Projet Leonardo Da Vinci- Transfert d'Innovation 2010-2012

Muncitori, Egalitǎţi, Competenţe : Spre o
de Inovare şi de Calitate- partea a II-a

Transferare Operaţionalǎ a unui Demers

Contextul
Obiectivele
Condus între 2007 şi 2009 în Franţa, Italia şi
România, proiectul Leonardo Da Vinci Transfer de
Inovare a permis dezvoltarea unei soluţii
inovatoare de recunoaştere şi valorizare a
experienţei pentru muncitorii interimari.
Prin realizarea instrumentelor de tip portofoliu de
competenţe, proiectul a permis beneficiarilor
demersului sǎ ia cunoştinţǎ de adaptabilitatea
permanentǎ faţǎ de nevoile pieţei muncii, a
competenţelor transversale dobândite într-o
manierǎ formalǎ şi informalǎ precum şi în timpul
numeroaselor tranziţii profesionale trǎite şi
determinarea, în acest fel, a proiectului personal şi
profesional în mod autonom.
La terminarea proiectului TEC-TONIQ, şi faţǎ de
contextul de agravare a şomajului şi a precaritǎţii
muncii, a apǎrut necesarǎ lǎrgirea transferului
acestui demers, nu numai cǎtre noi parteneri, dar
şi cǎtre un public nou care se confruntǎ cu
problematici
asemǎnǎtoare
cu
cele
ale
interimarilor.

Proiectul TEC-TONIQ 2 vizeazǎ ameliorarea şi
întǎrirea securizǎrii parcursurilor profesionale ale
muncitorilor temporari prin :

•

Multiplicarea şi punerea la dispoziţie a unei
metode de recunoaştere şi de valorizare a
experienţei testate, simple, modulabilǎ în
funcţie de publicul şi de structurile de primire,
informare, orientare şi însoţire ;

•

Dezvoltarea
unei
culturi
comune şi
mutualizarea practicilor în materie de
recunoaştere şi de valorizare a experienţei în
reţelele de angajare-formare-orientare ;

•

Reactivarea sau punerea în aplicare a unor
parteneriate între structurile de primire,
informare, orientare şi însoţire a publicului
ţintǎ şi a întreprinderilor ;

•

Promovarea unui sistem de asigurare a calitǎţii
pentru însoţirea persoanelor în dificultate pe
piaţa muncii ;

•

Ameliorarea calitǎţii sistemelor şi practicilor de
însoţire spre angajare.

Carui public se adreseaza ?
TEC-TONIQ 2 se adreseazǎ muncitorilor temporari
in sensul larg al termenului :
-Muncitorii interimari
-Muncitorii sezonieri
-Cei ce desfǎşoarǎ mai multe activitǎţi
-Muncitorii ce cumuleazǎ contracte de scurtǎ
duratǎ
Aceastǎ muncǎ va fi efectuatǎ în colaborare cu
întreprinderile, agenţiile de interimat, centrele de
formare şi structurile de orientare ale teritoriilor
locale.

Rezulatatele aşteptate
Munca dusǎ acum în cadrul proiectului TEC-TONIQ
2 se referǎ la :
•

Actualizarea recensǎmântului practicilor
de recunoaştere şi de valorizare a
experienţei pentru publicul ţǎrilor
partenere şi la nivel european ;
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•

•

cartografiere a structurilor locale şi
regionale care intervin în recunoaşterea şi
valorizarea experienţei în ţǎrile partenere
ale proiectului ;
tipologie a muncii temporare şi a
precaritǎţii în ţǎrile partenere şi în
Europa ;

•

în ţǎrile partenere, sesiuni de formare a
actorilor muncii, de formare şi de
orientare în materie de recunoaştere şi
valorizare a experienţei publicului ţintǎ ;

•

în ţǎrile partenere, sesiuni de formare şi
sensibilizare a agenţiilor de muncǎ
temporare spre demersul de calitate în
materie de recunoaştere şi valorizare a
experienţei interimarilor ;

•

•

•

sinteza anchetei duse în ţǎrile partenere
pe lângǎ un public ţintǎ pentru
cunoaşterea reprezentǎrilor lor şi a
nevoilor lor în materie de recunoaştere şi
de valorizare a experienţei ;
Un demers pentru recunoaşterea şi
valorizarea experienţei, individualizatǎ în
funcţie de public ;
Sinteza recomandǎrilor ţǎrilor partenere
şi a altor ţǎri europene pentru
ameliorarea practicilor de recunoaştere şi
de valorizare a experienţei publicului ţintǎ
în reţelele de angajare, de formare şi de
orientare ;

Partenerii proiectului
TEC-TONIQ 2 adunǎ zece parteneri bazaţi în cinci
state europene : Franţa, Italia, România, precum şi
Polonia şi Marea Britanie, noi ţǎri partenere ale
proiectului.
Franţa :
•
•
•
•

Universitatea Bretagne-Sud
Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation
Itinéraires Formation
OPCALIA Bretania
Italia :

•
•

Amitié
Cermet
România :

•

Universitatea

Petrol-Gaze, Ploieşti

•
•

Marea Britanie :
Konrad Associates International
Exemplas Holding Limited
Polonia :

•

Universitatea din Lodz

Pentru mai multe informaţii:
Consultaţi site-ul proiectului:
www.univ-ubs.fr/tectoniq2

Contact în regiunea noastrǎ:
Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti
Centrul de consilire si orientare in carierǎ
Bd. Bucureşti nr.39
Ploieşti
Mihaela Suditu
msuditu@yahoo.com
Tel: 00 40 (0) 722.287.878
Diana Costea
dianacostea2001@hotmail.com
Tel: 00 40 (0) 722.706.447
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