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Assesment Center/Development Center
Zdobądź wiedzę i certyfikat asesora
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•

Przygotowanie do pełnienia roli asesora podczas sesji Assessment
Center i Development Center.

•

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji sesji AC/DC.

•

Przećwiczenie obserwacji uczestników i nauka kalibracji oceny.

•

Poznania różnych map kompetencji i zbudowanie słownika zachowań.

Zgłoś swój udział już dziś!
530 755 339
ewa.rokicka@bmspolska.pl

Warsztat
Cel szkolenia:
- Przygotowanie Uczestników do pełnienia roli asesora podczas sesji Assessment
Center i Development Center. Zbudowanie własnego koszyka ćwiczeń sesyjnych.
- Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji sesji AC/DC.
- Poznania różnych map kompetencji i zbudowanie słownika zachowań w zależności od
rekrutowanego stanowiska.
- Przećwiczenie obserwacji uczestników i nauka kalibracji oceny.
- Przygotowanie do udzielania i prowadzenia sesji informacji zwrotnych.
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
- Samodzielnie projektować i prowadzić sesje AC/DC.
- Pełnić rolę asesora – nabędą praktyczne wskazówki dotyczące umiejętności
w zakresie obserwacji, dokonywania ocen i formułowania wniosków.
- definiować obszar kompetencji poddanego badaniu podczas AC/DC.
- tworzyć i projektować ćwiczenia wykorzystywane podczas sesji AC/DC.
- budować narzędzia wspierające obserwację asesora.
- tworzyć pełne raporty po sesji AC/DC, udzielać informacje zwrotne uczestnikom sesji.
- dysponować praktycznymi i sprawdzonymi narzędziami wykorzystywanymi podczas
prowadzenia sesji AC/DC .
- odnaleźć charakterystyczny dla siebie samych styl funkcjonowania i jego wpływ na
ocenę.
Metodologia szkolenia:
Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.
Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: ćwiczenia praktyczne (indywidualne i
zespołowe), gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki, case study (analiza przypadków
z praktyki biznesowej),
Odbiorcy szkolenia:
Menedżerowie i specjaliści działów HR przygotowujący się do pełnienia roli asesorów oraz
osoby odpowiedzialne za procesy selekcji i rekrutacji a także rozwoju talentów w organizacji.

Referencje
Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia,
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.
Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex
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1. Wprowadzenie. Metoda Assessment Center i Development Center:
• Różnice między Assessment Center i Development Center,
• cele stosowania metody AC/DC w organizacji,
• wady i zalety sesji,
2. Kompetencje jako podstawa metody AC/DC:
• rola i znaczenie kompetencji dla stosowania metody,
• techniki tworzenia kompetencji użyteczne z punktu widzenia metody AC/DC,
• rodzaje kompetencji, jakie kompetencje można weryfikować podczas sesji?
• tworzenie mapy kompetencji:
– definicje kompetencji,
– opracowanie wskaźników kompetencji,
– poziomowanie kompetencji,
– najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu wskaźników kompetencji.
3. Przygotowanie sesji AC/DC:
• przygotowanie profilu kompetencyjnego na potrzeby sesji
• Przydatne źródła i techniki,
• konstruowanie harmonogramu sesji AC/DC,
• przygotowanie narzędzi wykorzystywanych podczas sesji AC/DC, w tym przykładowe
narzędzia (np. arkusze oceny, arkusze obserwacyjne),
• przygotowanie zespołu asesorów:
– role asesora: prowadzenie, obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie,
wnioskowanie,
– podział ról wśród asesorów,
– odpowiedzialność asesora.
4. Zadania wykorzystywane podczas sesji AC/DC:
• rodzaje ćwiczeń na potrzeby sesji – zastosowanie, dobór ćwiczeń do kompetencji,
• tworzenie macierzy kompetencyjnej na potrzeby sesji,
• metodologie tworzenia ćwiczeń
• tworzenie instrukcji do zadań dla asesorów i Uczestników – zasady i praktyczne wskazówki,

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było
to szkolenie z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na
prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii
było niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest
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4. Zadania wykorzystywane podczas sesji AC/DC:
• rodzaje ćwiczeń na potrzeby sesji – zastosowanie, dobór ćwiczeń do kompetencji,
• tworzenie macierzy kompetencyjnej na potrzeby sesji,
• metodologie tworzenia ćwiczeń
• tworzenie instrukcji do zadań dla asesorów i Uczestników – zasady i praktyczne wskazówki,
• przykładowe zadania wykorzystywane podczas AC/DC.
5. Realizacja sesji AC/DC i obserwacja:
• model sesji – praktyczne wskazówki do podziału dnia sesyjnego
• metody obserwacji podczas sesji istotne z punktu widzenia rzetelnej oceny – wytyczne,
• praktyczne wskazówki związane z pełnieniem roli obserwatora:
– zasady obserwacji kandydatów podczas sesji AC/DC,
– prowadzenie notatek,
– aktywność asesora podczas zadań,
– odgrywanie ról w zadaniach przez asesora,
• fakty a interpretacje podczas obserwacji,
• błędy oceny, którym może ulec asesor.
6. Podsumowanie i raporty po sesji AC/DC:
• kalibracja oceny asesorów – rola asesora prowadzącego, przebieg i cele,
• konstruowanie raportów podsumowujących dla uczestników:
– co powinien zawierać raport
– jak dokonywać opisu uczestnika
– na co zwracać szczegółową uwagę
– przykładowe narzędzia
• skale ocen wykorzystywane na potrzeby AC/DC,
7. Udzielanie informacji zwrotnej po sesji AC/DC:
• przekazywanie informacji zwrotnej uczestnikom podczas bezpośredniego spotkania –
feedback,
• praktyczne elementy związane feedbackiem – ćwiczenie,
• różnice w feedbacku po sesji AC i DC,
• przygotowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika oraz dla organizacji.

Dziękuję za organizację świetnego szkolenia„Compliance Officer” . Spotkanie przebiegało nie tylko na wysokim
merytorycznym poziomie, ale także w przyjaznej atmosferze.
Urszula Szudarek, TDJ S.A

Trener

Dariusz Leonhard
Swoją karierę zaczynał jako handlowiec dla firm spożywczych na wszystkich
dużych sieciach Następnie przez 6 lat pracował w jednej z największych firm
outsourcingowych w Polsce (ASM Group S.A.), i zajmował się budowaniem,
zarządzaniem i rozliczaniem zespołów handlowych dla największych graczy
na rynku nowoczesnym i tradycyjnym. Przez ostatnie dwa lata swojej pracy
operacyjnej zajmował się zarządzaniem całą spółką outsourcingową
wprowadzając ją na giełdę New Connect. Jako Dyrektor Operacyjny był
odpowiedzialny za wyniki podległych zespołów jak i rentowność całego
przedsiębiorstwa. Podlegały mu działy handlowe, operacyjne, analityczne
oraz biurowe. Równocześnie przez ostatnie 7 lat łączył pracę szkoleniową, na
początku dla swoich zespołów, później po uzupełnieniu wiedzy merytorycznej
szkolił dla zewnętrznych Klientów.
Jest absolwentem Akademii Trenera na Wyższej Szkole Bankowej oraz
certyfikowanym Negocjatorem i Mediatorem. Dzieląc się swoją wiedzą i
doświadczeniem wspólnie z uczestnikami szkoleń szuka rozwiązań, które
usprawnią biznes.
Obecnie, jako Training Manager w Grupie Eurocash S.A. zajmuje się
zwiększaniem kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej wszystkich
spółek grupy kapitałowej.
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