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In cadrul proiectului GC-AC, Give Competence A Chance Transparency and Selfemployment for migrant workers throught Assessmentcenter, la Olsztyn, in Polonia, sa incheiat parcursul de formare si testare a metodologiei privind Asssessmentcenter, in
care au fost implicati consultantii si operatorii Agentiilor regionale pentru ocuparea
fortei de munca din voivodatul Warmia Masuria, precum si zece femei cu experienta
de migratie si de munca in strainatate, in tari ca Marea Britanie, Irlanda, Scotia, Italia
si Statele Unite ale Americii. Acestea din urma sunt beneficiarii finali ai unei
metodologii care, fiind in masura sa recunoasca si sa scoata in evidenta competentele
fiecarei persoane si sa le puna in legatura cu cerintele de pe piata muncii, se
configureaza ca un instrument valoros pentru cresterea sanselor de a gasi un loc de
munca adecvat, in urma experientei acumulate in strainatate. Voivodatul Warmia
Masuria, precum si intreaga Polonie, se confirma ca fiind in primul rand o tara de
emigrare cu fluxuri migratorii care se indreapta in special catre Marea Britanie,
Islanda, Germania si Suedia. Se inregistreaza un fenomen marcat de „reintoarcerea
emigrantilor". Problemele imigrantilor intorsi par a fi destul de asemanatoare cu cele
ale unui imigrat obisnuit: pierderea contactului cu piata muncii, atribuirea de sarcini cu
calificare inferioara fata de propriile competente, probleme de integrare culturala,
xenofobie. In toate contextele componenta feminina dobandeste un rol important:
femeile sunt cele care intampina cele mai mari dificultati din punctul de vedere al
intrarii pe piata muncii dar sunt si cele mai ambitioase din punctul de vedere al
realizarii personale si profesionale.
In perioada 4 - 8 aprilie 2011, la Olsztyn, a avut loc saptamana dedicata cursului de
formare privind metoda de Assessmentcenter, la care au participat 11 consultanti
profesionali de la agentiile pentru ocuparea fortei de munca din Warmia si Masuria. Au
fost prezentate toate aspectele privind metoda de Assessmentcenter, atat teoretice, cat
si practice. Magdalena Adamczyk-Lewoczko si Andrea Simone de la Life e v, care a
venit special de la Berlin, au avut rolul de formatori. Persoanele care au participat la
formare au indeplinit un rol dublu, de moderator, observat si observator in executarea
de sarcini proiectate pentru a reproduce situatii critice, care apar adesea in mediul de
lucru real. Aceleasi sarcini au fost propuse apoi beneficiarilor finali. De fapt, scopul
formarii a fost acela de a pregati personalul din agentiile pentru ocuparea fortei de
munca pentru a testa metoda de Assessmentcenter impreuna cu femeile care, intoarse
in Polonia dupa o experienta de munca in strainatate, sunt actualmente somere si in
cautarea unui loc de munca. In aceasta a doua etapa, care a avut loc in perioada 17-20
mai, consultantii pentru ocuparea fortei de munca care au participat la formare au fost
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in masura sa testeze cunostintele dobandite despre metoda de Assessmentcenter,
observand si evaluand, pe baza unor criterii prestabilite, competentele puse in practica
de femeile imigrante pe parcursul realizarii sarcinilor ce le-au fost atribuite.
Vom parcurge in continuare etapele principalele, intelesul si importanta acestui parcurs
provocator, rezultate din povestirile, reflectiile si punctele de vedere ale diferitilor
actori.

Operatori
Operator 1
„Dupa ce m-am familiarizat cu metodologia Assessmencenter mi-am extins
capacitatile de recunoastere a „competentelor soft". Prin noua metoda am dobandit
noi instrumente utile pentru
a-mi imbogati munca, care mi-au dat de fapt posibilitatea de a-mi evalua nivelul
acestor competente din punct de vedere profesional. De asemenea, a reprezentat si o
oportunitate pentru a-mi formaliza aceste cunostinte in urma obtinerii unui certificat.
Metoda Assessmencenter mi-a aratat cat este de dificila realizarea unei evaluari
obiective, lipsita de interpretari personale si conforma cu observarea de
comportamente, activitati si comentarii specifice. Cele doua etape prevazute pentru
transferul metodei la care am participat – la prima in calitate de observator si la cea
de-a doua in calitate de subiect al observatiei - mi-au oferit posibilitatea de a intelege
metoda, in diversele sale aspecte.
Aceasta metoda permite o observare corecta a participantilor in timp ce acestia
indeplinesc sarcinile ce le-au fost atribuite. Necesita o implicare mare si o concentrare
atenta din partea observatorului, precum si intuitie si capacitatea de a descrie in
detaliu competentele observate. Elaborarea unui raport pe baza observatiilor notate
necesita din partea observatorilor o munca foarte mare, un nivel ridicat de precizie,
implicare si capacitatea de a observa persoana in cauza, tinand cont de punctele de
vedere exprimate de catre alti observatori dar si de feedback-ul persoanei observate.
Folosind metoda Assessmencenter am observat deprinderi cum ar fi asertivitate,
simtul de responsabilitate, rezistenta la stres, capacitati de comunicare, problem
solving, capacitatea de auto-prezentare si de a formula un plan de lucru. Am evaluat
aceasta metoda ca fiind extrem de eficienta si doresc sa imi aprofundez cunostintele."
Operator 2
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„Piata muncii in prezent - in special in regiunea noastra - necesita anumite
competente si acest lucru este valabil pentru persoanele in cautarea unui loc de munca
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dar si pentru persoanele deja ocupate. Pentru a gasi un loc de munca bun nu este
suficient sa ai o diploma obtinuta la o universitate de prestigiu, angajatorii solicita
versatilitate. La locul de munca trebuie sa se utilizeze o gama ampla de competente,
cum ar fi, de exemplu, capacitati de comunicare, asertivitate, abilitatea de a lucra in
grup.
Este o provocare nu doar pentru angajati, ci si pentru consultanti, a caror sarcina este
de a ajuta eficient persoanele ce intampina probleme pe piata muncii. Consultantul ar
trebui sa orienteze cariera persoanei nu numai in vederea gasirii unui loc de munca, ci
si pentru a gasi un loc de munca care sa se potriveasca cat mai bine potentialului si
competentelor personale. Pentru a face acest lucru trebuie utilizata metoda
diagnosticarii nivelului de competenta al celor care se adreseaza agentiilor pentru
ocuparea fortei de munca.
Din pacate, testele psihologice utilizate in aceste cazuri nu reusesc sa traduca
intotdeauna in practica potentialul respectivelor persoane. Prin urmare, cred ca
Assessmentcenter este o metoda foarte interesanta, care prin observarea sistematica a
persoanei ce se straduieste sa indeplineasca sarcini care simuleaza situatii si probleme
reale de munca, permite efectuarea unei evaluari obiective si corecte a nivelului de
competenta. Adaptarea acestei metode (sau chiar doar a unora dintre elementele
metodologiei) in practica de consiliere ar insemna o completare a metodelor pe care
consultantii le folosesc deja in parte, imbunatatind astfel eficienta acestora."

Operator 3
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„Atat formarea organizata de catre experti cat si testarea metodei au necesitat un efort
mare din partea mea si a celorlalti consultanti. Aveam deja cunostinte generale si
teoretice despre metoda de Assessmentcenter, ca metoda folosita in procesul de
selectie. Apoi, dupa formare, am avut oportunitatea de a folosi efectiv metoda pentru
evaluarea potentialului. Pe durata parcursului de formare care a avut loc in luna
aprilie, formatorii de la Life e V. ne-au prezentat metodologia de Assessmentcenter
intr-un mod foarte simplu, usor de inteles, prin intermediul unui parcurs de formare
atent planificat. De aceea nu am intampinat probleme in utilizarea metodei, pe care
am testat-o cu migrantii. Pe de o parte, utilizarea metodei este consumatoare de timp,
deoarece implica multe aspecte, pe de alta parte, se bazeaza pe simpla observare si pe
evaluarea competenta, reusind astfel sa puna in valoare persoana observata.
Ceea ce este important, este faptul ca toata lumea sa ia in considerare numai
aspectele pozitive ale participantilor, deoarece acest lucru asigura competentelor o
vizibilitate mai mare.
Cu Assessmentcenter observatorul isi ia notite pe baza unor indicatori specifici, care
sunt comparati cu stima de sine a participantului, apoi acestea sunt enumerate intr-un
raport cu privire la competente si indicate in certificatul final.
Gradul de constientizare a posesiei competentelor specifice, confirmat ulterior prin
auto-evaluare, influenteaza foarte mult cresterea respectului de sine.
Am fost surprins de modul in care participantii s-au implicat complet in rolurile
indeplinite in situatiile simulate, astfel incat nici nu au simtit prezenta observatorilor.
S-ar putea crede ca intrucat criteriile de observare sunt cunoscute de catre
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participanti (acestia stiu ce anume se va observa pe parcursul executarii sarcinii), ar
putea aparea situatii denaturate, ce ar putea induce participantii sa adopte
comportamente menite sa prezinte, in special, cele mai bune parti ale acestora. De
fapt competentele sunt puse in valoare in modul cel mai eficient posibil si implicarea
in realizarea sarcinii este atat de intensa incat absoarbe complet atentia persoanei
observate, aceasta comportandu-se in mod natural."

Migrantii
Angelika Kosińska are 29 de ani si dupa ce a obtinut un Master of Arts in domeniul
relatiilor internationale a lucrat in Anglia si Scotia.
Ce amintire ai despre participarea ta la Assessmentcenter? Care sunt impresiile
tale?
„Ma bucur ca am luat parte la proiect. Mi-a dat sansa de a intalni oameni care sunt
intr-o situatie similara cu a mea in ceea ce priveste piata fortei de munca si care au
aceeasi experienta de munca in strainatate. Am avut ocazia de a-mi impartasi parerile
si experienta si de a colecta anumite informatii noi cu referire la problemele aferente
somajului si ocuparii fortei de munca.”
Ce ti-a placut mai mult la Assessmentcenter?
„Capacitatea de a conversa in mod liber, posibilitatea de a face exercitii fara stres, si
constientizarea faptului ca pe parcursul workshop-ului toata lumea ia in considerare
numai partile pozitive ale participantilor.”
Assessmentcenter a avut o influenta pozitiva asupra stimei tale de sine?
„Nu, aceasta metoda nu a avut nici o influenta asupra stimei mele de sine pentru ca
eram mai mult sau mai putin constienta de punctele mele tari si de punctele slabe. Cu
toate acestea, mi-a dat ocazia sa ma gandesc la o mai buna utilizare a punctelor mele
forte si la modul in care mi-as putea atenua laturile negative. Nu am aflat nimic nou
din acest punct de vedere, dar am observat ca unii participanti au fost surprinsi la
rezultatele feedback-ului pentru ca nu erau constienti de punctele lor forte si de
propria capacitate de a le utiliza in timpul interviului cu un potential angajator.”
Assessmentcenter ti-a influentat dezvoltarea personala?
„Nu, Assessmentcenter din acest punct de vedere nu a fost decisiv."
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Consideri ca Assessmencenter ar putea avea o influenta pozitiva asupra carierei
tale profesionale in viitor?
„Da, dar nu datorita experientei acumulate in cadrul proiectului, ci datorita
certificatelor de participare la workshop.”
Ai recomanda participarea la Assessmentcenter? De ce?
„Cu siguranta recomand participarea la Assessmentcenter. Este o metoda foarte buna
pentru persoanele care nu isi cunosc laturile pozitive si oportunitatile de a le folosi.
Persoane care dupa intoarcerea din strainatate sunt adesea confuze si acest lucru
reprezinta un obstacol in cautarea eficienta a unui loc de munca. In momentul in care,
in timpul workshop-ului, colegii mei au auzit parerile bune exprimate la adresa mea,
au inceput si ei la randul lor sa se perceapa intr-un mod pozitiv si, prin urmare, au
perceput pozitiv posibilitatea de a gasi un loc de munca. De asemenea, reprezinta si o
oportunitate de a face schimb de experiente, nu numai pentru participanti si ci si
pentru operatori."

Joanna Glinka are de 28 de ani si este inginer de mediu. Dupa absolvire a plecat in
Anglia, unde a lucrat timp de 3 ani ca magazionera. In prezent are o fiica in varsta de
doi ani, este somera si este in cautarea unui loc de munca.
Ce amintire ai despre participarea ta la Assessmentcenter? Care sunt impresiile
tale?
„Am o amintire foarte placuta cu privire la participarea mea la workshop-ul AC. Sunt
mandra de mine, de faptul ca am putut sa pun in aplicare si sa imi demonstrez
capacitatile. Mi-am pus in evidenta competentele, atat in cadrul grupului cat si in
activitatea individuala. Seminarul a fost intr-adevar o experienta foarte importanta
pentru mine si sunt sigura ca cunostintele acumulate in timpul workshop-ului ma vor
ajuta in viitor."
Ce ti-a placut mai mult la Assessmentcenter?
„Am apreciat atmosfera foarte frumoasa si placuta din timpul workshop-ului. Cred ca
nivelul de pregatire profesionala a fost intr-adevar foarte inalt. De asemenea, a existat
si o implicare foarte puternica, atat din partea participantilor cat si a operatorilor.
Fiecare exercitiu a fost precedat de prezentarea competentelor, foarte utila pentru
realizarea exercitiilor. Informatiile au fost furnizate intr-un mod foarte usor de inteles,
operatorii au fost prietenosi si participantii puteau pune intrebari si primi raspunsuri
suficient de detaliate."
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Assessmentcenter a avut o influenta pozitiva asupra stimei tale de sine?
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„Da, a avut o influenta pozitiva asupra stimei mele de sine. Increderea in mine si
gradul de constientizare a capacitatilor mele au crescut. Pana acum nu stiam ca
asertivitatea este una dintre competentele mele puternice. Este foarte important si cred
ca ma poate ajuta in viitor pentru abordarea unor situatii complicate. Cred ca aceste
cunostinte si competentele dobandite ma vor ajuta sa imi gasesc un loc de munca
bun.”
Assessmentcenter ti-a influentat dezvoltarea personala?
„Mi-a oferit oportunitatea de a identifica aspecte importante ale personalitatii mele si
exact asupra acestora trebuie sa lucrez. Datorita workshop-ului am dobandit
cunostinte teoretice si competente potential mai usor de exploatat in viitor.”
Consideri ca Assessmencenter ar putea avea o influenta pozitiva asupra carierei
tale profesionale in viitor?
„Sper, pentru ca ar fi foarte util pentru angajator sa poata recunoaste la mine
capacitati personale si deprinderi ce ar putea fi importante pentru succesul in cariera
profesionala.”
Ai recomanda participarea la Assessmentcenter? De ce?
„Fara indoiala as recomanda participarea la AC, pentru ca asa cum am mentionat
mai devreme a fost o experienta noua, care te ajuta sa te intelegi pe tine insuti si
propriile capacitati. Aceasta metoda m-a ajutat sa am mai multa incredere in mine si
sa imi indeplinesc sarcinile mai bine. In urma participarii la acest workshop ar trebui
ca problemele sa fie mai usor de rezolvat. Cred ca merita sa investesti timp in acest tip
de eveniment pentru a dobandi cunostinte teoretice si practice."
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