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1. Wprowadzenie 
 

Projekt KeyStART2Work dotyczy głównie osób szkolących się, poszukujących pracy, młodych 

i dorosłych osób, które chcą jak najlepiej wykorzystać posiadane kompetencje przekrojowe 

(transversal competences – TC) i w rezultacie podnieść możliwość znalezienia pracy. Jest to 

ważne wyzwanie, ponieważ w UE jedna czwarta młodych ludzi poniżej 25 roku życia na rynku 

pracy jest bez pracy, a to najwyższy poziom w jakimkolwiek regionie, z wyjątkiem Bliskiego 

Wschodu / Afryki Północnej (McKinsey, 2013). 

Celem usługi KeySTART2work jest ułatwienie osobom szkolącym się przejścia do świata 

pracy, poprzez zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o zawodach oraz wyposażenie 

bezrobotnych młodych w kompetencje przekrojowe najbardziej przydatne na rynku pracy. 

Istnieje ogólny postulat, że gdyby kompetencje te były lepiej znane, lepiej identyfikowane i 

lepiej informowane, mogłyby ułatwić profesjonalne działania i przyczynić się do zapewnienia 

ścieżek zawodowych. 

W szczególności usługa KeySTART2Work będzie wspierać rozwój kompetencji przekrojowych 

i umiejętności w zakresie zarządzania karierą osób poszukujących pracy, co pozwala 

profesjonalistom na bardziej szczegółowe i złożone wsparcie indywidualne poprzez pełne 

doradztwo zawodowe. 

Poradnictwo zawodowe odnosi się do "ciągłego procesu umożliwiającego obywatelom w 

dowolnym wieku i w każdym momencie życia identyfikowanie ich zdolności, kompetencji i 

zainteresowań, podejmowania decyzji dotyczących edukacji, szkolenia i podejmowania pracy 

oraz zarządzania ich indywidualnymi ścieżkami życia w nauce, pracy i innych warunkach, w 

których te zdolności i kompetencje są nabywane i / lub używane. Wytyczne obejmują szeroki 

zakres indywidualnych i zbiorowych działań związanych z informowaniem, doradztwem, 

oceną kompetencji, wsparciem i nauczaniem kompetencji przekrojowych i umiejętności w 

zakresie zarządzania karierą " (Rada EU, 2008). Doradztwo zawodowe było priorytetem w 

ostatnich dziesięcioleciach w Unii Europejskiej i poza nią. Praca OECD w zakresie 

poradnictwa (2004) wskazała na potrzebę włączenia poradnictwa zawodowego do strategii 

uczenia się przez całe życie, uznając kluczową rolę we wspieraniu systemów rynku pracy i 

systemów edukacyjnych w celu osiągnięcia ich celów. 

W ramach tej ramy projekt KeySTART2Work ma na celu zintergrowanie zalet poradnictwa 

zawodowego, bezpośredniego wsparcia i narzędzia ICT w celu oceny i rozwijania 

kompetencji przekrojowych. 
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2. Izba Handlowa w Granadzie jako miejsce wdrożenia 

pilotażowego usługi KeySTART2work Support Service.  
 

Izba Handlowa w Granadzie od wielu lat odgrywa aktywną rolę operatora w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia w Granadzie. Jako izba handlowa, z definicji, wraz z rozwojem i 

rozwojem firm na terenie prowincji, oferta szkoleniowa Izby zawsze koncentrowała się na 

potrzebach firm i skierowana była głównie do ciągłego szkolenia pracowników. 

W ostatniej dekadzie Izba wykryła, że rzeczywistą potrzebą firm ma być włączenie do 

personelu posiadającego wysokie kwalifikacje, ale także elastycznego i zdolnego 

przystosować się do rzeczywistości małych firm. Dlatego też Izba uczestniczy w programach 

szkoleniowych adresowanych do osób bezrobotnych, a zwłaszcza do młodych ludzi, którzy 

mają dostęp do rynku pracy i którzy będą jutrzejszym personelem w przedsiębiorstwach w 

Granadzie. 

Jednym z głównych programów prowadzonych przez Izbę jest Zintegrowany Program 

Kwalifikacji i Zatrudnienia (PICE) prowadzony przez Izbę Handlową Hiszpanii i realizowany 

przez sieć izb terytorialnych, w tym Izbę Granady. Jej celem jest osiągnięcie łącznie 16 600 

umów i 1 228 nowych firm dla młodzieży, a także 3 000 młodzieży w zakresie mobilności w 

latach 2016-18. 

Program finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Hiszpańską Służbę 

Zatrudnienia (SEPE) oraz Ministerstwo Pracy i Pracy Społecznej, PICE jest jednym z 

programów hiszpańskiego systemu gwarancji młodzieży. Dociera do młodych ludzi w wieku 

od 16 do 29 lat, posiadających kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe, które chcą 

otrzymywać odpowiednie szkolenie zawodowe w celu poprawy swoich umiejętności, 

znalezienia zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności. 

Mając na celu włączenie młodych ludzi do rynku pracy, program obejmuje szereg 

indywidualnych środków wspólnych dla wszystkich programów gwarantowania młodzieży, 

podzielonych na cztery kategorie. 

 Młodzi ludzie, którzy nie mają wykształcenia ani doświadczenia zawodowego: 

szkolenia koncentrują się na umiejętnościach cyfrowych i zdolności do zatrudnienia. 

Celem jest zdobycie podstawowych umiejętności wspomagających dostęp do 

programów szkolnictwa wyższego lub podwójnego szkolenia. 

 Młodzi ludzie z doświadczeniem zawodowym, ale bez kwalifikacji: celem jest 

przypomnienie ich umiejętności i postaw wobec umiejętności wykwalifikowanych 

przez rynek pracy w celu poprawy perspektyw ich pracy, dostosowywania kariery 

zawodowej do zawodów o większym popycie i innych niszach zatrudnienia. 

 Młodzież posiadająca kwalifikacje, ale bez doświadczenia zawodowego: celem jest 

wspieranie ich zatrudnienia, pomagając im zdobyć doświadczenie zawodowe i 

praktyczne poprzez kontakty z firmą, miejsca pracy lub szkolenie wewnątrz firmy. 

 Młodzi ludzie posiadający kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: otrzymują 

wytyczne mające na celu poprawę ich umiejętności i możliwości zatrudnienia, 
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uczestnicząc w europejskich programach mobilności i otrzymując pomoc w założeniu 

własnej firmy lub zmieniając ścieżkę kariery. 

Dzięki dostępowi do programu w najbliższej Izbie Handlowej młody człowiek może 

otrzymywać kilka zindywidualizowanych działań obejmujących wskazówki, szkolenia i 

działania towarzyszące w celu włączenia ich do rynku pracy. 

Cały proces zaczyna się od rejestracji młodej osoby w programie, kiedyś potwierdził, że 

spełnia wszystkie wymagania i jest aktywny jako beneficjent programu gwarancji młodzieży. 

Proces jest kontynuowany wraz ze sprawozdaniem z poradnictwa zawodowego. Doradca 

zawodowy w Izbie uczęszcza do młodego pokolenia, a w drodze wywiadu sporządza profil 

zawodowy w oparciu o umiejętności, zainteresowania i poziom kwalifikacji. Następnie 

doradca odsyła go do jednego z trzech programów składających się na PICE: 

 program szkoleniowy (plan de capacitacion), kompleksowa, bezpośrednia ścieżka 

szkolenia prowadzona przez Izby Handlowe i skierowana do młodych ludzi mających 

niezbędne umiejętności dostępu do rynku pracy. 

 Uczestnicy otrzymują szkolenie przekrojowe dotyczące kluczowych kompetencji w 

zakresie zatrudnienia i technik skutecznego poszukiwania pracy. Następnie 

uczestnicy mogą wybierać szkolenia dotyczące konkretnych tematów według ich 

preferencji i zainteresowania. Oprócz kursów tworzenia biznesu, Izba organizuje 

kursy na szeroką gamę zagadnień, w zależności od potrzeb i wymagań firm w 

regionie. 

 podwójny program VET (plan de formación dual), gdzie część programu jest wydana 

w centrum szkoleniowym (liczba godzin lub dni), a reszta w przedsiębiorstwie 

poprzez umowę o szkolenie i praktykę; 

 program mobilności (plan de movilidad) składający się z trzymiesięcznego 

stanowiska pracy w kraju europejskim, którego celem jest poprawa umiejętności 

językowych i osobistych uczestników, wspieranie perspektywy zatrudnienia i 

możliwości znalezienia pracy za granicą. 

 

Po zakończeniu fazy szkoleniowej wszyscy uczestnicy są domyślnie włączeni w działania 

związane z monitorowaniem i towarzyszeniem organizowanym przez Izbę w celu 

przybliżenia firm i osób poszukujących pracy. Izba organizuje wizyty w warsztatach pracy, a 

także wizyty w firmach, aby poznać proces produkcji, profesjonalne profile, których szukają 

oraz politykę rekrutacyjną. 

Wszystkie wytyczne i program szkoleniowy są wspierane dotacjami dla firm, które 

zatrudniają uczestników programu, a także przyznają osobom młodym, którzy zaczynają 

własną firmę i pracują na własny rachunek. 

W prowincji Granada około 9 000 młodych ludzi jest potencjalnymi beneficjentami programu 

PICE w wieku poniżej 30 lat i zarejestrowanych w programie gwarancji dla młodzieży, a od 

jego uruchomienia do końca 2016 r. Zarejestrowano do programu 800 młodych osób. 643 z 

nich zakończyło działalność w zakresie doradztwa zawodowego, 386 z nich otrzymało 

szkolenie przekrojowe, a 336 odbyło specjalne szkolenie w kwestiach określonych jako nisze 

zatrudnienia. 
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Biorąc pod uwagę strukturę i zakres programu, jest to doskonałe miejsce dla wdrożenia 

usługi KeySTART2work, ponieważ rozpoznanie kluczowych kompetencji uczestników poprzez 

narzędzie samooceny może stanowić podstawę ścieżki poradnictwa i szkolenia, po której ma 

nastąpić Młodzieży w programie. 

Narzędzie Keystart2work to potężne narzędzia dla doradców i doradców zawodowych w 

programie PICE 

Dodatkowo program PICE oferuje dużą szansę na skalowalność. Narzędzia zostaną 

rozpowszechnione i wykorzystane przez wszystkich doradców w programie w całej sieci izb 

hiszpańskich, a po ich skonsolidowaniu można je także przenieść do innych izb handlowych 

UE wdrażając podobne programy dla młodych ludzi z ich regionów. 
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3. Proces 7-etapowy 
Aby wydać kompletny ocenę w sprawie każdego kandydata i zapewnić skuteczne możliwości 

rozwoju, konieczne jest stworzenie dobrze zorganizowanego procesu. W tej dyskusji 

proponowany jest idealny proces, jednak modyfikacje i dostosowania są akceptowane, aby 

dopasować je do konkretnego kontekstu, czasu i dostępnych zasobów. Na przykład możliwe 

jest zminimalizowanie etapu "Zyskaj świadomość" jako krótkiego wprowadzenia i ogólnego 

wyjaśnienia usługi przed sesją oceny. Również krok "Ocena TIK" można połączyć z "Oceną 

jednodniową", ale pod warunkiem wystarczająco dużej liczby stacji roboczych z komputerem 

osobistym. Proces 7-etapowy został tak zaprojektowany, aby był jak najbardziej elastyczny, 

aby mógł być dostosowany do każdej sytuacji uczenia się. Czas trwania i złożoność każdego 

etapu można zmienić ze względu na możliwości i ograniczenia. 

 
 

Jednak nie należy unikać niektórych kroków. Istotnie w procesie wdrażania tego procesu jest 
są: 

• Sesja oceny 

• Laboratoria rozwojowe 

• Sesja opinii (co najmniej jedna) 

• Certyfikacja 

W szczególności sesja oceny jest niezbędna, ponieważ w kontekście oszacowania ocena jest 

bardzo dokładna, a postrzegana również jako uczciwa i "ważna" przez tych, którzy biorą w 

niej udział. Wartość oceny dotyczy jej percepcji: czy ośrodek oceny wydaje się mierzyć, co 

należy? Czy uczestnicy postrzegają to jako uczciwe? Ogólnie rzecz ujmując, jest to jeden z 

ważnych punktów w ośrodku oceny, jeśli został zaprojektowany prawidłowo, uczestnicy 

powinni poczuć, że byli wystawieni na potrzeby świata pracy. W związku z tym trafność jest 

dla  centrów oceny bardzo wysoka. 

Każdy krok zostanie szczegółowo omówiony w następnych sekcjach. 
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3.1. Zyskaj świadomość 

 

"Trudne umiejętności zapewniają sukces na rozmowie kwalifikacyjnej, ale to 
miękkie umiejętności dają Ci pracę - i pomagają utrzymać ją" 
 
Projekt KeySTART2Work ma na celu zwiększenie świadomości młodych i dorosłych 

bezrobotnych oraz zrozumienie rozwoju kariery. Ma na celu dostarczenie wiedzy na temat 

tego, jak można rozpocząć lub rozwijać karierę, poprzez poznanie aktualnych kompetencji, w 

tym kompetencji przekrojowych. Poprzez skoncentrowanie się na kompetencjach 

przekrojowych, które są wymagane w szerokiej gamie miejsc pracy (O*NET)1, uwidaczniają 

się umiejętności transferowalne, które mają zastosowanie w różnych miejscach pracy i 

ułatwiają wejście w świat pracy. W istocie kluczowe znaczenie dla przekrojowych 

kompetencji w przyszłym zatrudnieniu jest powszechnie uznane. Jednak w większości krajów 

praktyki edukacyjne wciąż są rozwijane, a kompetencje przekrojowe są nauczane i oceniane 

przy użyciu różnych metod. Dlatego usługa KeySTART2Work ma na celu poznanie obecnego 

poziomu kompetencji przekrojowej, a także ujawnienie potencjalnych ścieżek kariery i 

interwencji w zakresie nauki niezbędnych do ich osiągnięcia. Ponieważ często młode i 

dorosłe osoby uczące się nie zdają sobie sprawy z ich powołania, ambicji, kompetencji i 

umiejętności do podejmowania decyzji dotyczących własnej przyszłości, usługa 

KeySTART2Work może im pomóc dostarczając ścieżkę uczenia się promującą 

samoświadomość i rozwój osobisty. Jest to motywowane chęcią zapewnienia 

fundamentalnej zmiany sposobu w jaki zwiększanie kompetencji i rozwój kariery są 

doświadczone, analizowane i wspierane. Cel ten można osiągnąć poprzez ścieżkę doradztwa 

kariery, która zgodnie z definicją OECD (2004) pomaga ludziom rozważać ich ambicje, 

zainteresowania, kwalifikacje i umiejętności. Pomaga im zrozumieć rynek pracy i system 

edukacji, i odnosi się do tego, co wiedzą o sobie. Nawet jeśli rozwój kompetencji ma 

zasadnicze znaczenie dla zwiększenia produktywności i trwałości przedsiębiorstw oraz 

poprawy warunków pracy i możliwości zatrudnienia pracowników i osób poszukujących 

pracy, wielu młodych ludzi aplikujących o pracę nie jest świadomych lub zdolnych do 

wykazania się podstawowymi umiejętnościami i kompetencjami związanymi z pracą, nawet 

jeśli je posiadają (Brewer, 2013). Wiele regularnych działań wykonywanych w domu lub w 

społeczności rekreacyjnie zapewnia podstawowe umiejętności potrzebne do pracy. Jest to 

kwestia zrozumienia, udokumentowania i przekazywania ich pracodawcom. 

To rzeczywiście jest powód, dla którego pierwszym krokiem we wdrażaniu usługi powinna 

być Sesja Wprowadzająca, aby wyjaśnić znaczenie oceny kluczowych kompetencji lub 

podobnych efektów uczenia się, kładących nacisk nie tylko na wiedzę, ale również na 

umiejętności i postawy związane z kontekstami zamierzonymi jako przygotowanie do 

uczenia się przez całe życie i poszukiwania pracy. Podczas sesji wprowadzającej konieczne 

                                                            
1 www.onetonline.org Program O*NET jest głównym źródłem informacji o zawodach. Jest to baza online 

udostępniona przez Departament Pracy USA w celu dostarczenia informacji o przemyśle, pracy i 
charakterystykach zawodów. 

http://www.onetonline.org/
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jest wyjaśnienie powodów, dla których kompetencje przekrojowe są niezbędne w celu 

zapewnienia pracy, utrzymania zatrudnienia i awansu na rynku pracy, osoby fizyczne muszą 

móc kontynuować naukę i dostosowywać się; czytać, pisać i oceniać w sposób 

konkurencyjny; słuchać i komunikować się skutecznie; myśleć twórczo; rozwiązywać 

problemy niezależnie; zarządzać sobą w pracy; współdziałać z współpracownikami, pracować 

w zespołach lub grupach; radzić sobie z podstawową technologią, przewodzić skutecznie, a 

także podążać za nadzorem. Te podstawowe kompetencje do zdolności do zatrudnienia są 

wymagane przez pracodawców i zwiększają zdolność jednostki do poruszania się po rynku 

pracy, a także do angażowania się w proces uczenia się przez całe życie (Brewer, 2013) 

Wyjaśnienie powodów, dla których kompetencje przekrojowe mają zasadnicze znaczenie dla 

możliwości zatrudnienia, można wzmocnić poprzez przykłady sukcesów młodych, referencje, 

historie przypadków, które pozwolą na rzeczywiste powiązanie między kompetencjami 

przekrojowymi a światem pracy. 
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3.2. Ocena TIK 

 

Integracja technologii w świadczeniu usług poradnictwa zawodowego nie jest nowym 

podejściem, a w ciągu lat wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 

doradztwie doprowadziło do zróżnicowania ich roli i zwiększenia wpływu. Pomimo tej 

tendencji wciąż potrzeba postępów w zakresie aktualizacji metodologii oceny. Większość 

obecnych metod oceniania kładzie duży nacisk na wiedzę i pamięć, a niewystarczająco na 

wychwytywanie kluczowych umiejętności i postaw dotyczących kompetencji przekrojowych. 

Również ocena kompetencji przekrojowych i ocena w kontekście wielozadaniowej pracy 

okazują się niewystarczające "(Komisja Europejska, 2009). Kompetencje przekrojowe są 

niewątpliwie wyzwaniem dla istniejących metod oceny stworzonych dla węższych efektów 

uczenia się. Istotnie, TIK ma potencjał, aby wspierać rozwój i ocenę kluczowych kompetencji 

uczących się. Ponadto TIK mogą mieć potencjał wspierania szybkiej oceny, terminowej i 

ukierunkowanej opinii, śledzenia postępów uczniów i interaktywnej nauki i oceny (Looney, 

2010). Po zintegrowaniu w doradztwie zawodowym technologie informacyjne i 

komunikacyjne mają na celu "osiągnięcie większego poziomu za mniej", zapewniając dostęp 

do informacji, porad, wskazówek, możliwości kształcenia na podstawie pracy, zatrudnienia i 

kształcenia zawodowego (Bimrose JH-A., 2011) oraz poprzez zapewnienie kanału 

komunikacji i zautomatyzowanej interakcji (Hooley, 2010). W kontekście zwiększonego 

dostępu do TIK, braku zasobów ludzkich i stałej presji, aby dotrzeć do większej liczby osób 

uczących się, a jednocześnie obniżyć koszty, opracowanie wysokiej jakości narzędzi 

poradnictwa zawodowego może stanowić niezawodne rozwiązanie zapewniające większy 

dostęp do elastycznego i opłacalnego podejścia do poradnictwa zawodowego (Bimrose i in., 

2010) (Bimrose JK, 2015), aby "uzupełniać tradycyjne formy poradnictwa" (CEDEFOP) oraz 

dywersyfikować usługi związane z karierą przeznaczone dla pokolenia, które "dorastało z 

technologią na wyciągnięcie ręki "(Iacob, 2012). 

 

KeySTART2Work wykorzysta zalety technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz 

połączy je ze standardowymi narzędziami doradztwa zawodowego, aby stworzyć unikalną 

usługę doradczą, w której młodzi i dorośli mogliby mieć możliwość oceny TC w oparciu o  

różne podejścia. 

Projekt KeySTART2Work ma na celu opracowanie innowacyjnego narzędzia do samooceny 

online w formacie testu z wyborami w określonych sytuacjach, który daje możliwość 

uwzględnienia zakresu kontekstów, w których oczekuje się zastosowania kompetencji. W 

szczególności znaczenia tych terminów to: 

 

Samoocena: jest procesem gromadzenia informacji o sobie, aby podejmować decyzje na 

podstawie dobrego samopoznania. Wynika to z introspekcji własnych cech i przeszłych 

doświadczeń, użytecznych w odkrywaniu własnych wartości i umiejętności oraz ocenie 

mocnych i słabych stron. Samoocena jest pierwszym etapem procesu poradnictwa 

zawodowego i jest często prowadzona przy wsparciu profesjonalnego doradcy zawodowego. 

Testy najlepiej wykorzystać, aby pomóc uczestnikom w uzyskiwaniu jasności o sobie. 
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Są to tylko punkty wyjścia, jako że potrzebne jest połączenie narzędzie, aby zbudować obraz 

wystarczająco duży, aby wiernie oddawał daną osobę. 

Sesje testowe są wykorzystywane do oceny zdolności do wyboru najbardziej odpowiednich 

działań w życiu codziennym i sytuacjach w miejscu pracy. Obejmują one przeczytanie 

scenariusza i wybranie odpowiedzi, która najlepiej odpowiada sytuacji. Tego rodzaju ocena 

ma na celu ocenę, w jaki sposób uczestnicy mogliby poradzić sobie z sytuacjami, z którymi 

mogą się zmierzyć w pracy, którą się ubiega. Te próbki zachowań hipotetycznych okazały się 

być ważnymi predyktorami przyszłych osiągnięć (Motowidlo, 1990). 

Narzędzie ICT opracowane przez konsorcjum KeySTART2Work składa się w sumie z 36 

krótkich scenariuszy, czyli trzech scenariuszy na kompetencję. Scenariusze NIE wskazują 

użytkownikowi jaka kompetencję oceniają. Każda kompetencja może być oceniana na 

podstawie: 

• 1 scenariusz z życia codziennego: kontekst sytuacyjny niekoniecznie jest związany z 

kontekstem zawodowym; może się rozgrywać podczas spędzania czasu z 

przyjaciółmi lub rodziną, na wakacjach, podczas imprez, w szkole itp. 

• 1 scenariusz z życia zawodowego lub je poprzedzającego: związany z procesem 

wejścia na rynek pracy jako student, nowy użytkownik lub bezrobotny; może się 

rozgrywać podczas przygotowania do wejścia na rynek pracy pod kątem 

umiejętności i kompetencji, sieci kontaktów itp. (Np. W trakcie studiów 

akademickich / praktyk zawodowych, wolontariat w celu zdobycia doświadczenia 

zawodowego itp.) Lub rzeczywisty proces poszukiwania Zatrudnienie (w tym 

wszystkie etapy od poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej z ofertą pracy itp.) 

• 1 scenariusz z życia zawodowego: związany z rozwojem kariery, aktywnością na 

rynku pracy, w celu zwiększenia możliwości zatrudnienia i utrzymania 

konkurencyjności na szybko zmieniającym się i wymagającym rynku pracy lub 

awansu. W tym sensie może dotyczyć kwestii uczestnictwa w programie 

szkoleniowym przeznaczonym dla profesjonalistów, zmiany pracy, a nawet 

eksperymentów w dziedzinie przedsiębiorczości lub samozatrudnienia itp. 

Na koniec użytkownik ma możliwość sprawdzenia wyników, które może pobrać w formie 

pliku. Ma go to go zachęcić do autorefleksji. Wyniki zostaną dostarczone użytkownikowi na 

wykresie radarowym z krótkim wyjaśnieniem profilu / poziomu poszczególnych kompetencji. 
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3.3. Ocena jednodniowa 

Pierwsze użycie ośrodków oceny pochodzi z okresu I wojny światowej, kiedy Niemcy 

zastosowali metodę wyboru swoich oficerów. Odbywało się to z powodzeniem i do dziś 

metoda ośrodków oceny jest wykorzystywana przez organizacje na całym świecie jako 

sposób na lepsze wybieranie pracowników i określenie obszarów ich rozwoju. Obecnie 

metoda ośrodków oceny jest sprawdzoną techniką niezwykle skuteczną w podejmowaniu 

decyzji dotyczących selekcji i awansów oraz do diagnozowania potrzeb rozwojowych 

pracowników. 

Jest to znormalizowana forma oceny w celu oceny przyszłego potencjału kandydata w 

oparciu o proces wykorzystujący wiele technik oceny kompetencji i umiejętności, 

konfrontujący je z szeregiem narzędzi, takich jak testy, ćwiczenia i ćwiczenia symulacyjne. 

Zadania, działania i scenariusze problemów muszą naśladować rzeczywiste sytuacje. 

Ośrodki oceny mogą zatem zostać zdefiniowane jako "różnorodne techniki testowe, które 

umożliwiają kandydatom wykazanie, w standardowych warunkach, umiejętności i 

kompetencji najbardziej istotnych dla sukcesu zawodowego" (Coleman, 1987). Tego rodzaju 

narzędzia służą do wnioskowania o cechach charakterystycznych, możliwościach i przyszłych 

osiągnięciach. Wnioski powinny być rozsądne, dobrze uzasadnione i nie oparte na 

stereotypach. Aby to zrobić, istotne jest zapewnienie poprawności interpretacji wyników. 

Serwis KeySTART2Work poprzez wykorzystanie metody oceny ma na celu wspieranie osób 

szkolących się oraz osób poszukujących pracy w planowaniu kariery poprzez: 

• mierzenie kompetencji przekrojowych 

• wspieranie ich w planowaniu działań edukacyjnych, wzmacniających te kompetencje 

Być może najważniejszą cechą metody ośrodków oceny jest to, że odnosi się nie do bieżącej 

wydajności, ale do przyszłych wyników. Obserwując, jak uczestnik radzi sobie z problemami i 

wyzwaniami (symulowanymi w ćwiczeniach), oceniający otrzymują poprawny obraz tego, jak 

ta osoba prawdopodobnie poradzi sobie w przyszłości. 

Określenie "ośrodek oceny" nie odnosi się do lokalizacji, ale do procesu w ramach rekrutacji 

lub wewnętrznego rozwoju i promocji. W przypadku KeySTART2Work ocena będzie częścią 

serwisu pomagającego osobom szkolącym się w ocenie i rozwoju kompetencji 

przekrojowych , a jednocześnie stanowił będzie szansę na ocenę w ramach tej metody w 

kontekście szkoleniowym, ponieważ ocena coraz częściej stosowana jest przez organizacje 

do rekrutacji. Ta forma oceny jest to bardzo przydatną okazją dla młodych osób 

poszukujących pracy, ponieważ jest ona wykorzystywana w różnych środowiskach, w tym w 

przemyśle i przedsiębiorstwach, w rządzie, siłach zbrojnych, instytucjach edukacyjnych i 

siłach bezpieczeństwa, aby wybrać osoby nadzorujące, techniczne, lub piastujące funkcje 

kierowniczych. 

Ponadto ta technika ma uzupełniać bardziej tradycyjne metody oceny, takie jak wywiady 

oceniające lub samooceny, a ostatecznym celem jest rozwój kariery i rozwoju kompetencji.  
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Uwzględnienie metody ośrodków oceny w KeySTART2Work z jednej strony umożliwi 

jednoczesne zbadanie grup uczestników, a z drugiej strony oszczędność czasu i zasobów. 

Ośrodki oceny różnią się długością, czasem i wyborem ćwiczeń. Ocena zwykle trwa od kilku 

godzin do kilku dni w zależności od stopnia złożoności kompetencji i umiejętności, które 

mają być oceniane. W ramach usługi KeySTART2Work ocena może trwać około 5/7 godzin w 

zależności od liczby uczestników. Liczba uczestników nie powinna przekraczać 10 osób, aby 

nie naruszyć integralności sesji oceny. Ocena grupy uczestników powinna być 

przeprowadzona przez wielu przeszkolonych oceniających z wykorzystaniem różnych 

procedur diagnostycznych w celu uzyskania informacji na temat kompetencji osób 

ubiegających się o pracę lub ich potencjału rozwojowego. W skrócie, ocena odbywa się z 

wykorzystaniem  kilku wyszkolonych obserwatorów i technik. Oceniający musi najpierw 

określić, co zamierza zrealizować w programie oceny, aby wybrać odpowiednie narzędzia do 

osiągnięcia tych celów. Oceniający również musi być odpowiednio przeszkolony w celu 

obserwowania, rejestrowania, klasyfikowania i wiarygodnego oceniania zachowań osób 

poddanych ocenie. Umiejętności i doświadczenie oceniających są niezbędne do zapewnienia 

jakości ewaluacji, którą świadczą. Mogą to być bardzo dobre wskaźniki wydajności pracy i 

zachowań, gdy testy i procedury tworzące ośrodek oceny są konstruowane i stosowane 

odpowiednio. Oceny dotyczące zachowań są tworzone i rejestrowane. Są gromadzone na 

spotkaniu wśród oceniających lub w procesie uśredniania. Rezultat dyskusji stanowi ocena 

wyników osób ocenianych w zakresie wymiarów kompetencji. Zazwyczaj po ocenie 

następuje walidacja i certyfikacja, a zatem należy wypełnić indywidualny raport dla każdego 

uczestnika. 
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3.4. Organizacja oceny w ramach usługi KeySTART2Work 

Aby ocenić każdą z 12 kompetencji przekrojowych zidentyfikowanych przez partnerstwo 

KeySTART2Work, została zaprojektowana tabela, aby określić narzędzie, które może być 

użyte poza narzędziem TIK: 

 

KOMPETENCJA 
NARZĘDZIE 

TIK 
ODGRYWA

NIE RÓL 
ĆWICZENIA 
GRUPOWE 

USTNA 
PREZENTACJA 

Kompetencje międzykulturowe i 

świadomość globalna 
X X  X 

Elastyczność i adaptacja X 
X X X 

Myślenie strategiczne i innowacyjne X 
X X X 

Organizacja i zarządzanie czasem X 
 X X 

Podejmowanie decyzji X 
X X  

Praca w grupie X 
X X  

Empatia/umiejętność budowania 

relacji 
X 

X X X 

Rozwiązywanie problemów X 
X X  

Nastawienie na uczenie się X 
   

Umiejętności negocjacyjne X 
X X  

Przywództwo X 
 X  

Zbieranie i przetwarzanie informacji X 
 X  

 

 

Wybrano odgrywanie ról, ćwiczenia grupowe, prezentację ustną, ponieważ są to narzędzia 

bardzo proste w obsłudze i kodyfikacji oraz istnieje duży wybór przykładów do 

wyszukiwania. Zadanie in-tray zostało wykluczone, ponieważ bardzo skomplikowane jest 

przygotowaniu i organizacji, a nawet jeśli jest to naprawdę ważne narzędzie, jest zalecane w 

celu oceny kompetencji menedżerskich i wykonawczych. 

Jeśli chodzi o zarządzanie czasem w sesji oceny, zaplanowano harmonogram z sesją, w której 

uczestniczy 8 osób i 3 rzeczoznawców. W tym przykładzie organizacja działań została 

rozłożona w celu optymalizacji zasobów ludzkich w następujący sposób: 
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 Uczestnik 1 Uczestnik 2 Uczestnik 3 Uczestnik 4 Uczestnik 5 Uczestnik 6 Uczestnik 7 Uczestnik 8 

9.00 – 9.30 WELCOME 

9.30 – 10.00 
Ćwiczenie 

grupowe 

Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 
Odgrywanie 

ról 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

10.00 - 10.30 
Ćwiczenie 

grupowe 

Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Odgrywanie 

ról   

10.30 – 10.45 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Odgrywanie 

ról 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

  Presentation Presentation 

10.45 – 11.00 
 

Odgrywanie 

ról   Presentation Presentation   

11.00 – 11.15 BREAK 

11.15 – 11.45 

Odgrywanie 

ról 
Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Przygotowa-

nie 

Prezentacja 

Ćwiczenie 

grupowe 

Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 

11.45 – 12.15 
 Odgrywanie 

ról 
  

Ćwiczenie 

grupowe 

Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 
Ćwiczenie 

grupowe 

12.15 – 12.45 
 

 
Odgrywanie 

ról 
   

Odgrywanie 

ról 

Odgrywanie 

ról 

12.45 – 13.00 Preszentacja Prezentacja Prezentacja      

13.00 – 13.15 
 

  Prezentacja     

 
   

 

   

               KLUCZ 

 
 

      Asesor 1 

 
 

      Asesor 2 

 
 

      Asesor 3 
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3.5. Laboratoria kompetencji przekrojowych 

 

Pomimo faktu, że kompetencje zawierają więcej niż tylko nauczaną wiedzę, OECD (2005) 

sugeruje, że kompetencji można samemu się nauczyć w korzystnym środowisku uczenia się. 

Jednostki potrafią myśleć same za siebie, co stanowi wyraz dojrzałości moralnej i 

intelektualnej, a także wziąć odpowiedzialność za naukę i działania. 

W ramach każdego procesu uczenia się istnieje różnica między mobilizacją poznawczą 

wiedzy a aktywnym uczeniem się. Ułatwienie w zdobywaniu kompetencji zostało dobrze 

opisane przez Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego: "Podejście 

kognitywne ma tendencję do podkreślania indywidualnego nabycia określonych rodzajów 

uczenia się, a podejścia oparte na pomysłach aktywnego uczenia się zwykle podkreślają 

dynamiczną rolę relacji społecznych i sytuacji, w których odbywa się nauka ". 

Felder i Brent (2009) definiują aktywną naukę jako "wszystko co związane z kursem, do 

udziału w czym wszyscy uczniowie zostają wezwani, a nie tylko obserwują, słuchają i robią 

notatki": 

Wprowadzasz aktywne uczenie się w na zajęciach, gdy zadajesz pytanie, stwarzasz problem 

lub stwarzasz innego rodzaju wyzwanie; polecasz swoim uczniom, aby pracowali nad 

odpowiedzią indywidualnie lub w małych grupach; dajesz im trochę czasu, aby to zrobili; 

każesz im się zatrzymać i wzywasz jedną lub więcej osób lub grup, aby podzieliły się swoimi 

odpowiedziami. Nie uczysz aktywnego uczenia się podczas wykładu, zadając pytania, na 

które zawsze odpowiadają ci sami uczniowie lub prowadzisz dyskusje, która angażuje tylko 

niewielką część klasy. 

Felder i Brent (2009) sugerowali również podstawową strukturę aktywnego uczenia się: 

1. Powiedz uczniom, aby zorganizowali się w grupy 2-4-osobowe i losowo mianowali osobę 

notującą w każdej grupie, jeśli będzie wymagana zapisywanie (np. osoba urodzona najbliżej 

klasy lub znajdująca się najdalej na prawo od ciebie lub ta, która obudziła się najwcześniej 

rano, ...). Alternatywnie, poproś grupy o wyznaczenie własnych rejestratorów, najlepiej 

kogoś, kto jeszcze nie pisał tego dnia. 

2. Zadaj trudne pytanie lub problem i daj wystarczająco dużo czasu, aby większość grup 

zakończyła pracę lub podjęła rozsądny postęp w kierunku rozwiązania. Czas, który im dasz 

powinien wynosić zwykle od 15 sekund do trzech minut. Jeśli będą potrzebować dużo więcej 

czasu, podziel problem na kilka etapów i traktuj każdy krok jako osobną aktywność. 

3. Poproś kilka osób lub grup, aby podzieliły się swoimi odpowiedziami i poproś 

wolontariuszy, jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, której szukasz. Następnie porozmawiaj o 

odpowiedziach lub po prostu przejdź do planowanego wykładu. 
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Istnieje również szeroki zakres ćwiczeń i technik. W istocie, w poprzez odgrywanie ról 

uczestnicy mogą odczuć i zobaczyć, jak ich zachowania oddziałują z innymi ludźmi. Wg 

definicji akademickiej odgrywanie ról to metoda nauczania oparta na dynamice grupy, która 

wykorzystuje symulację skupiającą się na interakcji uczniów z różnymi rolami w kilku 

okolicznościach, skutkującą znaczącym uczeniem się zbliżonym do rzeczywistego życia. Role 

Odgrywanie ról wdraża proces nauczania i uczenia się do zdobywania umiejętności poprzez 

proponowane symulowane sytuacje. Studenci stają przed nieoczekiwanymi wydarzeniami i 

poszukują najlepszego rozwiązania. Projektowanie symulowanych sytuacji powinno być 

dobierane w zależności od tego, czy celem edukacyjnym jest poznanie wiedzy, postaw czy 

umiejętności. W zdobywaniu umiejętności komunikacyjnych na przykład, powtarzanie 

możliwości wyboru z informacjami zwrotnymi umożliwia studentom osiągnięcie skutecznej 

komunikacji. 
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3.6. Informacja zwrotna od eksperta + plan rozwoju osobistego 

 

"Planowanie przenosi przyszłość w teraźniejszość, dzięki czemu możesz coś nią tym 

zrobić teraz ". 

– Alan Lakein- 

Indywidualne planowanie rozwoju umożliwia osobom wzięcie własnej nauki we własne ręce. 
Uczenie się staje się procesem proaktywnym i reaktywnym, zaprojektowanym w celu 
wspierania natychmiastowych potrzeb rozwojowych oraz długoterminowych ambicji. 
Głównym celem stworzenia planu rozwoju osobistego jest dokumentowanie procesu 
samooceny, osobistej refleksji i rzetelnej oceny mocnych i słabych stron. Powinno to 
umożliwić młodym i dorosłym osobom uczącym się ocenę swojej własnej rzeczywistej 
sytuacji oraz rozważenie ich rozwoju i wzięcie pod uwagę przyszłych możliwości. Stworzenie 
planu rozwoju osobistego oznacza: 

 zwiększenie swojej własnej świadomości - kim są i czego chcą 

 zidentyfikowanie umiejętności i doświadczenia, które już posiadają, oraz tych, 

których potrzebują 

 stworzenie planu zdobywania umiejętności i kompetencji, których mogą 

potrzebować dla siebie lub dla wybranej ścieżki kariery 

 prowadzenie rejestru swoich osiągnięć, który mogą wykorzystać podczas składania 

podań o dalsze studia lub zatrudnienie. 

 
Plan rozwoju osobistego powinien umożliwić młodym i dorosłym osobom uczącym się 
refleksję nad ich ostatnimi doświadczeniami oraz skoncentrowanie się na kolejnym etapie 
szkolenia i rozwoju. Przed ukończeniem planu rozwoju osobistego uczący się powinien 
przeprowadzić analizę umiejętności w celu określenia swoich potrzeb w zakresie uczenia się i 
rozwoju oraz określić cele rozwoju w celu zaspokojenia tych potrzeb. 
Plan rozwoju osobistego powinien zawierać następujące trzy sekcje: 
 
Etap 1 – Dokonaj analizy siebie. Pierwszy etap ma na celu analizowanie mocnych i słabych 
stron. Będziesz w stanie czerpać w znacznej mierze z twojej kariery i wyników kursów, z 
którymi możesz brać udział. Powinny one zostać uzupełnione o postrzegane możliwości, 
które wynikają z twoich doświadczeń i zagrożeń dla dalszego sukcesu. 
Etap 2 - Określ cele. Wymaga to ustalenia dla siebie nowych i jasno określonych celów, które 
są wymierne. 
Etap 3 - Ustal swoje cele osobiste. Etap ten obejmuje określenie twoich osobistych celów. 
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Etap 1 – Dokonaj analizy siebie 

Przed ustaleniem swoich krótko-, średnio- i długoterminowych planów rozwoju osobistego, powinieneś 

dokonać osobistej analizy: np.: Jakie są moje silne i słabe strony? Jakie zewnętrzne okoliczności 

sprzyjające lub zagrożenia mogą mieć wpływ na jakiekolwiek plany, które poczynię? 
Silne strony 
 

 

Obszary do dalszego 
rozwoju 
 

 

Szanse 
Zagrożenia 
 

 

Etap 2 – Ustal swoje cele 

Czego chcę 
się nauczyć?  

Co musze 
zrobić?  

Jakiego 
wsparcia i 
zasobów 
potrzebuję?  

Jak zmierzę 
powodzenie?  

Docelowa 
data 
przeglądu?  

Czego chcę 
się nauczyć?  

1. 1. 1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 3. 3. 

Etap 3 – Ustal swoje cele osobiste 

Cele 
krótkoterminowe 
(następne 12 
miesięcy)  
 

 

Cele 
średnioterminowe 
(następne 2-3 lata)  
 

 

Cele długoterminowe 
(ponad 3 lata)  
 

 

 
 

W ramach usługi KeySTART2work, uczniowie kształcenia i szkolenia zawodowego pomagają w 

zakończeniu planu rozwoju osobistego dzięki wcześniejszym krokom, ponieważ zyskały 

świadomość siebie  poprzez wyniki z narzędzia TIK oraz informację zwrotną po ocenie i 

laboratoriach kompetencji przekrojowych. 

 

Faza opinii jest krytyczna, ponieważ informacje zwrotne są jednym z najpotężniejszych 

narzędzi służących poprawie nauki. Należy zastosować podejście oparte na dowodach w celu 

jak największego obiektywizmu i uniknąć ryzyka osobistego osądu. Poteet i Kudisch (Poteet, 

2003) zaproponowali, aby osoby oceniające / ułatwiające rozwój zastosowały wiele sposobów 
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podawania informacji zwrotnych. Strategie te mają na celu maksymalizację akceptacji opinii 

przez uczestników. Poniżej przedstawiono kilka sugestii: 

 

 Wspieranie otwartej dyskusji i wspólnego dialogu 

 Zapewnienie praktycznej pomocy, nauczania i pomocy technicznej 

 Ustalenie potrzeb i interesów w zakresie zaufania i tożsamości 

 Zapewnienie odbiorcom władzy nad zmianami właścicielom i odpowiedzialności za 

nie 

 Okazywanie troski, zainteresowania i empatii 

 Łączenie informacji zwrotnej i coachingu z wynikami 

 Zapewnianie konkretnej, odnoszącej się do zachowań, informacji zwrotnej 

 Ustanowienie wiarygodności 

 Dyskutowanie tematów 

 Stworzenie realistycznych i możliwych do zrealizowania planów rozwoju 

 Unikanie osądzania, niedbałości, nadmiernego przekonania, konfrontacji i 

nadmiernego stosowania nakazów 
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3.7. Certyfikacja 

 

Wiele regularnych działań wykonywanych w domu lub społeczności, rekreacyjnie, dostarcza 

kluczowych kompetencji potrzebnych do pracy. Ważne jest ich zrozumienie, 

udokumentowanie i przekazywanie ich pracodawcom. 

Usługa KeySTART2Work może pomóc osobom poszukującym pracy poświadczyć swoje 

kompetencje przekrojowe, pomagając im w opracowaniu funkcjonalnej certyfikacji, która jest 

przeznaczona dla tych, którzy nie mają dużego doświadczenia w pracy lub doświadczenia 

odpowiedniego do danej pracy. Jest to preferowana metoda dla: studentów z niewielkim 

doświadczeniem zawodowym lub bez doświadczenia; nie-studentów z niewielkim 

doświadczeniem zawodowym lub bez doświadczenia; ludzi, którzy zmieniają pracę i nie mają 

doświadczenia w nowej; tych, którzy przez pewien czas nie pracowali, a teraz wracają do 

pracy. W miarę wzrastającego znaczenia nabytych kwalifikacji nieformalnych i 

pozaformalnych należy zwrócić uwagę na walidację kompetencji poza formalnymi ramami 

kwalifikacji. Weryfikacja i klasyfikacja kompetencji uzyskiwanych dzięki doświadczeniu w pracy 

będzie szczególnie ważna w przyszłych działaniach osób szkolących się. 

 

Wreszcie główny rezultat usługi KeySTART2Work powinien stanowić skuteczną certyfikację 

rzeczywistego poziomu 12 kompetencji przekrojowych dla kluczowych dla zatrudnienia. 

Ocena dla każdej kompetencji jest obliczana na podstawie oceny narzędzia TIK i dalszej oceny 

i wyrażana na 3 poziomach (Wysoki-Średni-Niski). 
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