AQOR
Millora de la qualitat en
orientació
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AQOR - Millora de la qualitat en orientació

Què és el projecte AQOR?
El projecte pretén millorar la qualitat dels sistemes, de les pràctiques professionals i dels
serveis d'orientació, desenvolupant una cultura comuna dels actors de l'orientació en el si de les regions
europees. La persona usuària ha de ser el centre del procés; si es vol millorar la qualitat de les accions
d’orientació és per donar resposta a la seva demanda.

Quins són els objectius d'aquest projecte?
• Objectius generals
- Millorar la qualitat de l'orientació
- Desenvolupar una cultura comuna de l'orientació
- Avançar cap a l'acreditació del sistema d'orientació
• Objectius operacionals
Marseille - PACA

- Professionalitzar els actors de l'orientació
- Construir indicadors de la qualitat
- Verificar la pertinença dels indicadors amb
la posada en marxa d'una acció experimental
Lorient - Bretanya

Quina és la seva història?
El projecte Leonardo DROA (Desenvolupament de les Xarxes per a l'Orientació Activa), que es va
portar a terme de 2003 a 2006 pels Quatre Motors per a Europa, va concloure amb la redacció d'un
Marc de Referència de l'Orientació, que conté una sèrie de recomanacions per millorar la qualitat de
l'orientació.
Avui, partint de la dinàmica utilitzada en aquest projecte, tres de les regions participants (Catalunya,
Llombardia i Roine-Alps) han decidit donar continuïtat al seu treball i fer realitat una millora de la
qualitat de l'orientació en el si de les seves xarxes. Han ampliat el grup a nous socis (Malopolska,
Vèneto, Bretanya Sud i Provença-Alps-Costa Blava) per tal de fer-los participar de la seva experiència,
però també per implicar-los en la millora de la qualitat de l'orientació.

Milan - Llombardia

Lyon - Roina-Alps

Cracovie - Malopolska

Què es fa concretament en
aquest projecte?
Amb una durada total de dos anys, de novembre de 2007 a octubre de
2009, el projecte preveu desenvolupar tres accions:
1. Sensibilitzar els professionals de les xarxes de les regions participants

Venise - Vèneto

Barcelone - Catalunya

Els indicadors de
la qualitat en
orientació,
alguns exemples

envers la qualitat de l'orientació, mitjançant la transferència de les
recomanacions comunes del Marc de referència DROA.
2. Construir una llista d'indicadors de la qualitat en orientació,
partint d’un primer llistat elaborat per l'equip del projecte DROA;

Formular-se un cert nombre de
qüestions, per exemple:

provar-ne i verificar-ne l’adequació a les estructures d’orientació dels
socis del projecte AQOR, i adaptar-los perquè siguin útils en el si de les
xarxes d'orientació locals.
3. Establir un model de referència europeu per fer reconèixer

• El servei, des de la concepció a la
realització, se centra en la persona
usuària?

l'existència d'un sistema de millora de la qualitat de l'orientació en les
xarxes participants.

• El servei respecta la llibertat
d’escollir de l'usuari/ària?

Per què construir
indicadors de la qualitat?
Els indicadors són la prova que alguna cosa es realitza en el si de
l'estructura d’orientació. Poden prendre formes diverses (per exemple
numèric, qualitatiu o la combinació dels dos); poden ser utilitzats com a
base per ajudar a detectar els canvis, la millora, i poden servir de comparació
de resultats respecte als serveis prestats i a les actuacions fetes.

Quins són els principis d'elaboració dels indicadors de
la qualitat?

• El servei és respectuós amb el
principi de no-discriminació?
• El personal de l'organisme té les
competències necessàries per oferir
un ventall de serveis d'orientació?
• L'estructura subministra un ventall
de recursos i d'eines d’informació
adaptat

a

la

diversitat

dels

individus?
• L'accés als serveis té en compte

• Necessiten resultats tangibles

l'individu en totes les seves

• Han de ser elements fàcilment observables i mesurables

dimensions (hores d'obertura, un

• Estan vinculats a les eines de referència europees comunes

servei de proximitat, accés a les

• Constitueixen:

persones discapacitades, nombre

> les referències de qualitat comunes a una xarxa de orientació;

de

> punts de referència significatius i adaptats a les xarxes locals;

d'autonomia

> una base de qüestions pragmàtiques que es poden formular els professio-

usuàries...)?

llengües

parlades,
de

les

grau

persones

nals de l’orientació. Respecte a cada indicador:
❍

Ho faig? Sí o no? En quina mesura?

• La xarxa té uns criteris comuns per a

❍

Quina constància en tinc?

l'avaluació del servei per part de les

❍

Quina és la importància d'aquest indicador per a la persona usuària?

persones usuàries?

❍

És adequat al servei o a la xarxa?

> Existeixen criteris d’avaluació?

• La xarxa organitza activitats de formació contínua per a tots els i les
professionals?
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Contactes

BRETANYA
Claire SALLIC > claire.sallic@univ-ubs.fr
Roseline Le SQUERE > roseline.le-squere@univ-ubs.fr
Laurence PERENNES > laurence.perennes@univ-ubs.fr

www.aqor.droa-eu.org

Adreces d’Internet de
les regions sòcies
Bretanya > www.univ-ubs.fr
Catalunya > www.gencat.cat/educacio ; www.oficinadetreball.cat
Llombardia > www.regione.lombardia.it
Malopolska > www.wup-krakow.pl ; www.wrotamalopolski.pl
PACA > www.citedesmetiers.fr
Roina-Alps > www.prao.org ; www.rhonealpes.fr
Vèneto > www.regione.veneto.it/orientamento
Quatre Moteurs > www.4motors.eu

Catalunya

Llombardia

Malopolska

PACA

CATALUNYA
Magda VILLA (service emploi) > magda.vila@gencat.cat
Maria Elena HORIUEL (service enseignement) > mariaelena.horiuel@gencat.cat
LLOMBARDIA
Giorgio MEZZASALMA > Giorgio_Mezzasalma@regione.lombardia.it
MALOPOLSKA
Violetta MATEJUK > vmat@wup-krakow.pl
Agnieszka JALAVIEC > ajal@wup-krakow.pl

PACA
Jocelyn MEIRE (coordination)
Patrick DEPERRAZ, Olivier REBEYROTTE (animation)
aqor@citedesmetiers.fr

ROINA-ALPS
Aline GRIMAND, chef de projet AQOR > agrimand@rhonealpes.fr
VÈNETO
Fabrizia MASCHIETTO > fabrizia.maschietto@regione.veneto.it

GIP PRAO

Roina-Alps

Université Bretagne-Sud

Vèneto

Aquest projecte ha estat realitzat amb el suport*de* professionals dels Serveis d'Acollida, Informació i Orientació de les regions participants en el projecte. i de l'Agència Europa
Educació Formació, de França.
Coordinació del projecte: Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation - PRAO

Concepció i realització: Crayon Bleu / Cartografia: Latitude cartagène
Fotografies: DR, Generalitat de Catalunya, Llombardia, Malopolska, PACA, Regió Roina-Alps, Vèneto,
Ville de Lorient - J. Grand-Colas
Impression dans le cadre d’Imprim’Vert.
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