eGUIDE+
Kvalitetno izvajanje karierne orientacije za prikrajšane in priseljene
iskalce zaposlitve
eGuide+ je projekt poklicnega usposabljanja, ki se izvaja v okviru Programa vseživljenjskega
učenja EU in je sofinanciran s strani Evropske Komisije. Dejavnosti se bodo izvajale v obdobju
dveh let, z začetkom 15. oktobra 2010. Kot projekt večnacionalnega sodelovanja, bo združeval
šest evropskih partnerjev iz štirih držav:
•
•
•
•
•
•

Kadis d.o.o./ Slovenija – Koordinator projekta
Cyprus Labour Institute (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ)/ Ciper
Ballymun Job Centre (BJC) / Irska
Core Corporate Organisation Resources Education S.A (Core Training)/ Grčija
Web Relations S.A./ Grčija
Organisation for Vocational Education and Training (OEEK)/Grčija

INEK-PEO s Cipra, OEEK in Core Training iz Grčije ter Kadis iz Slovenije so nacionalno priznani
ponudniki programov poklicnega usposabljanja ter kariernega svetovanja in bodo prevzeli
usposabljanje izvajalcev karierne orientacije in pilotno uporabo okvira za zagotavljanje
kakovosti ter s tem povezanih ocenjevalnih orodij. BJC z Irske, prejšnji vodja eGuide projekta,
bo oznanil ta proces. Web Relations iz Grčije bodo podpirali projekt kot specialisti za IKT
storitve.
Ozadje in cilji
Vključevanje prikrajšanih in priseljenih iskalcev zaposlitve na evropski trgu dela predstavlja
poseben izziv za vse države članice EU. Strukturirana karierna orientacija je pomembno
sredstvo za reševanje tega izziva. To še posebej velja za prikrajšane in priseljene iskalce
zaposlitve, ki sicer lahko pristanejo na slabo plačanih delovnih mestih ali na programih za
usposabljanje, ki zanje niso ustrezni.
Običajna praksa zaostaja za obravnavo vprašanj o kakovosti karierne orientacije. Ciper, Grčija
in Slovenija nimajo sistema za zagotavljanje kakovosti v karierni orientaciji in le malo posebnih
orodij je na voljo za oceno potreb prikrajšanih in priseljenih iskalcev zaposlitve. Poleg tega
ostaja, kot v večini držav članic EU, ozaveščenost o obstoječih orodjih in okvirih na evropski
ravni zelo omejena.
Glede na to ozadje je namen projekta eGuide+ povečati ozaveščenost in izboljšati inovativne
rezultate iz prejšnjega projekta (2005–2007), v katerem je bil oblikovan okvir za zagotavljanje
kakovosti poklicne orientacije za prikrajšane iskalce zaposlitve ter niz sorodnih orodij za
ocenjevanje. Tako okvir kot orodja se zlahka uporabijo na drugih trgih.
eGuide+ je še posebej usmerjen k naslednjim cilje:
1. uvesti eGuide okvir za zagotavljanje kakovosti in ocenjevalna orodja v profesionalno
karierno orientacijo na Cipru, v Grčiji in v Sloveniji
2. razširiti obseg okvira za zagotavljanje kakovosti glede na potrebe priseljencev
3. prilagoditi ocenjevalna orodja v dodatnih 10 jezikov in uvesti povezave z mobilnimi
(telefonskimi) aparati
4. ustvariti zavedanje o eGuide okviru za zagotavljanje kakovosti in ocenjevalnih orodjih
med izvajalci poklicne orientacije po vsej Evropi
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Aktivnosti
S strokovnim pristopom bo partnerstvo uvedlo eGuide okvir za zagotavljanje kakovosti in
ocenjevalna orodja v sisteme karierne orientacije na Cipru, v Grčiji in v Sloveniji. Glede na
analizo zahtev lokalnih uporabnikov, vključno s priseljenimi iskalci zaposlitve, se bodo eGuide
okvir in orodja prilagodila in prevedla v lokalni jezik, ki ga običajno uporabljajo priseljeni
delavci. Obstoječa spletna orodja bodo dopolnjena z možnostjo povezave preko mobilnih
telefonov.
V okviru partnerstva se bo razvilo in izvajalo več namenskih delavnic za izvajalce karierne
orientacije (svetovalne delavce in z njimi povezane vodstvene delavce). eGuide okvir za
zagotavljanje kakovosti bo središče dejavnosti usposabljanja, ki bo brezplačno. Od svetovalnih
delavcev, ki izvajajo karierno orientacijo, se pričakuje, da okvir kot smernice za informiranje
vključijo v svoje vsakdanje delo. Ocenjevalna orodja, razvita v projektu eGuide, bodo podpirala
delo izvajalcev v svetovalnem procesu. Daljše obdobje z omejenim nadzorom bo olajšalo
integracijo okvira in orodij v vsakdanjo prakso.
Poleg tega se bo v okviru projekta razvijala večjezična spletna platforma, ki bo služila kot
evropska “shramba” za orodja in vire, povezane s karierno orientacijo. Obsežno razširjanje bo
pripomoglo k promociji projekta, njegovih rezultatov in materialov med interesnimi skupinami
po vsej Evropi.
Pričakovani rezultati
Namen projekta je olajšati prehod na bolj strukturiran in celovit pristop h karierni orientaciji za
prikrajšane in priseljene iskalce zaposlitve ter svetovalcem za karierno orientacijo zagotoviti
izbor orodij, katere lahko uporabljajo v svetovalnem procesu. To bo poenostavilo postopke,
zmanjšalo ovire za sodelovanje na strani iskalcev zaposlitve ter na splošno izboljšalo kvaliteto
kariernega svetovanja.
S tem, ko bodo izvajalci lahko dostopali do vseevropske spletne platforme, bodo skupna orodja
postala lahko dostopna, v različnih jezikovnih verzijah in s povezavo do različnih drugih
platform, ki bodo koristila za svetovalne delavce po vsej Evropi.
Dodatne informacije
Spletna stran projekta bo zagotavljala celovite informacije, ki opisujejo eGuide okvir za
zagotavljanje kakovosti in s tem povezana orodja. Zainteresirane osebe, ki jih zanima udeležba
na prihodnjih delavnicah ali organizacije, neposredno vključene v zagotavljanje kariernega
svetovanja za prikrajšane iskalce zaposlitve, vabimo, da kontaktirajo koordinatorja projekta:

Kontaktna oseba:
Valerija Čuček
Kadis d.o.o.
Ljubljana, Slovenija
Email: valerija.cucek@kadis.si
Tel.: +386 1 200 81 86
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