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Sytuacja modelowa w wywiadzie kompetencyjnym jako podstawa rzetelnej i 

wystandaryzowanej oceny selekcyjnej. 

  

Behawioralny czy kompetencyjny?   

Niejednokrotnie wzbudza się dyskusja, czy to te same techniki tylko inaczej nazwane czy inne? Czy można te 
określenia stosować zamiennie czy nie? Czy jak ktoś wie dużo o jednej z nich, to szkolenie z tej drugiej wzbogaci go 
o coś nowego i istotnego czy nie? Teoretycznie jest między nimi różnica, praktycznie natomiast jej nie ma.  

Jak to możliwe? Odpowiemy, zanim zdecydujesz się na nasze szkolenie. 

Możliwe w ten oto sposób, że jedna zawiera się w drugiej, więc nawet o tym nie wiedząc z reguły stosuje się wersję 
szerszą, czyli wywiad kompetencyjny. Oznacza to ni mniej, ni więcej ocenę kompetencji. A jak wiadomo 
kompetencje dają się ‘namierzyć’ jedynie za pośrednictwem obserwacji działania, czyli zachowań. I tak dochodzi się 
do oceny głównego przedmiotu wywiadu behawioralnego. Zachowania, o których rozmawia się z osobą ocenianą 
można przenieść z sytuacji wywiadu na typowy dla niej sposób funkcjonowania, za pomocą pewnego mechanizmu. 
O tym, jaki to mechanizm i jak go stosować opowiada nasze szkolenie, a krótka zapowiedź jest na drugiej stronie 
tego opisu.  

Skąd zatem w teorii bierze się różnica między tymi wywiadami? 

Stąd, że kompetencja, by mogła się ujawnić w zachowaniu, musi istnieć w zasobach człowieka. A istnieje  
w formie złożonej z kilku elementów – jedne są wrodzone, drugie nabyte. Do pierwszych zaliczamy m.in. 
preferencje, predyspozycje, zdolności, temperament, cechy charakteru, sposób widzenia i rozumienia świata.  
Do drugich zaliczają się głównie składowe procesu uczenia się, czyli: wiedza, doświadczenie oraz umiejętności. 
Charakterystyczny dla osoby sposób działania jest efektem współgrania tych wszystkich elementów.  

Chcąc ocenić kompetencje, możemy to zrobić na trzy główne sposoby:  

1) ocenić poszczególne elementy wybranych kompetencji każdy z osobna  

2) ocenić sposoby postępowania, czyli zbiory zachowań reprezentujące wybrane kompetencje  

3) ocenić zarówno  wszystkie elementy kompetencji, jak i zachowania, które ją reprezentują. 
 
W pełnym wywiadzie kompetencyjnym zdobywa się więc nie tylko wiedzę o tym, jak człowiek zwykł reagować na 
różne sytuacje i okoliczności np. jak rozwiązuje różne kategorie problemów, lecz informacje o znacznie szerszym 
jego obrazie. Docieka się na przykład przyczyn omawianych zachowań, pyta o ich źródła, także o to, jak te 
zachowania ocenia sama oceniana osoba. Można też poza zachowaniami zapytać wprost o wybrany zakres wiedzy 
lub skupić się na poznaniu doświadczeń zawodowych osoby, z którą prowadzony jest wywiad. Koncentrowanie się 
tylko na zachowaniach jest w tym świetle mało efektywna. Zdecydowanie korzystniejsze, ale i naturalniejsze, jest 
pytanie wielowątkowe, czyli wywiad kompetencyjny. 

Dlaczego więc częściej mówi się o wywiadzie behawioralnym niż kompetencyjnym?    

Dlatego, że właśnie część poświęcona zachowaniom nastręcza największych trudności. Sprawdzenie samej wiedzy 
wymaga dobrej listy pytań i pożądanych odpowiedzi lub dodatkowo znajomości wiedzy, która jest sprawdzana. 
Podobnie jest z umiejętnościami i doświadczeniem. Dobre pytania i zestaw odpowiedzi jako standard do oceny 
wystarczą do wypracowania w toku praktyki sprawności w ocenie tych aspektów. Z zachowaniami jest inaczej. 

Z zachowaniami jest znacznie trudniej, ponieważ w celu wykorzystania ich jako wskaźniki kompetencji 
należy najpierw przygotować poprawny ich standard, który posłuży w danym wywiadzie, w konkretnym kontekście 
oceny. Standard, czyli normę dla kryteriów selekcyjnych. Brzmi niestrasznie, ale wystarczy zmierzyć się z pytaniem, 
co właściwie oznacza >otwartość na innych< lub >słuchanie innych<? Albo >bycie odpowiedzialnym<? W pierwszej 
chwili wydaje się, że nie ma w tym nic trudnego, ale gdy trzeba znaleźć kilka zachowań, które w sposób 
jednoznaczny będą to opisywać i dadzą się odnieść do wielu doświadczeń wielu ludzi, by móc ich ocenić i ze sobą 
porównać, to zaczynają się schody.  

Wskazówki i ćwiczenia, jak to poprawnie zrobić to część opisywanego szkolenia.      
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Załóżmy, że już mamy poprawnie opisane zachowania, na których nam zależy i co dalej?   

Dalej z pomocą przychodzi metoda stworzona właśnie do tego, by precyzyjnie określać, jakich reakcji unikać,  
a jakie stosować, by w konkretnych sytuacjach osiągać pozytywne efekty działań. To metoda incydentów 
krytycznych J.C. Flanagana. Na potrzeby wywiadu behawioralnego zamieniamy ją w metodę sytuacji modelowych, 
która pozwala tworzyć odpowiednie środowisko do wykorzystania zdefiniowanych zachowań –zarówno pożądanych, 
jak i niepożądanych. 

Czym jest sytuacja modelowa? 

Sytuacja modelowa to opis wydarzenia, w którym zostają zdefiniowane pożądane lub/i niepożądane zachowania 
ważne z perspektywy konkretnej oceny. Wydarzenia opisywane w sytuacji modelowej mogą być oparte na faktach 
lub mieć charakter fikcyjny. Zawsze jednak powinny nawiązywać do realiów środowiska, w ramach którego jest 
wykonywana ocena, czyli do otoczenia, w którym będzie działała oceniana osoba. Wydarzenia w sytuacji modelowej 
powinny być bogate w szczegóły i różne wątki, do których oceniający może nawiązać, zadając coraz bardziej 
szczegółowe pytania.  

Kontekst, który stanowi sytuacja modelowa może być wykorzystany na dwa sposoby:  

• jako wydarzenie, w które oceniana osoba się wciela i z tej perspektywy udziela odpowiedzi lub 

• jako wydarzenie z bohaterami, których działania oceniany omawia z perspektywy obserwatora.  

Specyficzny układ pytań wspomagających omawianie sytuacji modelowej przenosi zwykły wywiad w wymiar 
wywiadu pogłębionego. 

A czym jest wywiad pogłębiony? 

Wywiad pogłębiony to taki, którego akcja toczy się na niższym poziomie niż ten w pełni uświadamiany. To rozmowa, 
w której ważną rolę odgrywają złożone mechanizmy psychologiczne kształtujące relację jednostki ze światem 
zewnętrznym, a także jej własnym światem wewnętrznym. Bardzo ważny udział w tym wydarzeniu ma mechanizm 
projekcji, inaczej rzutowania. Dzięki niemu w sposób mniej lub bardziej świadomy człowiek >wrzuca< w omawiany 
kontekst swoje nawyki, narracje, przekonania, obawy, iluzje, schematy – słowem –  wszystko, z czego jego system 
poznawczy i emocjonalny buduje spostrzeganą rzeczywistość. A buduje ją zawsze w procesie podwójnego dialogu – 
jeden odbywa się między osobą a jej otoczeniem, a drugi między jej wewnętrznym JA świadomym i tym mniej 
świadomym. To złożona sprawa i gdyby nie metoda sytuacji modelowych trudno by było nauczyć się w krótkim 
czasie poprawnie stosować taki wywiad. Mając natomiast do dyspozycji schedę po Flanaganie, można w 
scenariuszach przygotowanych wydarzeń opisać modelowego bohatera lub jego odwrotność i uczynić z tego 
standard oceny stosowany dokładnie  tak samo w stosunku do każdego ocenianego. Dzięki temu omijamy paskudny 
błąd będący wynikiem nadużywania metody STAR. 

Na czym polega paskudny błąd nadużycia metody STAR? 

O tym i o wielu innych rzeczach, na przykład o tym, jak ten błąd ominąć i co można zrobić więcej niż pytania typu STAR, opowiem 

podczas szkolenia, wszystkim, którzy wezmą w nim udział. 

A dla kogo jest to szkolenie?   

Szkolenie z zakresu WBh jest dla każdego, kto jest zainteresowany tą tematyką i chce więcej wiedzieć o naturze 
człowieka oraz sposobach jej poznawania. Zatem nie tylko dla tych, którzy na co dzień prowadzą wywiady 
selekcyjne. Ale i ci dowiedzą się u nas wielu nowych, intersujących i przydatnych rzeczy. Wymyślanie opisu                   
i tworzenie scenariusza wydarzenia będącego rusztowaniem dla zachowań reprezentujących oceniane kompetencje 
to fascynująca czynność, d której inspirację czerpie się zarówno z życia, jak i wyobraźni. Biorąc pod uwagę wielką 
rolę pytań wywiadu pogłębionego należy je przygotować zachowująć wysoką spójności logikę. To praca skutecznie 
łącząca w zespoły ludzi analitycznych i badawczych oraz kreatywnych i bardzo aktywnych w kontaktach 
interpersonalnych. I choć jest to poważne zadanie zawodowe, można też rzec, że na etapie powstawania, metoda 
sytuacji modelowych, może stanowić twórczą zabawą,             

Zapraszamy.    

 


