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Cham, Niemcy
http://www.vhs-cham.de/
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Trainingszentrum für Personalentwicklung
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Politecnico di Milano (METID)
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http://www.metid.polimi.it/
Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR)
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http://www.fir.org.pl/
Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK)
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http://www.doradztwokariery.pl/
Éupolis Lombardia (Eupolis)
Milano, Włochy
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/

Partnerzy Stowarzyszeni:
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Pubblica (CEFASS)
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Heyse Stiftung
Regensburg, Niemcy
http://www.heyse-stiftung.de/
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3.3. Wywiady kompetencyjne oparte na pracy (WCI-KøDE-NQF) 49
Jak możemy dowiedzieć się czegoś o domniemanych doświadczeniach ludzi, o ich prawdziwych
kompetencjach czy mocnych stronach? Jest to pytanie, które dręczy wszystkich trenerów i doradców oraz pracowników HR, którzy poszukują pracowników o określonych kompetencjach,
radzących sobie z wymagającymi zadaniami i możliwości odnoszących się do indywidualnego
i zróżnicowanego rozwoju personelu. Kwestia ta jest szczególnie interesująca w kontekście podejścia w ramach projektu KøDE-NQF. Problem leży w zdobywaniu wyraźnych wskazówek co do tego,
czy nieznane nam osoby nadają się do danej pracy. Rozwiązaniem są bardzo efektywne formy
wywiadów – uwzględniające wiedzę na temat potencjalnych zafałszowań podczas tradycyjnych
rozmów o pracę. Istnieje bowiem odpowiednia literatura, dzięki której możliwe jest efektywne przygotowanie się do rozmowy o pracę i symulowanie posiadania wysokich kwalifikacji.
Porównując WCI do tradycyjnych, ograniczonych sytuacją i zorientowanych na rozwiązywanie
problemów wywiadów okazuje się, że pytania są zdecydowanie różne. Wiele tradycyjnych wywiadów posługuje się utartymi frazami takimi jak:
• Jakie są Pan(i) mocne i slabe strony?
• Jak opisałby(aby) Pan(i) siebie jako osobę?
• Jakie książki i czasopisma Pan(i) preferuje?
• Nad czym chciałby(aby) Pan(i) pracować za pięć lat, proszę podać jeden ze swoich celów?
• Kogo uważa Pan(i) za swój autorytet i dlaczego?
Preferowanie takich pytań można uzasadnić faktem, że są one zrozumiałe dla większości osób.
Jednakże, umożliwiają one oczywiste, wypracowane, krótkie odpowiedzi. Z takimi rozmowami
o pracę bardzo łatwo sobie poradzić, jednak posiadają także pewne wady. Wady te to np.
• Pytania są bardzo uogólnione i umożliwiają udzielenie bardzo niewielkiej ilości informacji
na temat faktycznego doświadczenia kandydata w dziedzinie zajęcia, czy pracy, którą chce
otrzymać, lub za którą będzie oceniany
• Odpowiedzi można się wyuczyć i udzielać ich w sposób relatywnie abstrakcyjny i teoretyczny. Osoba prowadząc wywiad dowiaduje się niewiele, lub zupełnie nic na temat prawdziwego doświadczenia kandydata, otrzymuje natomiast szereg informacji na temat jego
zdolności oratorskich i technik prezentacji.
W wywiadach ograniczonych sytuacją lub nawet w wywiadach łączonych, zadawane pytania odnoszą się do konkretnych sytuacji, a od respondenta oczekuje się udzielenia odpowiedzi wnoszącej
do rozmowy jego własne doświadczenia, co pozwala na ich ocenę. Respondent musi wskazać, jak
zachowałby się w konkretnej sytuacji w pracy, lub poza nią: „Co by Pan(i) zrobił(a) gdyby nagle…..?”
Pytania mogą odnosić się do niewielkich studiów przypadku.

49

Szablon narzędzia Wywiad kompetencyjny oparty na pracy dostępny w Załącznikach (Narzędzie 3), Heyse, V.: Strategien – Kompetenzanforderungen – Potenzialanalysen. In: Heyse, V.; Erpenbeck, J. (Hrsg.): Kompetenzmanagement.
Waxmann, Münster u.a.O. 2007.
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Typowe pytania w tym przypadku, to np.:
• Co by Pan(i) zrobił(a) w sytuacjach, w których trzeba podjąć szybką decyzje, a do dyspozycji
ma Pan(i) jedynie niejasne i sprzeczne informacje?
• Co by Pan(i) zrobił(a) w sytuacji, gdy przełożony zażąda od Pana/Pani wykonania czynności,
którą uważa Pan(i) za nielegalną?
• Proszę sobie wyobrazić, że pracuje Pan(i) wraz z kolegą nad pewnym projektem. Przygotowaliście wspólnie zarys celów, które chcecie osiągnąć, sporządziliście terminarz i plan
rezultatów oraz podzieliliście się obowiązkami. Jednak zaważył(a) Pan(i), że kolega nie dotrzymuje terminów i nie wywiązuje się z obowiązków, co powoduje po raz kolejny opóźnienia
w pracy nad projektem. Co by Pan(i) zrobił(a) w takiej sytuacji?
Zaletą tak skonstruowanych pytań do wywiadu, w porównaniu z tradycyjnymi rozmowami o pracę,
jest ich przejrzyste odniesienie do konkretnej sytuacji. W ten sposób, różne poziomy wykonywania
obowiązków i osiągania sukcesów mogą zostać zaaplikowane do konkretnych sytuacji. Różnych
odpowiedzi oczekuje się odpowiednio od np. starszego i młodszego sprzedawcy, lub od menedżera i wysoko wykwalifikowanego eksperta.
Takie pytania sugerują silną korelację z codziennymi doświadczeniami respondenta, jednak przeważnie nie owocują odpowiedziami nadającymi się do użytku. Pytanie „Co by Pan(i) zrobił(a),
gdyby…” prowadzi do abstrakcyjnych, zadowalających i łatwych do przygotowania odpowiedzi.
W najlepszym wypadku, można oczekiwać średniej zależności pomiędzy odpowiedzią idealną,
a faktycznym zachowaniem osoby i nie jest możliwe wyciągnięcie żadnych wniosków, co do prawdziwego jej zachowania w podobnej sytuacji.
Kolejna metoda przeprowadzania rozmowy o pracę oparta jest na niecodziennych pytaniach, powodujących widoczne zachowanie nastawione na rozwiązywanie problemów, która pozwala wyciągnąć wnioski odnoszące się do:
• inteligencji respondenta
• reakcji na nietypowe i mało znaczące problemy
• umiejętności pracy pod wpływem stresu
• zdolności analitycznych
• kreatywnych i innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów
Tego typu wywiady są podejściem do niektórych testowych sytuacji oceny i używa się ich w przypadku specjalnych wymagań np. jeśli ktoś chce sprawdzić zdolności programisty do identyfikowania błędów lub niepoprawnych informacji zawartych w bardzo skomplikowanej strukturze.
Jednakże, Jednakże, nie mogą one być aplikowane do wszystkich sytuacji, do których odnosi się
wywiad.
Inne wady:
• Indywidualne rezultaty sytuacji testowych nie mogą być uważane za wystarczająco znaczące i uprawniające do wyciągania wniosków odnośnie zachowania w prawdziwej sytuacji, kiedy problem musi zostać rozwiązany
• Niepowodzenie podczas stresującej sytuacji testowej nie może być wyznacznikiem niepowodzenia w faktycznej sytuacji
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•

Bardzo często można zgadnąć lub wywnioskować prawidłową odpowiedź na pytanie, tak
więc rezultat sytuacji testowej może być niewspółmierny z faktyczną umiejętnością rozwiązywania problemów respondenta oraz jego inteligencją.

Jaki jest najlepszy sposób ucieczki od dylematów konwencjonalnych wywiadów?
Wyjściem z sytuacji jest skupienie się na WCI©, na tych kompetencjach, które są istotne dla danej
profesji oraz na konkretnych sytuacjach związanych z pracą. W tym kontekście, konieczne jest
wytłumaczenie jak dana kompetencja została zdobyta lub użyta w konkretnej sytuacji pracy.
WCI KøDE-NQF zawiera 81 pytań 3 do każdej z 27 subkompetencji zawartych w niemieckich NQF
z 64 kompetencji Atlasu kompetencji KODE®. Pytania do wywiadu oparte są na teorii kompetencji
Erpenbecka/Heyse’a oraz na teorii organizacji50, na podstawie której powstała wspomniana teoria
kompetencji. Grupy pytań posiadają zatem mocne podłoże teoretyczne.
Wszystkie pytania do wywiadów dotyczą faktycznie przeżytych sytuacji, stanowiących wyzwanie
dla respondenta, tj. konkretnych sytuacji, z którymi poradzono sobie mniej lub bardziej skutecznie,
i które zostają odpowiednio poddane refleksji zgodnie z prawdziwymi doświadczeniami w pracy.
Np. w przeciwieństwie do pytań tradycyjnych wywiadów takich jak „ Jak pracuje Pan(i) pod presją?
Czy ogólnie radzi sobie Pan(i) z presją?”, posługując się WCI©, doradca pyta o konkretne sytuacje
i indywidualne doświadczenie, np.:
• „Proszę opowiedzieć o konkretnej sytuacji, w której znajdował(a) się Pan(i) pod wpływem
stresu, i w której Pana/Pani zdolność radzenia sobie z nią została przetestowana.”
• „Proszę opowiedzieć o konkretnym przypadku zaczerpniętym z Pana/Pani życia zawodowego, w którym nie był(a) Pan(i) w stanie poradzić sobie ze stresem. Proszę pomyśleć
o konkretnej sytuacji. Może to być zdarzenie, które miało miejsce dawno temu, lub ostatnio.”
WCI-KøDE-NQF jest zorientowany na zdywersyfikowaną analizę faktycznego zachowania w konkretnych sytuacjach oraz indywidualnej reakcji na nie. Zadawane pytania zostały skonstruowane
na bazie WCI©.
Kiedy już znane są wymagania dotyczące indywidualnych kompetencji kluczowych, które są istotne dla analizy pewnych poziomów kwalifikacji, możemy użyć wywiadu kompetencyjnego opartego na pracy (WCI-KøDE-NQF) jako pierwszego kroku w metodzie badania. Jest on alternatywą
dla wywiadów przedstawionych w rozdziale 3.2. i jego użycie również zależy od doradcy. Może on
być przeprowadzony na miejscu lub przez telefon. Liczba kluczowych kompetencji, które mają być
badane powinna być ustalona w zależności od danego studium przypadku. WCI© posiada siedmiopoziomową skalę oceny tego, co osoba przeprowadzająca wywiad zapisuje zgodnie z wypowiedziami osoby badanej. Ustalony poziom kluczowych kompetencji zweryfikowanych przy użyciu
siedmiopoziomowej skali klasyfikacji, może być zastosowany do innych kluczowych kompetencji,
które wymagane są dla określonej kwalifikacji. W ten sposób można otrzymać zobiektywizowany
(jednak nie całkowicie obiektywny) wskaźnik dopasowania mocnych stron posiadanych przez respondentów do wymaganych kluczowych kompetencji na konkretnym stanowisku pracy.
Heyse, V.: Strategien – Kompetenzanforderungen – Potenzialanalysen. In: Heyse, V.; Erpenbeck, J. (Hrsg.):
Kompetenzmanagement. Waxmann, Münster u.a.O. 2007
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Przykład Wywiadu Kompetencyjnego Opartego na Pracy wypełnionego przez
fizjoterapeutę.
Tabela 1. Skala oceny wywiadu.
1

2

Nieprzekonujący

3

4

Prawie
dopasowany;
Potrzeba doskonalenia

5
Dobrze
lub bardzo
dobrze dopasowany

6

7
Wybitny;
Poziom kierowniczy

Tabela 2. Wywiad Kompetencyjny Oparty na Pracy KøDE-NQF. 51
Nr wybranej
kompetencji
Zdolności
doradcze

Pytania51

Opis wymagających sytuacji

a√

Czesto odpowiadam na pytania pacjentów z wysokim stopniem niepełnosprawności lub nieuleczalną chorobą. Nigdy nie obiecałem moim pacjentom
zbyt wiele.Moje doradztwo będzie bardzo realistyczne, pomocne, budzące
nadzieję oraz nastawione na współpracę z pacjentem.

Wynik

6

b
c

Odpowiedzialność

a√

Zawsze fascynowały mnie osoby o silnym charakterze, zdolne do działania
i brania odpowiedzialności za innych w stresujących sytuacjach.. Nauczyłem
się tego we wczesnym okresie dzieciństwa od mojego ojca.Kiedy popełniane
zostają błędy, nigdy nie obwiniam innych.

b√

Wzoruję się na osobach, które nie poddają się w najtrudniejszych sytuacjach
tak jak Leonidas, król Sparty czy bohaterowie powieści Hemingway’a (np.
Stary człowiek i morze). Zawsze staram się zachowywć w ten sposób w życiu
codziennym.

7

c

a√
Działanie
zorientowane
na wynik

6

b

c√

51

Staram się motywować moich pacjentów wyznaczając im krótko- i długoterminowe realistyczne cele. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku
mlodych pacjentów dotkniętych porażeniem czterokończynowym, którzy
przeważnie tracą nadzieję i wolę życia. W takich przypadkach moje działania
są nieoczekiwanie efektywne.

Gdy byłem mały, byłem nieśmiały i bałem się silniejszych rówieśników. Pokonałem ten strach podczas długotrwałych treningów judo. Nauczyło mnie to
także, że siła fizyczna w porównaniu z otwartym i kulturalnym nastawieniem
innych nie jest ważna.

Zob. Załączniki, Narzędzie 3, Tabela 3. Opis kryteriów oceny
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