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.

3.2.2. Wywiad indywidualny-samobadanie47
Wywiad indywidualny-samobadanie jest rodzajem osobistego, dogłębnego wywiadu, który przeważnie
trwa 40-60 minut. Czas trwania każdego z etapów wywiadu wymienionych poniżej jest jednak tylko sugestią a decyzja powinna być podejmowania niezależnie pzez osobę przeprowadzającą wywiad
w odniesieniu do danego przypadku. Wywiad indywidualny-samobadanie powinien być dostosowany
do indywidualnych potrzeb, nie powinien odbywać się pod presją czasu, nie powinien być zbyt rozbudowany pod względem treści, a także powinień być zgodny z regulacjami ustawy o ochronie danych
osobowych. Metodologia przeprowadzania wywiadu powina być ustalona zgodnie z doświadczeniem
doradcy oraz może składać się z poniższych etapów zgodnie z propozycją Schütze’a i Heinemeiera. 48
Etap pierwszy (15-20 minut)
• Pierwsza wskazówka narracyjna, całkowicie lub częściowo oparta na Biografii Kluczowych
Kompetencji KøDE-NQF, odnosząca się do mocnych stron czy umiejętności wspomnianych
przez narratora;
• Narracja wstępna, przerywana jedynie przez zachęcenie do dalszego opowiadania, przez
sygnały wspierające narrację
• Narracja rozwija się „samoistnie”, wspomagana zainteresowaniem okazywanym przez słuchacza wyłączając jakąkolwiek formę naprowadzania: przeprowadzający wywiad powinien
powstrzymywać się od zadawania konkretnych pytań oraz nie powinien przerywać wypowiedzi osoby mówiącej. Respondentowi można przerwać wywód, w uprzejmy sposób, jedynie
w momencie, gdy zacznie za bardzo odbiegać od tematu.
Etap drugi (10-15 minut)
• Stymulacja dalszej narracji poprzez zadawanie pytań naprowadzających, jednak bez użycia
pytań „dlaczego?”.
• Przywoływanie wcześniej poruszanych kwestii i opisanych okresów w celu uściślenia ich znaczenia
• Podczas ich przywoływania, poświęcenie szczególnej uwagi momentom, które miały największe znaczenie dla umiejętności, o których mówi respondent
Etap trzeci (5-10) minut
• Pytanie o powtarzające się relacje, na które respondent zwrócił uwagę, powracające wzorce
rozwoju;
• Pytanie o możliwe związki typu „jeśli tak było, to co wówczas”; warunki, które wielokrotnie
owocowały nabywaniem umiejętności.
Etap czwarty (po skończeniu wywiadu)
• Zakończenie wywiadu krótką rozmową; jeśli zachodzi taka potrzeba, przejście do wypełniania dogłębnych kwestionariuszy (np. KODE®), co często owocuje uzyskaniem dodatkowych
informacji w formie komentarzy dotyczących kwestionariusza;
• Rejestrowanie ostrożnego stosunku do wypowiedzi oraz ewidentnego pomijania pewnych kwestii.
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Szablon wywiadu własnego dostępny w Załącznikach (Narzędzie 2.2.)
Heinemeier, Siegfried; Matthes, Joachim; Pawelcik, Cornelia; Robert, Günter (1981): Arbeitslosigkeit und Biographie Konstruktion.
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