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PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ROZMOWY (WYWIADU) 

w ramach modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości 

bieszczadzkiej”  

realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 

przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) 

w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: 

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

W rozmowie biorą udział wszyscy kandydaci. Rozmowa składa się z wywiadu swobodnego i wywiadu 

ustrukturyzowanego. 

1: 

CELE PRZEPROWADZENIA ROZMOWY (WYWIADU): 

Celem rozmowy (wywiadu) jest - o ile to niezbędne, poszerzenie lub uszczegółowienie informacji przekazanych przez 

kandydata na etapie Formularza zgłoszeniowego + Karty Zgłoszeniowej dotyczących:  

 wniesionych przez kandydata, wraz z Formularzem zgłoszeniowym, dokumentów (dowodów) 

 informacji o zakresie i poziomie bieżącego stosowania TIK 

 posiadanej wiedzy i umiejętności informatycznej 

 preferencji kandydata dotyczących formy i organizacji szkolenia 

 predyspozycji i motywacji kandydata do realizacji modułów rozszerzonych szkolenia 

 kompetencji społecznych kandydata 

 jego indywidualnych potrzeb związanych z modelem 

 sytuacji prywatno-zawodowej o ile jest istotna dla modelu oraz obaw kandydata związanych z udziałem w modelu 

 szczególnych cechach zdrowia lub osobowości. 

2: 

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYWIADU SWOBODNEGO: 

Diagnosta zadaje pytania w odniesieniu do zagadnień poruszonych w załącznikach 1, 2 i 3 do Karty Zgłoszeniowej, przede 

wszystkim o charakterze otwartym, skłaniającym do dłuższych i wielowątkowych wypowiedzi. Pytania kolejno zadawane 

powinny być spontaniczną reakcją diagnosty na wcześniejsze wypowiedzi rozmówcy. W wywiadzie swobodnym nie ma listy 

wcześniej przygotowanych pytań a kolejność ich zadawania nie jest z góry przesądzona. Wywiad swobodny w stosunku do 

wywiadu ustrukturyzowanego jest metodą pomocniczą, uzupełniającą. 

ZASADY PRZEPROWADZENIA WYWIADU USTRUKTURYZOWANEGO: 

Diagnosta powinien prowadzić wywiad tak aby:  

1) pozostawić kandydata w przekonaniu, że był w stanie zaprezentować się jak najlepiej oraz dostarczył nam informacji 

niezbędnych do podjęcia decyzji, 

2) nie tworzyć wrażenia nadmiernego sformalizowania spotkanie, 

3) wyeliminować z treści załączników Formularza zgłoszeniowego kandydata, treści: 

 niespójne logicznie lub budzące wątpliwości; 

 wymagające doszczegółowienia lub rozszerzenia. 
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Struktura ogólna wywiadu ustrukturyzowanego powinna być następująca: 

1) Otwarcie wywiadu ustrukturyzowanego - otwarcie rozmowy w jasny, zrelaksowany i przyjazny sposób. 

2) Wywiad ustrukturyzowany realizowany poprzez zadawanie pytań w kolejności i treści analogicznej do tych zawartych: 

a. w formularzu „Indywidualnego raportu z diagnozy kandydata do projektu”;  

b. ponadto, w Załącznikach 1, 2, 3 i 4 do Formularza zgłoszeniowego; 

3) Zadawane pytania powinny zawierać wyważoną liczbę pytań zamkniętych i otwartych oraz ograniczać tzw. pytania 

dyskryminujące. 

4) Aktywne słuchanie podczas wywiadu - jest tak samo ważne, jak zadawanie właściwych pytań. 

5) Robienie notatek przez diagnostę jest wskazane, podkreśla rolę odpowiedzi rozmówcy. 

6) Objaśnienie stanowiska strony realizującej projekt – głównie w niewniesieniu do tego dlaczego informacje od kandydata 

są ważne i jakie decyzje pozwolą podjąć oraz z jakim skutkiem. 

7) Zakończenie wywiadu ustrukturyzowanego – podsumowanie oraz podziękowanie dla kandydata. 

3: 

ZASADY NALICZANIA PUNKTACJI (KOREKTY): 

Diagnosta przeprowadzający rozmowę (wywiad), na podstawie uzyskanych informacji, powinien dokonać uznaniowo korekty 

oceny punktowej treści załączników do  Formularza zgłoszeniowego w zakresie od -20 pkt. do 20 pkt. 

Jeżeli po korekcie punktacji kandydat uzyskał do 19 pkt oceny ogólnej, to jest to potwierdzeniem osiągnięcia PRK 

na poziomie <1 i zwalnia kandydata z dalszego postępowania diagnostycznego – kandydat staje się uczestnikiem 

projektu jako osoba bez znaczących kompetencji cyfrowych. 

4: 

KRYTERIUM OSIĄGNIĘCIA 1 POZIOMU PRK 

Osiągnięcie po korekcie punktacji przeprowadzonej w drodze wywiadu min. 20 pkt. oceny ogólnej jest potwierdzeniem 

osiągnięcie PRK na poziomie >=1. Wówczas osoba kontynuuje diagnozę w kolejnym etapie wstępnego badania wiedzy. 


