facem o nouă trecere în revistă a etapelor principale, ale semnificatiei,
importantei acestui parcurs de angajament, încheiat recent în Italia, prin intermediul
relatărilor, reflectiilor si punctelor de vedere exprimate de protagonisti.
Ne vom concentra în cea mai mare parte pe faza de experimentare, dat fiind că am
prezentat deja în primul newsletter GC-AC parcursul de formare adresat exclusiv
operatoarelor si operatorilor.

Formarea si experimentarea metodei Assessment Center în Sicilia
La Marsala, la sediul Oficiului Multifunctional ANFE, a avut loc între 7 si 11 februarie
2011 săptămâna practică de experimentare a metodologiei Assessment Center.
Evenimentul a fost precedat de o săptămână de formare (între 13 si 17 decembrie
2010) pentru experimentarea metodologiei Assessment Center la care au participat 15
operatori, toti provenind de la Oficiile Multifunctionale ANFE din Sicilia Occidentală.
În cursul lectiilor de formare adresate operatorilor, tinute de Andrea Simon, a fost
ilustrată metodologia Assessment Center, metodologie care a demonstrat în timp că pot
fi identificate competente cheie, în mod deosebit competente la utilizatori proveniti din
situatii extrem de dezavantajoase.
Au fost apoi ilustrate modalitătile si valenta aplicării, care constă în crearea de situatii
simulate (Exercitii/Sarcini) reprezentative pentru fiecare moment din cotidianul
profesional al candidatilor, cu un caracter critic deosebit si o anumită frecventă în viata
ocupatională.
Operatorii (tutori, orientatori, consultanti psihologici) au asimilat cu succes
modalitătile indispensabile caracterului de reproducere a sesiunii cu un target real.
Au fost testate trei noi exercitii: “Il Cartellone, Il Supermenu, Nella Giungla della
Burocrazia,” (Afisul, Superman-ul, În Jungla Birocratiei) în care fiecare si-a putut
consolida cunostintele asumând din când în când diferite roluri: de moderator, observat
si observator.
Profilul profesional, competentele tehnice de care dispun operatorii precum si bogata
experientă a specializării în formarea Life, au contribuit în mod deosebit la
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parcursurile de asimilare a tehnicilor de micro-observare pe care se bazează apoi
evaluările ulterioare ale utilizatorilor.

Am intervievat-o pe Gloria Neerman, coordonatoare pentru Sicilia al întregului
proces de experimentare a Centrului de Evaluare .

Câte femei emigrante au participat la experiment, care este tipologia acestora?
Au fost selectionate dintr-un grup de 15 femei emigrante, 8 care păreau să garanteze
într-o măsură mai mare aplicarea experimentului, atât prin faptul că întelegeau limba
italiană, cât si printr-o puternică motivare. Vârsta medie a utilizatorilor este de
aproximativ 28/32 ani; toate au ocupatii cu caracter neregulat în sectorul serviciilor si
îngrijirea persoanelor, sunt originare din Tunisia, India, România si Nigeria, aproape
toate au familii si trei dintre acestea au copii foarte mici; doi dintre acestia au trebuit
implicati deoarece utilizatoarele nu aveau rudea în grija cărora să îi lase.

Vreti să spuneti că cei doi copii au fost prezenti în zilele experimentului? Nu v-a
creat probleme această situatie neobisnuită?
Prezenta celor doi micuti, unul de doi ani si unul de patru luni nu pare să fi
conditionat în mod deosebit desfăsurarea evaluării, deoarece a fost posibil în
momentele de vârf ale experimentului să fie îngrijiti în camere alăturate prin
colaborarea altor persoane din centrul de orientare. Exista de fapt o atmosferă de
participare destul de relaxată a celor două grupuri de operatori si femei emigrante.

Bun, s-ar putea spune că metodologia de evaluare se îmbină cu ritmurile de viată
si exigentele femeilor care sunt si mame. Revenind la chestiunea în cauză, cum s-a
desfăsurat săptămâna de experimentare?
În prima zi, aceea a pregătirii si organizării Assessment (Evaluării) a participat un
grup de 11 operatori, între care au fost apoi identificati cei 8 care aveau să participe si
să efectueze exercitiilor cu emigrantele în zilele următoare.
Sarcinile ce urmau a fi prezentate -“Il Cartellone”, “Il Supermenu”, “Nella giungla
della burocrazia”- au fost readaptate la situatia reală pe care emigrantele o trăiesc în
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teritoriu, situatii de fapt deja cunoscute de către operatori..
La încheierea experimentului au fost desfăturate, ca de obicei, colocvii individuale si
de grup care să evidentieze valabilitatea si însusirea experientei de către specialistul
Andrea Simon. În cursul ultimei dimineti Andrea Simon a putut prezenta în detaliu
platforma care sustine proiectul, ilustrând continutul acestora. Operatorii împreună cu
câteva dintre utilizatoare au putut utiliza platforma prin intermediul unei parole
intermediare pe care Italiaforma a pus-o la dispozitiei pentru ziua respectivă.
În următoarele luni, în timpul întâlnirilor individuale, operatorii o vor putea
experimenta si utiliza însotind utilizatoarele care solicită acest lucru.

La Perugia, între 22 si 25 martie 2011 la sediul partenerului ITER - Innovazione
Terziario s.c.a.r.l, s-a organizat săptămâna dedicată experimentării metodologiei
Assessment Center pentru femeile emigrante.

Experimentarea Assessment Center în Umbria si o privire retrospectivă asupra
precedentului parcurs de formare
Prin intermediul reflectărilor câtorva operatoare, revedem importanta parcursului la
care au participat la Perugia, mai întâi în atelierul de formare în metodologia
Assessment, organizat între douăzeci si sapte septembrie si întâi octombrie 2010, si,
ulterior, în experimentarea metodei realizată în martie trecut .
.
Silvia Degli Esposti, Project Manager al ITER - Innovazione Terziario s.c. a r.l.:
“Activitatea de experimentare a fost o completare extrem de utilă a formării
desfăsurată în luna septembrie. Încă de la început a fost evident faptul că activitatea
precedentă de formare a fost foarte eficientă, deoarece, chiar si la distantă de câteva
luni nu a existat nici o dificultate în invocarea conceptelor si metodologiilor învătate
iar apoi în utilizarea acestora în vederea unor aplicatii directe..
Experimentarea mi-a permis, prin aplicarea concretă a conceptelor si metodologiei, să
dobândesc o mai bună cunoastere a scopurilor si obiectivelor specifice pe care
evaluarea urmăreste să le realizeze. Trecerea de la simularea desfăsurată în timpul
activitatii de formare la aplicarea metodologiei pe persoane la care a fost necesară
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considerarea aspectelor de trai reale si cu asteptări concrete, m-a făcut să înteleg încă
o dată cât este de important si delicat rolul orientatorului si cât este de fundamental să
se angajeze în mentinerea unei activităti de observare cât mai obiectivă. Deosebit de
angajantă a fost gestionarea colocviilor individuale, nu a fost deloc usor să redai unei
persoane rezultatele activitătii de observare evitând tragerea propriilor concluzii, la
fel ca si în redactarea raportului, chiar si în această fază limbajul trebuie bine cântărit
în functie de întrebările si observatiile interlocutorului.
Experimentarea în domeniu cu beneficiarele a fost extrem de utilă pentru situarea în
centrul atentiei a problematicilor caracteristice persoanelor emigrante care se
confruntă cu căutarea unui loc de muncă. Cerinta de a sti să întocmească un
curriculum, de a sti să dialogheze cu organele birocratiei si de a culege informatiile
necesare tuturor activitătilor care implică un dialog cu oficiile si organele birocratice,
apar ca niste probleme de care auzim des si asupra cărora beneficiarele au exprimat
solicitarea de a se opri, mult mai mult decât mă puteam astepta..
Deosebit de interesant a fost să văd cum parcursul evaluării a contribuit la
modificarea în sens pozitiv a atitudinii unor beneficiare care, dacă la început
manifestau scepticism, legat în special de dificultatea găsirii unui loc de muncă, au
dezvoltat o mai mare încredere, probabil legată si de o mai bună cunoastere a
propriilor capacităti.”

Michela Serafini, operator al Centrului pentru Ocuparea Fortei de Muncă din
Provincia Perugia:
“Seminarul de formare privind metodologia Assessmentcenter a fost foarte interesant
deoarece mi-a permis pentru prima dată să observ si să evaluez competentele
candidatelor în timpul simulărilor. În mod cert în acest scop a fost foarte util
seminarul desfăsurat în septembrie, când am participat personal la simulări în timp ce
colegii nostri ne observau si ne evaluau.
În mod special s-a ajuns la crearea unei bune echipe de lucru, atât prin buna
organizarea a seminarului respectiv, cât si prin gradul mare de pregătire si
capacitatea ridicată de implicare a responsabilului cu metodologia Andrea Simon.
Consider că ar fi interesant să putem alătura această metodologie celor deja utilizate

7

NEWSLETTER

în selectarea personalului, de exemplu, sau pentru evaluarea competentelor
încrucisate.”

Dialogând cu unele din beneficiarele experimentării care s-a sinut la Perugia, am
încercat să întelegem dacă si în ce mod acest parcurs s-a dovedit util pentru orientarea
lor profesională si pentru propria crestere personală.

Maria Jose Gonzales Auquilla are 21 ani, este originară din Ecuador, trăieste în Italia
de nouă ani si este studentă la cursul de absolvire “Economia si Legislatia Societătilor
Comerciale” în cadrul Universitătii de studii din Perugia. Pentru Maria experimentarea
Assessment Center a reprezentat o confirmare a propriilor atitudini si un instrument în
măsură să o avantajeze pe o piată a muncii care evoluează continuu:
“Am avut posibilitatea să dovedesc ceea ce stiam deja. Îmi place să vorbesc cu
oamenii, să interactionez cu persoanele. Din acest punct de vedere, activitătile de grup
desfăsurate în cursul experimentării cu persoane care nu se cunosteau între ele, de
vârste si culturi diferite, au reprezentat un important test a capacitătilor mele de
muncă în mod sinergic.
A sti să lucrezi în grup este o calitate prioritară pentru societătile comerciale si de
aceea este necesară dobândirea unei optime capacităti de comunicare si relationare.
Am urmărit recent un seminar organizat de Facultatea de Economie la care au
participat mari societăti comerciale si toate au evidentiat importanta evaluării, prin
metodologia pe care tot mai multe societăti din Italia o utilizează în selectarea
personalului si în verificarea capacitătilor necesare acoperirii unor anumite roluri.
Colegii mei de studiu au avut dificultăti în întelegerea acestei abordări, iar eu,
avantajată de parcursul experimentării evaluării, le-am explica metodologia prin
prisma experientei mele”
Din punct de vedere al cresterii personale Maria consideră că si-a mărit stima de sine
datorită Assessment (Evaluării):
“Cu precădere în mediu universitar am întâmpina dificultăti deoarece nu am aceeasi
situatie socială ca a altor colegi italieni. Am sustinut prin comparatie cu ei un număr
mai mic de examene si datorită faptului că în acesti ani, pe lângă studii, am lucrat ca
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si cameristă, hostess. Am efectuat diverse munci, care aveau în comun contactul direct
cu publicul. Am crezut întotdeauna, iar acum sunt sigură, că parcursul meu
profesional nu a fost un timp irosit. Am dobândit competente în relatiile cu oamenii
indispensabile în domeniul profesional contemporan. Parcursul studiilor universitare,
având caracter individual, nu reprezintă cu sigurantă o arenă pentru dezvoltarea
capacitătilor de ascultare si de relationare, si de aceea poate, se întâmpină multe
dificultăti în punerea în practică în activitate a celor învătate doar din cărti”.

Maria Iftode are 21 ani, vine din România unde este absolventă de studii superioare.
De trei ani locuieste în Italia unde a lucrat ca ajutor de bucătar si îngrijitor de bătrâni.
Maria se astepta ca zilele dedicate Assessment Center să se rezume la lecii predate
direct în care profesorii ar fi enumerat pur si simplu caracteristicile metodei si ar fi
furnizat texte cu caracter de notiuni. A rămas surprinsă si satisfăcută când a îneles că
este vorba despre un parcurs radical diferit de cel pe care si l-a imaginat: “M-am
distrat foarte mult, am învătat lucruri noi trăind noi experiente.
Nu am lucrat niciodată în echipă, nu mi-am autogestionat niciodată propria activitate
si nu am avut niciodată ocazia de a-mi exprima opiniile, de a asculta pe cele ale
colegilor mei si deci de a media puncte de vedere diferite. Prin intermediul îndeplinirii
temelor care ne-au fost date am putut valora competente pe care în mod evident le
posed dar pe care înainte, în diferite situatii profesionale, nu am avut ocazia de a le
experimenta.
Mă simt mai sigură pe mine, pe competentele mele: capacitate de comunicare,
entuziasm, capacitate de organizare a muncii în mod independent si capacitatea de a
relationa cu altii inclusiv în situdificile. În viitor mi-ar plăcea să lucrez ca educator
într-un azil, si sunt întărită în realizarea acestei aspiratii de competentele scoase la
lumină cu ajutorul centrului de evaluare”.
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