Partnerzy projektu:
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham)
Cham, Niemcy
http://www.vhs-cham.de/

TfP
Trainingszentrum für Personalentwicklung

Trainingszentrum für Personalentwicklung (TfP)
Regensburg, Niemcy
http://www.tfp-regensburg.de/
Politecnico di Milano (METID)
Mediolan, Włochy
http://www.metid.polimi.it/
Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR)
Białystok, Polska
http://www.fir.org.pl/
Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK)
Warszawa, Polska
http://www.doradztwokariery.pl/
Éupolis Lombardia (Eupolis)
Milano, Włochy
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/

Partnerzy Stowarzyszeni:
Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanita
Pubblica (CEFASS)
Mediolan, Włochy
http://www.cefass.eu/
Heyse Stiftung
Regensburg, Niemcy
http://www.heyse-stiftung.de/
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej. Treść tego materiału niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Wspólnoty Europejskiej, która ze swojej strony nie ponosi za niego żadnej odpowiedzialności.

3.2.1. Wywiad narracyjny i biograficzny dotyczący umiejętności46
Wywiad narracyjny oraz biograficzny dotyczący umiejętności jest łatwy do przeprowadzenia, ponieważ wymaga mniej pytań i nie zajmuje wiele czasu. Kiedy jest oparty o Biografię Kluczowych
Kompetencji KøDE-NQF, zajmuje od 40 do 120 minut. Doradcy powinni przeprowadzać do w następujący sposób:
1. Dokonują przeglądu zapisów w Biografii Kluczowych Kompetencji KøDE-NQF, pytając o dodatkowe, lub bardziej szczegółowe informacje
2. Zagłębiają się w listę „Zdolności / kluczowych umiejętności” oraz „osób, które uznaje się
za godne naśladowania”. Pytają o to, jak dane zdolności i kluczowe umiejętności zostały
zdobyte i sporządzają notatki. Podczas tak luźno skonstruowanego wywiadu, respondenci
często odnajdują pewne współzależności i łańcuchy oddziaływań, które nie odgrywały w
ich dotychczasowym życiu żadnej roli, lub nigdy nie byli o nie pytani. Dzięki temu czują, że
zostali wzbogaceni o pewne doświadczenia.
3. Potwierdzają wraz z respondentami pewne szczegóły, które muszą być dodatkowo zawarte
w wypełnianych przez nich dokumentach.
Używając tego narzędzia, sugeruje się przedstawienie go badanemu w następujący sposób:
Zostanie Pan(i) zapytany(a) o specjalistyczną wiedzę i umiejętności zawodowe, jak również o kwalifikacje i o to, jak je Pan(i) zdobył(a). Proszę uzupełnić te dane na odpowiednich listach tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Dodatkowo, powinien Pan(i) załączyć kopie dokumentów potwierdzających
Pana/Pani kwalifikacje. Wszystko to odnosi się do wymagań związanych zopracowaniem własnego
profilu, który być może już Pan(i) przygotował(a) wcześniejnp. w części podania o pracę.
Celem tego wywiadu jest wsparcie każdego zainteresowanego w rejestrowaniu swoich umiejętności i mocnych stron oraz dodawaniu ich do list umiejętności. Taka praktyka nie jest stosowana
często w życiu codziennym, stąd mogą pojawić się pewne trudności w odkrywaniu swojego potencjału, w tak zróżnicowany sposób i bez niepotrzebne skromności. Aby wykonać to zadanie,
proszę użyć specjalną listę służącą do odnotowywania swoich personalnych i kluczowych umiejętności. Poniższe punkty są bardzo istotne w trakcie podawania szczegółów:
•

•

46

Bez żadnej powściągliwości, proszę spróbować zidentyfikować swoje personalne umiejętności i mocne strony, które są w szczególności dla Pana/Pani ważne, i które przydały się w dotychczasowym życiu. Proszę także pomyśleć o zdolnościach, z których może Pan(i) obecnie
nie korzystać, lub których nie używał(a) Pan(i) przez długi czas, a które zostały zdobyte w
przeszłości. Mogą to być: specjalistyczny rodzaj wiedzy, znajomość nietypowych metod, lub
szczególna zdolność do działania, czy inne mocne strony.
Po początkowym zagłębieniu się w swoje cechy, proszę spróbować zidentyfikować sytuacje
z przeszłości lub ludzi, dzięki którym wspomniane mocne strony i umiejętności mogły zostać
zdobyte. W trakcie zastanawiania się, proszę pomyśleć także o swoim dzieciństwie, okresie
Szablon wywiadu narracyjnego oraz biograficznego dotyczącego umiejętności dostępny w Załącznikach (Narzędzie 2.1)

Projekt nr: DE/11/LLP-LdV/TOl/147 413/2011-1-DE2-LEO05-08019
Porozumienie nr: DE/11/ LLP-LdV/TOl/147 413

59

Projekt „Uznawanie i potwierdzanie kompetencji nabytych w sposób nieformalny i pozaformalny
w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych”

spędzonym w szkole, może też w liceum, o późniejszej edukacji, a także o sytuacjach w pracy,
pobytach za granicą, zajęciach w wolnym czasie itd. Proszę pomyśleć także o osobach, które
miały na Pana/Panią szczególny wpływ: dziadkach, rodzicach lub innych krewnych i znajomych, kolegach z klasy i pracy, partnerze życiowym czy małżonku, dzieciach czy wnukach.
Proszę zastanowić się także nad zawodem/rodzajem pracy, który chciał(a)by Pan(i) wykonywać. Które z posiadanych umiejętności i mocnych stron mogłyby się przydać?
Proszę zapisać najbardziej istotne kwestie dotyczące Pana/Pani mocnych stron. W trakcie
dyskusji dotyczącej rejestrowania swoich umiejętności, konsultant do spraw walidacji kwalifikacji będzie nawiązywał do tych kwestii i szczegółowo się do nich odniesie. Pana/Pani osobiste zapiski będą przy Panu/Pani i pozostaną Pana/Pani prywatną własnością..

•
•

Przykład wywiadu narracyjnego i biograficznego dotyczącego umiejętności wypełnionego przez fizjoterapeutę (zob. przykład Biografii Kluczowych Kompetencji KøDE-NQF, rozdział 3.1.)
Skala
1

2

3

4

5

Trochę ważne

Dość ważne

Ważne

Bardzo ważne

Najważniejsze

Tabela 1. Twoje mocne strony
Mocne strony

Wynik

0

+1

Doradztwo

3

Analiza

4

Odpowiedzialność

5

Mój atrybut

Wiarygodność

5

Mój atrybut

Zarządzanie

4

+2

+3

+4

+5

-----------------→
----------------→
---→
---→

----------------→

Komentarz doradcy:
Jest On osobą bardzo pozytywną, godną zaufania, solidną, traktującą poważnie swoje obowiązki
zawdowe. Jego ambicja to dalszy rozwój w celu przygotowania pracy doktorskiej (Biografia Kluczowych Kompetencji KøDE-NQF, punkt 3).Biorąc pod uwagę jego dotychczasową karierę zawodową oraz jego postawę i wartości, wydaje się, że jest On w stanie osiągnąć swoje ambitne cele.
Prawdopodobieństwo założenia przez niego swojej własnej działaności jest bardzo wysokie.
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