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AQOR - Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej

Czym jest projekt AQOR ?
Projekt ma na celu wzmocnienie jakości systemów, praktyk doradców i instytucji zajmujących się poradnictwem rozwijając wspólną kulturę podmiotów
zajmujących się poradnictwem w regionach europejskich. Klient jest w centrum
procesu doradczego. Projekt umoliwia stworzenie narzędzi oraz innych
elementów słuących uznaniu jakości wykorzystywanych w instytucjach zajmujących się poradnictwem.

Jakie są cele projektu ?
•
-

Cele główne
Wzmocnienie jakości w poradnictwie
Rozwój wspólnej kultury w poradnictwie
Dąenie do stworzenia systemu uznania jakości w poradnictwa

• Cele operacyjne
- Podnoszenie kompetencji praktyków
zajmujących się poradnictwem
- Stworzenie wskaźników jakości
- Weryfikacja trafności wskaźników
poprzez przeprowadzenie badań
pilotaowych

Marseille Prowansja-AlpyWybrzee Lazurowe

Lorient - Bretania

Historia projektu ?
AQOR jest wynikiem i kontynuacją europejskiego projektu DROA (Rozwój Sieci na
rzecz Całoyciowego Poradnictwa) realizowanego przez « 4 Motory Europy »
w latach 2003 - 2006. Na podstawie analizy danych zastanych, ankiet i dyskusji
z doradcami zawodowymi oraz z ich klientami opracowano „Podręcznik dotyczący poradnictwa zawodowego » zawierający serię rekomendacji mających na celu
wzmocnienie jakości w poradnictwie zawodowym.
Zachęcone wynikami tych prac trzy Regiony uczestniczące w projekcie DROA:
Katalonia, Lombardia i Rodan-Alpy wyraziły chęć kontynuacji pracy nad rozwojem jakości w poradnictwie w obrębie swoich Sieci. Poszerzyły swoją grupę o
nowych partnerów: (Małopolska, Wenecja, Południowa Bretania oraz region
Prowansja-Alpy-Wybrzee Lazurowe) aby podzielić się z nimi doświadczeniami i
prowadzić konkretne działania na rzecz wzmacniania jakości w poradnictwie.

Milan - Lombardia

Lyon - Rodan-Alpy

Cracovie - Małopolska

Co konkretnie dzieje się
w tym projekcie ?
Na przestrzeni dwóch lat, od listopada 2007 do
października 2009 roku projekt obejmuje trzy działania.
1. Uwraliwienie doradców zawodowych zaangaowanych
regionów na tematykę jakości w poradnictwie
poprzez transfer wspólnych rekomendacji zawartych w
podręczniku DROA.
2. Stworzenie listy wskaźników jakości w poradnictwie w
oparciu o dokument opracowany przez ekipę projektu
DROA, sprawdzenie ich trafności w instytucjach
uczestniczących w projekcie AQOR i adaptując je tak, aby
stały się czytelne i znaczące dla lokalnych instytucji
zajmujących się poradnictwem.
3. Dąenie do przygotowania systemu uznania jakości w
instytucjach zajmujących się poradnictwem.

Venise - Wenecja

Barcelone - Katalonia

Wskaźniki
jakości w
poradnictwie,
kilka
przykładów :
Postawić sobie pewną ilość
pytań, na przykład :
• Usługa jest nakierowana na
klienta ?
• Korzystanie z usługi jest
dobrowolne ?
• Równość bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność,

Co to są wskaźniki
jakości :

pochodzenie etniczne, orientację seksualną, przekonanie
polityczne i wyznanie religijne
lub przynaleność związkową
jest respektowana ?

Wskaźniki są dowodem, e coś dzieje się, realizuje się w
instytucji. Mogą przyjąć róną formę (np. numeryczną, opisową lub ich kombinację). Mogą być uywane jako narzędzie ułatwiające określenie zmian, poprawy. Mogą słuyć
jako punkt odniesienia w stosunku do efektów świadczonych usług i praktyk.

• Kadra posiada odpowiednie
kompetencje, aby zaoferować
bogatą ofertę usług poradniczych ?
• Instytucja udostępnia zasoby

Jakie są zasady opracowania wskaźników jakości?

i

• Określają rezultaty do osiągnięcia,
• Zawierają łatwo obserwowalne i mierzalne elementy
zachowania,
• Odnoszą się do narzędzi europejskich,
• Zawierają :
- uzgodnione i wspólne punkty odniesienia dotyczące
jakości dla lokalnych instytucji zajmujących się poradnictwem,
- zestaw konkretnych pytań, które mogą stawiać sobie
doradcy zawodowi. W stosunku do kadego wskaźnika
powinniśmy zadać sobie pytania :
> Czy realizuję ten wskaźnik ? Tak czy Nie ? W jakiej mierze?
> Co świadczy o tym, e realizuję dany wskaźnik ?
> Jakie są kryteria oceny jakości usług świadczonych klientom przez instytucje zajmujące się poradnictwem?
> Jakie jest znaczenie tego wskaźnika dla klienta ?
> Jaka jest jego trafność dla usługi i Sieci ?

komunikacyjne dostosowane
do

narzędzia

informacyjno-

rónorodnych

potrzeb

klientów ?
• Dostęp do usług uwzględnia
potrzeby jednostki (godziny
urzędowania instytucji, lokalizacja instytucji, brak barier
architektonicznych, moliwość
porozumiewania się w językach obcych i inne) ?
• Sieć ma jednolite podejście w
zakresie oceny usług ?
• Sieć ma wspólne podejście w
zakresie oceny nabywanych
kompetencji

personelu

w

drodze szkoleń formalnych i
nieformalnych ?
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Kontakty

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

LOMBARDIE
Giorgio MEZZASALMA > Giorgio_Mezzasalma@regione.lombardia.it

www.aqor.droa-eu.org

MAŁOPOLSKA
Violetta MATEJUK > vmat@wup-krakow.pl
Agnieszka JAŁOWIEC > ajal@wup-krakow.pl

Sites des régions partenaires
Bretania > www.univ-ubs.fr
Katalonia > www.gencat.cat/educacio ; www.oficinadetreball.cat
Lombardia > www.regione.lombardia.it
Malopolska > www.wup-krakow.pl ; www.wrotamalopolski.pl
PACA > www.citedesmetiers.fr
Rodan-Alpy > www.prao.org ; www.rhonealpes.fr
Wenecja > www.regione.veneto.it/orientamento

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

RODAN ALPY
Aline GRIMAND, chef de projet AQOR > agrimand@rhonealpes.fr
WENECJA
Fabrizia MASCHIETTO > fabrizia.maschietto@regione.veneto.it

Quatre Moteurs > www.4motors.eu
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Projekt jest realizowany przy wsparciu Regiony partnerskie i Agence Europe Education Formation France.
Koordynator projektu : PRAO.
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Koncepcja-realizacja : Crayon Bleu, Cartographie : Latitude cartege, photos : DR, Katalonia,
Rodan Alpy

Dowiesz się więcej

KATALONIA
Magda VILLA (service emploi) > magda.vila@gencat.cat
Maria Elena HORIUEL (service enseignement) > mariaelena.horiuel@gencat.cat

