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W Olsztynie (Polska) zakończyły się szkolenia i warsztaty dotyczące
metodologii Assessment Center. Uczestnikami byli doradcy i urzędnicy z
powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego i dziesięć kobiet
posiadających doświadczenie w pracy za granicą, w krajach takich jak: Wielka
Brytania, Irlandia, Szkocja, Włochy i Stany Zjednoczone.
Ta ostatnia grupa reprezentuje beneficjentów końcowych metodologii, dzięki której
jesteśmy w stanie rozpoznać i ujawnić kompetencje pojedynczych osób i
skonfrontować je z wymaganiami rynku pracy. Metodologia Assessment Center jest
ważnym instrumentem służącym zwiększeniu możliwości znalezienia pracy
adekwatnej do doświadczenia zdobytego za granicą. Ruchy migracyjne, które można
zaobserwować w województwie warmińsko-mazurskim, a także w pozostałej części
Polski, są w większości ukierunkowane na Wielką Brytanię, Islandię, Niemcy i
Szwecję. Można zauważyć zjawisko "migracji powrotnych". Problemy
z "powracającymi migrantami" wydają się być podobne do powszechnych imigracji:
utrata kontaktu z rynkiem pracy, przydział pracy, który nie jest adekwatny do
posiadanych, zazwyczaj wyższych, kompetencji, problemy związane z integracją
kulturową, ksenofobia. W tym kontekście szczególną uwagę zwraca się na rolę kobiet:
kobiety napotykają większe trudności w integracji z rynkiem pracy, ale są one
jednocześnie bardziej ambitne z punktu widzenia samorealizacji, co jest również
związane z profesjonalną realizacją powierzonych zadań.
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Szkolenie poświęcone metodologii Assessment Center zostało zorganizowane w
Olsztynie w terminie od 4 do 8 kwietnia 2011 roku. W szkoleniu, podczas którego
zostały przedstawione teoretyczne i praktyczne aspekty metodologii, udział wzięło
jedenastu profesjonalnych doradców z Urzędów Pracy na Warmii i Mazurach. W celu
poprowadzenia szkolenia do Olsztyna przybyły dwie przedstawicielki niemieckiej
organizacji Life e.V.: Magdalena Adamczyk-Lewoczko i Andrea Simone z Life e.V.
Osoby, które wzięły udział
w szkoleniu, zagrały trzy różne role: moderatora, obserwatora i osoby obserwowanej.
Realizowały one zadania, mające na celu odtwarzanie ról w krytycznych sytuacjach,
z którymi często muszą się zmierzyć w realnym kontekście pracy. Te same zadania
zostały następnie zaproponowane beneficjentom końcowym. W rzeczywistości, celem
szkolenia było przygotowanie doradców z urzędów pracy do stosowania metody
Assessment Center
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z kobietami, które po powrocie z zagranicy pozostają bezrobotne i obecnie poszukują
pracy. W drugiej fazie (warsztaty), która miała miejsce między 7 a 20 maja br.,
doradcy, którzy brali udział w pierwszym szkoleniu, mogli zastosować metodę
Assessment Center, obserwować
i ocenić kompetencje migrujących kobiet, które miały do czynienia z powierzonymi
zadaniami. Oceny dokonywano na podstawie z góry określonych kryteriów. Teraz
możemy prześledzić główne etapy, znaczenie i stopień ważności tego wyzwania dzięki
wrażeniom, refleksjom i przedstawieniu punktu widzenia osób uczestniczących.

Doradcy zawodowi
Bożena Babynko
„Poznanie metodologii Assessment Center poszerzyło moje umiejętności w zakresie
określania tzw. „kompetencji miękkich”. Wzbogaciło również mój warsztat pracy o
nową metodę, która dała mi możliwość sformalizowanego oceniania poziomu tych
kompetencji
u poszczególnych uczestniczek, jak również możliwość potwierdzenia ich
dokumentem. Metoda ta uświadomiła mi jak trudna jest obiektywna obserwacja, czyli
zwracanie uwagi tylko na konkretne zachowania, działania, wypowiedzi, bez
interpretacji danej sytuacji. Sposób dwu etapowego przekazania metodologii
Assesssment Center – I etap - od strony uczestnika oraz II etap od strony obserwatora
i oceniającego, dał możliwość pełnego, wieloaspektowego zrozumienia tematu.
Metoda ta pozwala na dogłębną obserwację zachowań uczestników, podczas realizacji
poszczególnych zadań. Wymaga od obserwatorów dużego zaangażowania,
koncentracji, wnikliwości oraz rzetelnego opisu zaobserwowanych kompetencji.
Sporządzanie raportu z obserwacji jest bardzo pracochłonne i wymaga od
obserwatorów dużej dokładności i skrupulatności oraz spojrzenia na opisywaną osobę
biorąc pod uwagę opinie drugiego obserwatora oraz informacje zwrotną obserwowanej
osoby. Stosując tą metodę obserwowaliśmy takie kompetencje jak : asertywność,
odporność na stres umiejętność komunikacji, rozwiązywanie problemów, umiejętność
autoprezentacji, systematyka pracy
i odpowiedzialność. Oceniając wysoko
przydatność poznanej metody, jednocześnie wyrażam chęci pogłębiania wiedzy w tym
zakresie.
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Marek Zbytniewski
„Współczesny rynek pracy – szczególnie w naszym województwie – stawia zarówno
przed osobami poszukującymi pracy jak i pracującymi bardzo duże wymagania. Aby
znaleźć dobrą pracę nie wystarczy tylko papier z dobrej uczelni – wymagana jest
wszechstronność. Pracując na jednym stanowisku pracy należy wykorzystywać całą
gamę kompetencji – komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w grupie,
organizacja pracy, itd. Jest to wyzwanie nie tylko dla pracowników, ale też dla
doradców zawodowych, których zadaniem jest skuteczna pomoc klientom mającym
problemy na rynku pracy. Doradca powinien tak pokierować karierą klienta, aby ten
nie tylko znalazł pracę, ale też aby praca ta była jak najlepiej dopasowana do jego
potencjału i umiejętności. Aby to uczynić konieczne jest wykorzystanie narzędzia,
które w sposób możliwie precyzyjny pozwoliłoby zdiagnozować poziom kompetencji
osób szukających wsparcia u doradców zawodowych. Niestety testy psychologiczne
opierają się na deklaracjach - wynik testu psychologicznego nie zawsze równa się
temu, co osoba testowana uczyniłaby w praktyce. Dlatego też uważam, że
Assessmentcenter jest bardzo interesującą metodą, która poprzez systematyczną
obserwację klienta w symulowanych sytuacjach problemowych pozwala na
obiektywną i rzetelną ocenę poziomu kompetencji. Zaadaptowanie tej metody (a
przynajmniej elementów jej metodologii) do praktyki doradczej byłoby więc
komplementarnym uzupełnieniem technik już stosowanych przez doradców,
podnoszącym efektywność procesu doradczego.”
Barbara Poczynajło
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„Zarówno szkolenie prowadzone przez ekspertów jak i etap eksperymentowania
metody wymagały dużego zaangażowania z mojej strony jaki i ze strony pozostałych
doradców. Posiadałam ogólną, teoretyczną znajomość Assessment Center jako metody
wykorzystywanej w procesie rekrutacji, po szkoleniu uzyskałam możliwość
praktycznego posłużenia się metodą w ocenie potencjału jednostki.
Dzięki
przedstawieniu, podczas szkolenia w kwietniu, prowadzonego przez trenerów z
organizacji Life e. V. metodologii Assessment Center w projekcie w sposób bardzo
przystępny, jako ciąg starannie zaplanowanych i przygotowanych kroków nie było
problemów zastosowaniem narzędzia podczas eksperymentowania z migrantkami.
Metoda jest czasochłonna, obejmująca wiele elementów, a jednocześnie prosta, gdyż
bazując na umiejętnej obserwacji i notowaniu daje możliwość „wzmocnienia” osoby
obserwowanej .
Co ważne, przekazując
pozytywną informację zwrotną obserwator
uwiarygodnia ją dodatkowo, cytując konkretną wypowiedź uczestnika, poświadczającą
uwidocznienie się kompetencji w zadaniu.
W A.C. notatki obserwatora porządkowane są w oparciu o konkretne wskaźniki
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(będące składowymi kompetencji) , konfrontowane z samooceną uczestnika i
docelowo zestawione w postaci raportu kompetencji, oraz końcowego certyfikatu.
Świadomość posiadania określonych kompetencji, dodatkowo potwierdzonych
w samoocenie wpływa zdecydowanie na podniesienie własnej wartości.
Zaskoczyło mnie, przy pracy z metodologią A. C. to, iż symulowane sytuacje
wywoływały tak duże zaangażowanie w role uczestników, iż nie odczuwali oni
obecności obserwatorów. Mogłoby się wydawać, iż fakt, iż kryteria obserwacyjne są
znane uczestnikom, (czyli wiedzą oni „co będzie obserwowane” podczas
wykonywania zadania) stwarza sytuację do „zafałszowanych” zachowań , aby pokazać
się w „lepszym świetle”. Jednak w sytuacji krytycznej, momencie, w którym następuje
najsilniejsze uwidocznienie kompetencji, zaangażowanie w zadanie jest tak
intensywne, iż osoba obserwowana nie jest w stanie manipulować, a jej zachowanie
jest naturalne.
Migrantki
Migrantka 1
Angelika Kosińska, 29 lat, magister stosunków międzynarodowych, pracowała w
Wielkiej Brytanii i Szkocji
W jaki sposób wspominasz swój udział w projekcie Assessment Center? Jakie są
Twoje odczucia na ten temat?
Jestem zadowolona z udziału w szkoleniu. Udział w nim dał mi możliwość poznania
nowych osób znajdujących się w podobnej co ja sytuacji na rynku pracy, mających
podobne doświadczenia związane z pracą za granicą i w odkrywaniu na nowo rynku
pracy w Polsce. Miałam szansę na wymianę swoich opinii i doświadczeń oraz
pozyskanie nowych, pomocnych informacji związanych z sytuacją bezrobotnych i
możliwościami zatrudnienia.
Co najbardziej podobało Ci się w Assessment Center?
Możliwość swobodnej rozmowy i ćwiczeń bez stresu i "sztywnej atmosfery" oraz
świadomość tego, że nie są rozpatrywane wady uczestniczek, lecz ich zalety.
Czy proces Assessment Center wpłynął na Twoją samoocenę? Czy dowiedziałaś
się czegoś nowego o sobie?
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Metoda ta nie wpłynęła na moją samoocenę, gdyż zdawałam sobie w większy lub
mniejszy sposób sprawę z moich wad i zalet. Należy jednak tu wspomnieć, iż dała mi
ona do myślenia nad lepszym wykorzystaniem moich zalet i usprawnieniem
niedociągnięć.
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O sobie nie dowiedziałam się niczego nowego, jednak zauważyłam, że niektóre
uczestniczki programu były zaskoczone rezultatami ćwiczeń i ich oceną, często nie
zdając sobie sprawy z zalet jakie posiadają i możliwością ich wykorzystania w
ewentualnej rozmowie z przyszłym pracodawcą oraz w ewentualnie podjętej pracy.
Czy proces Assessment Center wpłynął w jakiś sposób na Twój rozwój osobisty?
Assessment Center nie miał wpływu na mój rozwój osobisty.
Assessment Center nie miał wpływu na mój rozwój osobisty.
Czy uważasz, że udział w Assessment Center może mieć jakiś wpływ na Twoją
przyszłą karierę zawodową?
Nie wykluczam takiej możliwości, lecz nie z powodu doświadczenia zdobytego w
projekcie, lecz bardziej z możliwości przedstawienia pracodawcy świadectwa
uczestnictwa - jeśli metoda ta jest rozpoznawana na polskim rynku pracy, wśród
pracodawców.
Czy poleciłabyś komuś innemu udział w Assessment Center? Jeśli tak to
dlaczego?
Zdecydowanie poleciłabym udział w Assessment Center innym osobom. Jest to
doskonała metoda dla osób nie zdających sobie sprawy z ich zalet i możliwości ich
wykorzystania, których, niestety, jest całkiem sporo. Osoby powracające z zagranicy
do pracy w Polsce, często mogą być zagubione i niedowartościowane, co jest
oczywistą przeszkodą w sukcesywnym i sprawnym poszukiwaniu pracy. Słysząc o sobie
dobre opinie, niektóre koleżanki ze szkolenia w bardziej pozytywny sposób zaczęły
spoglądać na siebie i swoje możliwości zdobycia pracy. Jest to też, jak już
wspomniałam, możliwość wymiany doświadczeń oraz udzielenia i pobrania rad, tak od
strony organizatorów i urzędników, jak również ze strony samych uczestniczek.
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Migrantka 2
Joanna Glinka, 28 lat, inżynier ochrony środowiska. Po studiach wyjechała do
Wielkiej Brytanii, gdzie przez 3 lata pracowała jako pracownik magazynu. W chwili
obecnej jest bezrobotna i opiekuje się 2-letnią córką.
1. W jaki sposób wspominasz swój udział w projekcie Assessment Center? Jakie są
Twoje odczucia na ten temat?
Swój udział w projekcie AC wspominam bardzo pozytywnie. Jestem zadowolona z
siebie, z tego jak potrafiłam poradzić sobie w różnych zadaniach, wykazywać się
kompetencjami w pracy grupowej jak też indywidualnie. Szkolenie to było bardzo
istotnym doświadczeniem i z całą pewnością wiedzę jaką na nim zdobyłam przeniosę
w przyszłości na działania praktyczne.
2. Co najbardziej podobało Ci się w Assessment Center?
W AC najbardziej podobała mi się przyjazna i miła atmosfera panująca podczas całego
szkolenia. Bardzo dobrze oceniam także profesjonalny sposób prowadzenia zajęć jak
również ogromne zaangażowanie zarówno uczestników jak i obserwatorów w naszą
pracę. Każde zagadnienie było poprzedzone prezentacją kompetencji, co pomogło
później w realizacji danego nam zadania. Wiedza była przekazywana w dostępny
sposób a osoby prowadzące nie krępowały uczestników , którzy przez cały czas
trwania prezentacji mogli zadawać pytania, uzyskując wyczerpujące odpowiedzi.
3. Czy proces Assessment Center wpłynął na Twoją samoocenę? Czy dowiedziałaś się
czegoś nowego o sobie?
Tak, proces AC bardzo pozytywnie wpłynął na moją samoocenę. Nabrałam dużej
pewności i wiary w siebie. Dotychczas nie zdawałam sobie sprawy, że asertywność to
jedna z moich silniejszych kompetencji. Jest to na pewno dobre „odkrycie”, które
pozwoli mi w przyszłości na wyjście z trudnych sytuacji. Wierzę, że zdobyte
umiejętności i wiedza pomogą mi w przyszłości w znalezieniu pracy.
4. Czy proces Assessment Center wpłynął w jakiś sposób na Twój rozwój osobisty?
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AC umożliwiło mi poznanie swoich mocnych stron oraz tych elementów osobowości
nad którymi warto popracować. Dzięki warsztatom zdobyłam wiedzę teoretyczną i
umiejętności, które z pewnością w dużej mierze ułatwią mi pracę w przyszłości.
5. Czy uważasz, że udział w Assessment Center może mieć jakiś wpływ na Twoją
przyszłą karierę zawodową?
Mam nadzieję, że tak gdyż umożliwi to pracodawcy wgląd w moje osobiste
umiejętności i zdolności, które mogą być ważne dla późniejszych sukcesów w życiu
zawodowym.
6. Czy poleciłabyś komuś innemu udział w Assessment Center? Jeśli tak to dlaczego?
Z pewnością poleciłabym udział w szkoleniu AC, gdyż jak wcześniej wspominałam to
nowe doświadczenie, które umożliwia poznanie i zrozumienie siebie oraz swoich
możliwości. Metoda AC pozwoliła mi nabrać pewności i wiary w siebie, w
wykonywaniu danego zadania. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu na pewno łatwiej
będę radzić sobie z rozwiązywaniem problemów. Uważam, że warto poświęcić swój
czas na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej jak i umiejętności a także na pełen
profesjonalizm doradców, elastyczność i miłą atmosferę, która panowała podczas
szkolenia.
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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.

