Projet Leonardo Da Vinci- Transfer Innowacji 2010-2012

Uznawanie kompetencji pracowników: Transfer innowacyjnych narzędzi operacyjnych
Istota projektu
W ramach projektu Leonardo Da Vinci Transfer
Innowacji TEC-TONIQ realizowanego przez
partnerów z Francji, Włoch i Rumunii opracowano
innowacyjne rozwiązania, w zakresie uznawania i
wyceny doświadczenia pracowników, takie jak
paszport i portfel kompetencji. Narzędzia
pozwalają beneficjentom (osobom poszukującym
zatrudnienia) lepiej przystosować się do
zmieniających się oczekiwań rynku pracy poprzez
bardziej świadome wyeksponowanie formalnych i
nieformalnych kompetencji oraz określić ich dalszy
rozwój zawodowy.
W obliczu rosnącej niepewności zatrudnienia i
bezrobocia, konieczne stało się rozszerzenie
transferu tego podejścia także w odniesieniu do
pracowników tymczasowych.

Grupa docelowa
Wypracowane narzędzia w ramach pierwszej części
projektu TEC-TONIQ1 będą poddane ocenie
możliwości, ich wykorzystania w odniesieniu do
pracowników tymczasowych, sezonowych, osób
zatrudnionych na czas określony. Ocena ta będzie
przeprowadzana we współpracy z firmami,
agencjami
zatrudnienia,
biurami
karier
zawodowych oraz ośrodkami szkoleniowymi.

•

Zwiększenie szans rozwoju karier zawodowych
pracowników sezonowych, tymczasowych oraz
zatrudnianych na czas określony;

•

Rozpowszechnienie narzędzi pozwalających na
identyfikację i ocenę kwalifikacji (formalnych i
nieformalnych) oraz określenie możliwości ich
testowania;

•

Rozwój i wymianę doświadczeń w zakresie tzw.
„dobrych praktyk” związanych z oceną i
uznawaniem kompetencji zawodowych;

•

Wsparcie przedsiębiorstw i grup docelowych
(zwłaszcza pracowników tymczasowych) w
zakresie
wykorzystania
narzędzi
umożliwiających ocenę i określenie możliwości
rozwoju kompetencji zawodowych;

•

Promowanie podejścia systemowego w
zakresie zapewnienia jakości kwalifikacji na
zmieniającym się rynku pracy.

Cele projektu
Projekt TEC TONIQ-2 ma m.in. na celu:

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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Oczekiwane rezultaty
Obecne prace w ramach TEC-2 TONIQ koncentrują
się na:

Université de Bretagne-Sud (Francja),
-Amitié (Włochy),
-Cermet (Włochy),

•Aktualizacji analiz w zakresie tzw. „dobrych
praktyki” związanych z oceną i uznawaniem
kompetencji zawodowych w krajach partnerskich
oraz pozostałych państwach europejskich;
• Mapowaniu lokalnych i regionalnych struktur
zaangażowanych w uznawanie i ocenę kompetencji
zawodowych w krajach partnerskich projektu;

-University Petrol Gaz Ploiesti (Rumunia),
-Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation (Francja),
-Konrad Associates International (Wielka Brytania),
-Universytet Łódzki (Polska),
-Exemplas Holding Limited (Wielka Brytania),
-Itinéraires Formation (Francja),

•Aktualizacji analiz w zakresie stanu i perspektyw
na rynku pracy tymczasowej i niepewności
zatrudnienia w krajach partnerskich oraz
pozostałych państwach europejskich ;

-OPCALIA Bretagne (Francja).

Za realizację projektu w Polsce odpowiedzialny jest
•Organizacji seminariów, szkoleń dla instytucji
zajmujących się określaniem, oceną i uznawaniem
kompetencji zawodowych;

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontakt:
•Opracowaniu syntezy wyników badań w zakresie
określenia potrzeb oceny i uznawania kompetencji
zawodowych w krajach partnerskich oraz
pozostałych państwach europejskich;
•Określeniu rodzajów
podejścia instytucji
zajmujących się określaniem, oceną i uznawaniem
kompetencji zawodowych w zależności od grup
zawodowych i społecznych;
•Analizie doświadczeń przedsiębiorstw oraz
instytucji zajmujących się pośrednictwem w
zakresie zatrudnienia, doradztwem zawodowym
oraz jednostek szkoleniowych w zakresie
wykorzystywanych
narzędzi
umożliwiających
identyfikację, ocenę i uznawanie kompetencji
zawodowych;

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, prof. zw. UŁ
Prodziekan Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego
Ul. Matejki 22/26
90-237 Łódż
(42) 635 52 15/ 635 62 84
Tel. 601 080676
murb@uni.lodz.pl
Realizację projektu wspiera Akademickie Biuro
Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego.
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź
Tel / fax: (0-42) 665-53-39
E-mail: biurokarier@uni.lodz.pl

•Podsumowaniu zaleceń praktykowanych w
krajach partnerskich oraz pozostałych państwach
europejskich w zakresie oceny i uznawania
kompetencji zawodowych.

Partnerzy projektu
TEC-2 TONIQ zrzesza dziesięciu partnerów z
siedzibą w pięciu krajach Europy: Francja, Włochy,
Rumunia i Polska i Wielka Brytania. Partnerami
projektu są :
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

