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O niniejszej publikacji
Niniejsza publikacja wprowadza zagadnienie trzech wspólnych europejskich
narz´dzi referencyjnych w zakresie poradnictwa:
• cele i zasady Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie;
• punkty referencyjne dla systemów zapewniania jakoÊci w zakresie
Êwiadczenia us∏ug poradnictwa w Europie;
• najwa˝niejsze cechy systemów poradnictwa przez ca∏e ˝ycie.
Przedstawia ona kontekst, w jakim zosta∏y one opracowane, a tak˝e
zawiera propozycje wykorzystania poszczególnych narz´dzi w celu
doskonalenia istniejàcej polityki i systemów poradnictwa na szczeblu
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz do wymiany doÊwiadczeƒ
partnerskich na szczeblu krajowym i ogólnoeuropejskim.

Przedmowa
Szefowie rzàdów i Paƒstw Cz∏onkowskich UE na posiedzeniu w Lizbonie w 2000
roku wyznaczyli Europie cel: do 2010 roku ma si´ ona staç najbardziej
konkurencyjnà i dynamicznà, opartà na wiedzy gospodarkà Êwiata, zdolnà do
trwa∏ego rozwoju gospodarczego, zapewniajàcà wi´kszà liczb´ coraz lepszych
miejsc pracy oraz charakteryzujàcà si´ wi´kszà spójnoÊcià spo∏ecznà. Uznali
oni, i˝ edukacja, szkolenia oraz zatrudnienie mogà wnieÊç istotny wk∏ad w
urzeczywistnienie tego celu, przede wszystkim poprzez zapewnianie mo˝liwoÊci
kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie dla wszystkich obywateli. Stwierdzili tak˝e
koniecznoÊç unowoczeÊnienia polityki, systemów oraz stosowanych praktyk.
Kolejnym krokiem by∏o uzgodnienie przez Rad´ ds. Edukacji oraz Komisj´
Europejskà wspólnej struktury europejskiej u∏atwiajàcej procesy modernizacji.
Struktura ta, okreÊlana mianem programu pracy „Edukacja i Szkolenie 2010” (1),
obejmuje trzy powiàzane ze sobà komponenty: rozwój systemów kszta∏cenia
przez ca∏e ˝ycie, realizacja przysz∏ych celów dotyczàcych systemów edukacji i
szkolenia oraz poszerzenie wspó∏pracy w zakresie kszta∏cenia i szkolenia
zawodowego (ang. VET). Âwiadczenie us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie dla
obywateli Europy uznano za integralny sk∏adnik wszystkich trzech komponentów.
Aby u∏atwiç formu∏owanie polityki w zakresie poradnictwa, w grudniu 2002
roku Komisja Europejska powo∏a∏a Grup´ Ekspertów ds. Poradnictwa Przez Ca∏e
˚ycie (2), stawiajàc przed nià nast´pujàce zadania:
(a) wypracowanie wspólnego zrozumienia podstawowych poj´ç i
fundamentalnych zasad dotyczàcych poradnictwa;
(b) przeanalizowanie jakoÊci Êwiadczonych us∏ug poradnictwa w celu
opracowania wspólnych wytycznych oraz kryteriów jakoÊci
wykorzystywanych do akredytacji us∏ug i produktów poradnictwa (3).
(1) Zob.: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/10_year_en.pdf
(2) Grupa sk∏ada si´ z 25 przedstawicieli reprezentujàcych ministerstwa w∏aÊciwe do spraw edukacji i
pracy, europejskich partnerów spo∏ecznych, europejskie stowarzyszenia konsumentów, rodziców i
m∏odzie˝, podmioty o charakterze ogólnoeuropejskim (Europejska Fundacja ds. Szkoleƒ, Cedefop)
oraz mi´dzynarodowym (Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego
– IAEVG, Organizacja Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD, Âwiatowe Stowarzyszenie
Publicznych S∏u˝b Zatrudnienia - WAPES).
(3) Zadania te sà odzwierciedleniem potrzeb rozpoznanych w ramach przeglàdu polityki w zakresie
poradnictwa zawodowego, zainicjowanego w 2001 roku przez OECD oraz rozszerzonego, w latach
2002-2003, przez Komisj´ Europejskà na wszystkie kraje europejskie, dzi´ki wspó∏pracy Cedefopu oraz
ETF. Zob: http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance/Career_Guidance_survey/
and http://www.oecd.org/document/35/0,2340,en_2649_34511_1940323_1_1_1_37455,00.html
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Wspólny Raport Okresowy Rady i Komisji Europejskiej z 2004 roku pt.
Edukacja i Szkolenie 2010: sukces strategii lizboƒskiej zale˝y od
przeprowadzenia pilnych reform (4) wzywa∏ do opracowania wspólnych
europejskich zasad i punktów referencyjnych, przydatnych w aspekcie
formu∏owania polityk krajowych. Polityka Unii Europejskiej w zakresie edukacji i
szkolenia zasadniczo pozostaje w kompetencji poszczególnych paƒstw
cz∏onkowskich UE. Z tego wzgl´du dzia∏ania na szczeblu europejskim odbywajà
si´ na zasadzie dobrowolnoÊci. Aby usprawniaç i unowoczeÊniaç polityk´,
systemy i praktyki w dziedzinie edukacji, kraje uzgadniajà wspólne priorytety i
cele, opracowujà wspólne europejskie wskaêniki i wartoÊci porównawcze
(benchmarks), wspólne punkty referencyjne oraz uczà si´ od siebie wzajemnie
poprzez wymian´ najlepszych praktyk.
Efektem pracy Grupy Ekspertów ds. Poradnictwa przez Ca∏e ˚ycie jest
opracowanie nast´pujàcych europejskich narz´dzi referencyjnych:
• wspólne cele i zasady Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie,
• wspólne punkty referencyjne dla systemów zapewniania jakoÊci w zakresie
poradnictwa, przede wszystkim z perspektywy obywatela/u˝ytkownika,
• najwa˝niejsze cechy systemowego modelu poradnictwa przez ca∏e ˝ycie.
Narz´dzia te majà pomagaç Paƒstwom Cz∏onkowskim w usprawnianiu i
unowoczeÊnianiu swoich polityk, systemów i praktyk poprzez samoocen´ oraz
samodzielny rozwój Êwiadczenia us∏ug na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym.
KoniecznoÊç zreformowania polityk, systemów i praktyki w zakresie
poradnictwa w Europie dodatkowo podkreÊla Uchwa∏a Rady ds. Edukacji z maja
2004 roku (5). W Uchwale tej za zagadnienia priorytetowe uznano: rozwój
powszechnie dost´pnych us∏ug wysokiej jakoÊci poradnictwa, usprawnienie
mechanizmów zapewniania jakoÊci oraz wzmocnienie struktur odpowiedzialnych
za formu∏owanie polityki i rozwój systemów na szczeblu krajowym i regionalnym.
Uchwa∏a zach´ca∏a paƒstwa cz∏onkowskie UE do przyjrzenia si´ krajowym
us∏ugom poradnictwa i sposobom ich Êwiadczenia w sektorze oÊwiaty, szkoleƒ i
zatrudnienia w Êwietle wniosków wyp∏ywajàcych z przeglàdów polityki w tym
zakresie przeprowadzonych przez Komisj´ Europejskà, OECD oraz Bank
Âwiatowy. Narz´dzia referencyjne przedstawione w niniejszej broszurze mogà
okazaç si´ pomocne pod tym wzgl´dem dla paƒstw cz∏onkowskich UE.

(4) Zob: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf
(5) Zob: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf

Przedmowa

Poparcie dla stosowania takich wspólnych narz´dzi referencyjnych wyra˝one
zosta∏o w Komunikacie z Maastricht (6), wydanym w grudniu 2004 roku przez
ministrów z 32 krajów europejskich, europejskich partnerów spo∏ecznych oraz
Komisj´ Europejskà. Komunikat wyznacza nowe priorytety i strategie w zakresie
kszta∏cenia i szkolenia zawodowego do koƒca 2006 roku. Poradnictwo zosta∏o
uznane za zagadnienie priorytetowe na szczeblu krajowym, zaÊ Paƒstwa
Cz∏onkowskie zach´ca si´ do: wykorzystywania wspólnych narz´dzi, odniesieƒ
oraz zasad (7) do celów rozwijania [...] poradnictwa przez ca∏e ˝ycie oraz
zwi´kszania ÊwiadomoÊci takich narz´dzi wÊród zainteresowanych podmiotów
(interesariuszy) na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Celem niniejszej publikacji Cedefopu jest zapoznanie osób odpowiedzialnych
za polityk´, systemy i praktyki w zakresie poradnictwa na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym z omawianymi tu europejskimi narz´dziami
referencyjnymi. Mogà one byç wykorzystywane jako uk∏ad odniesienia przy
analizie, ocenie i poprawie jakoÊci Êwiadczonych us∏ug. Narz´dzia te majà
charakter na tyle ogólny, ˝e mogà byç u˝yteczne we wszystkich 25 paƒstwach
cz∏onkowskich UE. W zwiàzku z tym powinny one zostaç odniesione do
okreÊlonego kontekstu (kontekstualizacja), przetestowane oraz udoskonalone.
Wszystkie podmioty zainteresowane zagadnieniami poradnictwa - ministerstwa,
partnerzy spo∏eczni, s∏u˝by zatrudnienia, podmioty Êwiadczàce us∏ugi, doradcy,
instytucje edukacyjne i szkoleniowe, u˝ytkownicy i rodzice – mogà wnieÊç swój
cenny wk∏ad i powinni aktywnie anga˝owaç si´ w ocen´ oraz tworzenie polityki,
systemów i praktyk (8) oraz w kontekstualizacj´, testowanie i doskonalenie
wspólnych narz´dzi referencyjnych.
Spotkania/wizyty studyjne/nauka poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ partnerskich
w zakresie poradnictwa dla zainteresowanych podmiotów stanowià wyjàtkowe
okazje pozwalajàce na uczenie si´ ró˝nych sposobów wykorzystywania takich
narz´dzi do analizy aktualnego poziomu Êwiadczenia us∏ug. Mogà one byç
organizowane wokó∏ jednego z trzech g∏ównych tematów: zasad Êwiadczenia
us∏ug, punktów referencyjnych dotyczàcych zapewniania jakoÊci oraz
najwa˝niejszych cech systemów poradnictwa przez ca∏e ˝ycie. Ka˝de z tych
narz´dzi ma form´ listy kontrolnej (sprawdzajàcej), którà mo˝na wykorzystywaç
do ustalenia:

(6) Zob: http://europa.eu.int/comm/education/news/ip/docs/maastricht_com_en.pdf
(7) Takich jak te opracowane przez Grup´ Ekspertów ds. Poradnictwa Przez Ca∏e ˚ycie powo∏anà
przez Komisj´ Europejskà.
(8) Co zaleca Uchwa∏a Rady na temat poradnictwa przez ca∏e ˝ycie (2004). Zob: http://europa.eu.int/
comm/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf
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• obszarów funkcjonujàcych w∏aÊciwie, które mo˝na upowszechniaç poprzez
wymian´ dobrych przyk∏adów polityki lub praktyki dzia∏ania;
• aspektów, które sà nieobecne lub niesatysfakcjonujàce i wymagajà poprawy;
• tematów lub aspektów, w których wspó∏praca na szczeblu europejskim
mog∏aby byç u˝yteczna.
Wa˝ne jest, aby uwzgl´dniç perspektyw´ wszystkich zainteresowanych stron.
Za∏àcznik 1 zawiera propozycje wykorzystania wspólnych narz´dzi
referencyjnych podczas wizyt studyjnych oraz nauki przez wymian´
doÊwiadczeƒ partnerskich.
Cedefop odgrywa aktywnà rol´ w Grupie Ekspertów ds. Poradnictwa Przez
Ca∏e ˚ycie: przeprowadza badania i analizy, zleca studia i upowszechnia
rezultaty prac Grupy w formie publikacji i zasobów elektronicznych, takich jak
strony internetowe poÊwi´cone poradnictwu oraz wirtualna wspólnota Cedefopu.
Zach´camy do dzielenia si´ doÊwiadczeniami oraz wymieniania poglàdów na
temat wykorzystywania narz´dzi referencyjnych podczas wizyt studyjnych oraz
wymiany doÊwiadczeƒ partnerskich. Mo˝na to robiç, korzystajàc z forum
dyskusyjnego wirtualnej wspólnoty Cedefopu w zakresie poradnictwa przez ca∏e
˝ycie, pod adresem: http://communities.trainingvillage.gr/lifelong_guidance

Jennifer Wannan jwa@cedefop.eu.int
John McCarthy jmc@cedefop.eu.int
Kierownicy Projektu

Stavros Stavrou
Zast´pca Dyrektora
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SEKCJA 1

Wprowadzenie
Niniejsza publikacja zawiera trzy pakiety wspólnych narz´dzi europejskich
s∏u˝àcych analizie i ocenie Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym; przedstawia tak˝e propozycje
wykorzystywania ich w ramach wizyt studyjnych oraz nauki poprzez wymian´
doÊwiadczeƒ partnerskich. Mogà one stanowiç przydatne narz´dzie analizy
porównawczej dla urz´dników i kierowników placówek oferujàcych takie us∏ugi,
podczas wizyt studyjnych organizowanych przez Cedefop, a tak˝e dla praktyków
w tej dziedzinie – podczas wymian i sta˝y realizowanych w ramach programu
Leonardo da Vinci. Narz´dzia te zosta∏y opracowane przez Grup´ Ekspertów ds.
Poradnictwa Przez Ca∏e ˚ycie powo∏anà przez Komisj´ Europejskà dla potrzeb
programu pracy „Edukacja i Szkolenie 2010” i mogà byç wykorzystywane do
celów samodzielnego rozwoju oraz przeglàdów partnerskich systemów i us∏ug
poradnictwa.
Wspólne narz´dzia referencyjne zawarte sà we wspólnej publikacji Komisji
Europejskiej oraz OECD pt. „Podr´cznik dla twórców polityki w dziedzinie
poradnictwa zawodowego” (9), wydanej w j´zyku angielskim, francuskim,
niemieckim i hiszpaƒskim. Podr´cznik przedstawia sugestie dotyczàce takich
zagadnieƒ jak: poprawa us∏ug poradnictwa dla m∏odzie˝y i doros∏ych, sposoby
zwi´kszenia ich dost´pnoÊci oraz wzmocnienie systemów Êwiadczenia takich
us∏ug. Podr´cznik proponuje szereg mo˝liwych rozwiàzaƒ w zakresie polityki
oraz przedstawia przyk∏ady dobrych rozwiàzaƒ s∏u˝àcych realizacji potrzeb na
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w sektorze edukacji, szkoleƒ oraz
zatrudnienia.
Z rezultatami pracy Grupy Ekspertów ds. Poradnictwa Przez Ca∏e ˚ycie
mo˝na zapoznaç si´ na stronach internetowych Cedefopu poÊwi´conych
poradnictwu zawodowemu: http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/
Guidance/

(9) Podr´cznik w wersji drukowanej mo˝na zamówiç przez Internet pod adresem: http://publications.eu.int/
others/sales_agents_en.html lub http://oecdpublications.gfi-nb.com/isroot/OECDBookShop/Static_
html/ ab_8.htm. Omówienia/streszczenia tego materia∏u, dost´pne w kilku j´zykach, mo˝na pobraç ze
strony http://www.oecd.org/document/35/0,2340,en_2649_34511_1940323_1_1_1_37455,00.html
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Na stronach internetowych mo˝na tak˝e znaleêç informacje na temat
pokrewnych programów i dzia∏aƒ Unii Europejskiej, rezultaty krajowych
przeglàdów polityki w zakresie poradnictwa zawodowego przeprowadzonych
przez OECD, Cedefop oraz Europejskà Fundacj´ Kszta∏cenia (ETF), artyku∏y i
referaty z poprzednich konferencji i spotkaƒ mi´dzynarodowych poÊwi´conych
zagadnieniom poradnictwa oraz informacje na temat planowanych inicjatyw tego
rodzaju. Strona zawiera linki do systemu zarzàdzania wiedzà eKnowVet - bazy
danej Cedefopu umo˝liwiajàcej u˝ytkownikom wyszukiwanie i pobieranie
informacji (w uj´ciu tematycznym) z krajowych przeglàdów polityki w zakresie
poradnictwa zawodowego ze wszystkich lub z wybranych krajów z grupy 29,
które wzi´∏y udzia∏ w przeglàdach. Pod tym adresem mo˝na tak˝e znaleêç linki
do stron internetowych zawierajàcych dodatkowe informacje na temat
przeprowadzonych przeglàdów. Obecnie przygotowywana jest cz´Êç
zawierajàca interesujàce przyk∏ady dotyczàce polityki i praktyki w zakresie
poradnictwa.

SEKCJA 2

Wspólne cele i zasady
Êwiadczenia us∏ug
poradnictwa przez ca∏e ˝ycie
2.1.

Cel publikacji

Niniejsza publikacja prezentuje wspólne cele i zasady dotyczàce Êwiadczenia
us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie, opracowane w ramach programu pracy
„Edukacja i Szkolenie 2010”. Zasady okreÊlajà warunki Êwiadczenia us∏ug
poradnictwa, których przestrzegania powinni oczekiwaç obywatele korzystajàcy
z takich us∏ug. Opracowa∏a je Grupa Robocza G projektu zajmujàcego si´
badaniem realizacji Celów wespó∏ z Grupà Ekspertów ds. Poradnictwa Przez
Ca∏e ˚ycie powo∏anà przez Komisj´ Europejskà. Opracowanie wspólnych celów
i zasad dotyczàcych Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie na
szczeblu ogólnoeuropejskim, majàcych na celu wsparcie krajowych systemów i
polityk w tym zakresie, zaleci∏ Wspólny Raport „Edukacja i Szkolenie 2010” Rady
ds. Edukacji i M∏odzie˝y oraz Komisji (2004), przedstawiony Radzie Europejskiej
i odnotowany w Uchwale Rady ds. Edukacji i M∏odzie˝y, dotyczàcej wzmocnienia
polityki, systemów i praktyk w zakresie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie w Europie
z maja 2004 r. Uchwa∏a uzna∏a za kwesti´ priorytetowà centralnà rol´
u˝ytkownika/obywatela w Êwiadczeniu takich us∏ug, a tak˝e koniecznoÊç: (i)
skoncentrowania us∏ug poradnictwa na rozwijaniu kompetencji osobistych w
zakresie umiej´tnoÊci kierowania swojà karierà zawodowà i kszta∏ceniem, (ii)
poszerzenia dost´pu do us∏ug oraz (iii) podniesienia jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
Poni˝sze zasady dotyczàce Êwiadczenia us∏ug poradnictwa sà uszeregowane w
kategorie zgodne z tymi priorytetami. Mogà one byç wykorzystywane przez
s∏u˝by i podmioty zajmujàce si´ poradnictwem jako narz´dzia umo˝liwiajàce
samodzielny rozwój na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
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2.2.

Co oznacza poj´cie poradnictwa przez ca∏e
˝ycie?

Poradnictwo obejmuje szereg dzia∏aƒ(10) umo˝liwiajàcych obywatelom w ka˝dym
wieku i w ka˝dym momencie ˝ycia (ang. lifelong ) rozpoznawanie swoich
umiej´tnoÊci, kompetencji i zainteresowaƒ, podejmowanie racjonalnych decyzji
edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych oraz kierowanie swoimi
indywidualnymi Êcie˝kami rozwoju w miejscu pracy, nauki oraz we wszelkich
innych okolicznoÊciach, w których takie umiej´tnoÊci i kompetencje sà
zdobywane i/lub wykorzystywane (ang. lifewide). Poradnictwo realizowane jest w
ró˝norodnym otoczeniu i w ró˝nych kontekstach: nauki, szkoleƒ, pracy,
spo∏ecznoÊci lokalnej oraz w kontekÊcie prywatnym.

2.3.

Cele poradnictwa

Poradnictwo ma na celu:
• Umo˝liwianie obywatelom planowania i kierowania w∏asnymi Êcie˝kami
edukacyjnymi i zawodowymi zgodnie z ich w∏asnymi celami ˝yciowymi oraz
odnoszenia swoich kompetencji i zainteresowaƒ do istniejàcych mo˝liwoÊci w
zakresie edukacji, szkoleƒ, rynku pracy oraz samozatrudnienia, w ten sposób
przyczyniajàc si´ do zwi´kszenia ich satysfakcji z ˝ycia i poczucia osobistego
spe∏nienia;
• wspieranie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych poprzez zwi´kszanie
motywacji uczniów, studentów i uczestników szkoleƒ tak, aby brali na siebie
odpowiedzialnoÊç za w∏asne kszta∏cenie oraz wyznaczali swoje w∏asne cele do
realizacji;
• wspieranie przedsi´biorstw i organizacji poprzez zwi´kszanie motywacji
pracowników, popraw´ ich zdolnoÊci do zatrudnienia oraz umiej´tnoÊci

(10) Przyk∏ady takich dzia∏aƒ to: udzielanie informacji i porad, doradztwo, ocena kompetencji,
mentoring, rzecznictwo, uczenie podejmowania decyzji oraz umiej´tnoÊci przydatnych w
kierowaniu swojà karierà zawodowà. Aby uniknàç niejasnoÊci i z uwagi na to, i˝ paƒstwa
cz∏onkowskie UE stosujà szereg ró˝nych terminów okreÊlajàcych s∏u˝by realizujàce takie
dzia∏ania, obejmujàce poradnictwo oÊwiatowe, zawodowe oraz poradnictwo karier, poradnictwo i
doradztwo, s∏u˝by poradnictwa i doradztwa zawodowego, itd., w niniejszym tekÊcie stosuje si´
termin „poradnictwo” na okreÊlenie wszelkich us∏ug tego rodzaju, zaÊ paƒstwa cz∏onkowskie UE
powinny odnosiç go do stosownych us∏ug realizowanych w danym kraju. Definicja poradnictwa
jest zgodna z definicjà przyj´tà w Uchwale Rady dotyczàcej wzmocnienia polityki, systemów i
praktyk poradnictwa przez ca∏e ˝ycie (maj 2004).
(11) Zob. Rozdzia∏ 4 poni˝ej.

Wspólne cele i zasady Êwiadczenia us∏ug
poradnictwa przez ca∏e ˝ycie

adaptacji, aby potrafili korzystaç z mo˝liwoÊci kszta∏cenia si´ zarówno w
miejscu pracy, jak i poza nim;
• dostarczanie osobom odpowiedzialnym za kszta∏towanie polityki wa˝nych
narz´dzi do realizacji szerokiego spektrum celów polityki publicznej (11);
• wspieranie gospodarki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz
ogólnoeuropejskim poprzez rozwój zawodowy pracowników oraz
kszta∏towanie umiej´tnoÊci przystosowania si´ do zmieniajàcych si´ wymogów
gospodarczych oraz uwarunkowaƒ spo∏ecznych;
• wspomaganie kszta∏towania takiego spo∏eczeƒstwa, w którym obywatele
aktywnie przyczyniajà si´ do jego spo∏ecznego, demokratycznego i trwa∏ego
rozwoju.

2.4.

Zasady Êwiadczenia us∏ug poradnictwa

Âwiadczenie us∏ug poradnictwa oparte jest na nast´pujàcych zasadach:
Centralna rola obywatela
Niezale˝noÊç – poradnictwo szanuje swobod´ wyboru kariery i zawodu, a
tak˝e rozwój osobisty obywatela/u˝ytkownika;
BezstronnoÊç – poradnictwo bierze pod uwag´ wy∏àcznie potrzeby obywatela;
nie kieruje si´ interesami i potrzebami instytucji oraz podmiotów Êwiadczàcych
te us∏ugi ani wzgl´dami finansowymi; nie dyskryminuje nikogo ze wzgl´du na
p∏eç, wiek, narodowoÊç, pochodzenie spo∏eczne, kwalifikacje, talenty, itd.;
PoufnoÊç – obywatele majà prawo do traktowania jako poufne informacji o
charakterze osobistym, jakich udzielajà w ramach procesu doradczego;
RównoÊç szans – poradnictwo przestrzega zasady równych szans
wszystkich obywateli w zakresie edukacji i zatrudnienia;
PodejÊcie holistyczne – proces doradczy szanuje osobisty, spo∏eczny,
kulturowy oraz ekonomiczny kontekst podejmowania decyzji przez obywateli.

2.4.1.

•
•

•
•
•

Kszta∏towanie samodzielnoÊci obywateli
• Upodmiotowienie – poradnictwo pomaga obywatelom w nabyciu
umiej´tnoÊci planowania i kierowania w∏asnymi Êcie˝kami dotyczàcymi
edukacji i rozwoju zawodowego oraz dokonywaniu przejÊç mi´dzy nimi;
• Aktywne uczestnictwo – poradnictwo ma charakter dzia∏ania opartego na
wspó∏pracy mi´dzy obywatelem i podmiotem Êwiadczàcym te us∏ugi oraz
innymi wa˝nymi uczestnikami tego procesu, np. placówkami oÊwiatowymi czy
szkoleniowymi, przedsi´biorstwami, cz∏onkami rodziny, instytucjami lokalnymi
oraz opiera si´ na aktywnym uczestnictwie obywatela.
2.4.2.
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Zwi´kszanie dost´pnoÊci poradnictwa dla obywateli
PrzejrzystoÊç – charakter us∏ug dost´pnych w ramach poradnictwa jest
zrozumia∏y dla obywateli;
˚yczliwoÊç i empatia – personel Êwiadczàcy us∏ugi tworzy przyjaznà
atmosfer´ dla obywateli;
Ciàg∏oÊç – poradnictwo wspiera obywateli w szeregu decyzji i zmian o
charakterze edukacyjnym, zawodowym, spo∏ecznym i osobistym;
OsiàgalnoÊç – wszyscy obywatele majà prawo korzystania z us∏ug
poradnictwa (12) w ka˝dym momencie ˝ycia;
Dost´pnoÊç – us∏ugi poradnictwa sà Êwiadczone w sposób elastyczny i
przyjazny dla u˝ytkownika, np. poprzez kontakt bezpoÊredni, telefoniczny,
poza poradniami, poprzez poczt´ elektronicznà, w takich miejscach i o takich
porach, jakie sà w∏aÊciwe ze wzgl´du na potrzeby obywateli;
ElastycznoÊç – poradnictwo wykorzystuje szerokie spektrum metod,
odpowiednich wobec ró˝norodnych potrzeb obywateli.

2.4.3.

•
•
•
•
•

•

Zapewnianie wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug
• Stosowanie odpowiednich metod doradczych – stosowane metody
doradcze majà odpowiednie oparcie w teorii/empirii i sà odpowiednie do
danego celu;
• Ciàg∏e doskonalenie – s∏u˝by Êwiadczàce us∏ugi poradnictwa stosujà zasad´
ciàg∏ego doskonalenia si´, wykorzystujàcego w systematyczny sposób
informacje zwrotne od obywateli oraz zapewniajà personelowi mo˝liwoÊç
doskonalenia zawodowego;
• Prawo do odszkodowania – obywatele majà prawo do wnoszenia skarg w
formalnym trybie, je˝eli ich zdaniem porada, jakà otrzymali, by∏a
niezadowalajàca;
• Kompetentny personel – personel merytoryczny, Êwiadczàcy us∏ugi
poradnictwa posiada kompetencje uznane na szczeblu krajowym, Êwiadczàce
o umiej´tnoÊci okreÊlania potrzeb obywateli i odpowiadania na nie oraz, jeÊli
zaistnieje taka potrzeba, do kierowania obywateli do innych placówek/s∏u˝b,
bardziej odpowiednich w danej sytuacji.
2.4.4.

(12) EUROPEJSKA KARTA SPO¸ECZNA (tekst jednolity z 1996 roku) Artyku∏ 9 – Prawo do
poradnictwa zawodowego: „W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do
poradnictwa zawodowego, Umawiajàce si´ Strony zobowiàzujà si´ zapewniç lub popieraç, w
miar´ potrzeby, s∏u˝by, które b´dà udzielaç pomocy wszystkim osobom, w tym osobom
niepe∏nosprawnym, w rozwiàzywaniu problemów dotyczàcych wyboru zawodu i awansu
zawodowego, uwzgl´dniajàc indywidualne predyspozycje oraz zwiàzek tych predyspozycji z
mo˝liwoÊciami zatrudnienia; pomoc ta b´dzie dost´pna bezp∏atnie, zarówno dla m∏odzie˝y, w tym
dla dzieci w wieku szkolnym jak i dla doros∏ych.”
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2.5.

Cele polityki UE, do realizacji których
przyczynia si´ poradnictwo przez ca∏e ˝ycie

Poradnictwo przez ca∏e ˝ycie wspomaga osoby odpowiedzialne za kreowanie
polityki w Europie w realizacji szeregu wspólnych celów politycznych:
• Efektywne inwestycje w edukacj´ i szkolenia: Zwi´kszanie wskaêników
uczestnictwa oraz ukoƒczenia edukacji i szkoleƒ dzi´ki lepszemu
dopasowaniu zainteresowaƒ oraz zdolnoÊci jednostek do istniejàcych
mo˝liwoÊci kszta∏cenia si´;
• EfektywnoÊç rynku pracy: Zwi´kszanie motywacji i wydajnoÊci pracy oraz
wskaêników utrzymania zatrudnienia, zmniejszanie czasu poÊwi´canego na
szukanie pracy i czasu pozostawania bez pracy dzi´ki lepszemu
dopasowywaniu indywidualnych kompetencji i predyspozycji do mo˝liwoÊci
zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, zwi´kszaniu ÊwiadomoÊci obecnych
i przysz∏ych mo˝liwoÊci kszta∏cenia i zatrudnienia oraz dzi´ki wi´kszej
mobilnoÊci przestrzennej i zawodowej;
• Kszta∏cenie przez ca∏e ˝ycie: u∏atwianie rozwoju osobistego oraz
zwi´kszanie zdolnoÊci do zatrudnienia wszystkich obywateli poprzez
systematyczne uczestnictwo w edukacji i szkoleniach, pomaganie obywatelom
w umiej´tnym poruszaniu si´ w coraz bardziej z∏o˝onym i powiàzanym ze sobà
spektrum Êcie˝ek edukacyjnych, w okreÊlaniu swoich umiej´tnoÊci o
charakterze uniwersalnym oraz formalnym uznawaniu doÊwiadczeƒ zdobytych
w ramach kszta∏cenia nieformalnego i incydentalnego;
• Zapobieganie wykluczeniu spo∏ecznemu: wspomaganie edukacyjnej,
spo∏ecznej i ekonomicznej integracji i reintegracji wszystkich obywateli i grup,
w tym obywateli paƒstw trzecich, zw∏aszcza tych, którzy majà trudnoÊci w
zdobywaniu i rozumieniu informacji o edukacji i zatrudnieniu, prowadzàcych do
zwi´kszania integracji (inkluzji) spo∏ecznej i aktywnego ˝ycia obywatelskiego,
a tak˝e zmniejszania cyklów d∏ugoterminowego bezrobocia i ubóstwa;
• SprawiedliwoÊç spo∏eczna: pomaganie obywatelom w przekraczaniu barier
zwiàzanych z p∏cià, narodowoÊcià, wiekiem, niepe∏nosprawnoÊcià i
pochodzeniem spo∏ecznym, a tak˝e barier instytucjonalnych utrudniajàcych
uczestnictwo w edukacji i zatrudnieniu;
• Rozwój gospodarczy: sprzyjanie zwi´kszaniu wskaêników zatrudnienia oraz
rozwoju si∏y roboczej zgodnie z potrzebami gospodarki i spo∏eczeƒstwa
opartych na wiedzy.
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2.6.

Wst´pna lista kontrolna pytaƒ u∏atwiajàcych
wymian´ doÊwiadczeƒ partnerskich w
odniesieniu do wspólnych europejskich zasad
Êwiadczenia us∏ug poradnictwa

Funkcja listy kontrolnej
Niniejsza lista kontrolna zawiera przyk∏adowe pytania, na których mo˝na oprzeç
porównanie wspólnych cech systemów poradnictwa z praktykà znanà w Paƒstwa
kraju. Lista ta ma pomóc Paƒstwu w okreÊleniu: (i) mocnych stron us∏ug
poradnictwa w Paƒstwa kraju, a tak˝e wyzwaƒ przed nimi stojàcych, odnoszàc
je do wspólnych cech systemowych; (ii) Paƒstwa pomys∏ów i sugestii
dotyczàcych przysz∏ej wspó∏pracy europejskiej w odniesieniu do dzielenia si´
informacjami i wiedzà na temat takich mocnych stron i wyzwaƒ oraz (iii) Paƒstwa
ewentualnych sugestii dotyczàcych opracowania innych wspólnych europejskich
narz´dzi referencyjnych w zakresie poradnictwa.
Pytania dotyczàce zasad odnoszàcych si´ do centralnej roli obywatela/
u˝ytkownika (niezale˝noÊç, bezstronnoÊç, poufnoÊç, równoÊç szans,
podejÊcie holistyczne)
(a) Czy wszystkie te zasady sà obecne w us∏ugach poradnictwa dost´pnych w
Paƒstwa kraju?
(b) Czy s∏u˝by zajmujàce si´ poradnictwem informujà o nich u˝ytkowników?
Skàd u˝ytkownicy czerpià wiedz´ o tym, ˝e takie zasady funkcjonujà?
(c) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie tych zasad w ˝ycie? (np. doradcy
sà szkoleni, by uwzgl´dniaç takie zasady w swojej praktyce zawodowej, itd.)
(d) Czy wprowadzanie tych zasad w ˝ycie jest monitorowane, a jeÊli tak, to w
jaki sposób?
(e) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà zasad´
dotyczàcà centralnej roli u˝ytkownika?
(f) Czy któraÊ z tych zasad powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
Pytania dotyczàce zasad odnoszàcych si´ do kszta∏towania samodzielnoÊci obywateli (upodmiotowienie, aktywne uczestnictwo)
(a) Czy upodmiotowienie u˝ytkowników zosta∏o wyraênie sformu∏owane jako cel
us∏ug poradnictwa, czy te˝ ma jedynie charakter domyÊlny?
(b) Czy przy formu∏owaniu swoich celów i planów zawodowych u˝ytkownicy
traktowani sà jako aktywni wspó∏uczestnicy procesu doradczego czy te˝
jedynie jako bierni odbiorcy wiedzy/porad/wsparcia ze strony s∏u˝b
zajmujàcych si´ poradnictwem?
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(c) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie tych zasad w ˝ycie? (np.
u˝ytkownicy sà szkoleni w zakresie umiej´tnoÊci kierowania karierà
zawodowà). Czy s∏u˝by poradnictwa przewidujà wspó∏uczestnictwo osób
istotnych dla u˝ytkowników oraz aktywny udzia∏ u˝ytkowników w tym
procesie? (np. organizowanie spotkaƒ z udzia∏em u˝ytkownika oraz osób
posiadajàcych wiedz´ i informacje istotne z punktu widzenia potrzeb
u˝ytkownika).
(d) Czy wprowadzanie tych dwóch zasad w ˝ycie jest monitorowane, a jeÊli tak,
to w jaki sposób?
(e) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà, zasad´
dotyczàcà kszta∏towania samodzielnoÊci u˝ytkownika?
(f) Czy któraÊ z tych zasad powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
Pytania dotyczàce zasad odnoszàcych si´ do poprawy dost´pnoÊci us∏ug
poradnictwa dla obywateli (przejrzystoÊç, empatia, ciàg∏oÊç, osiàgalnoÊç, dost´pnoÊç, elastycznoÊç)
(a) Czy wszystkie te zasady sà obecne w us∏ugach poradnictwa dost´pnych w
Paƒstwa kraju?
(b) Czy s∏u˝by zajmujàce si´ poradnictwem informujà o nich u˝ytkowników?
Skàd u˝ytkownicy czerpià wiedz´ o tym, ˝e takie zasady funkcjonujà?
(c) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie tych zasad w ˝ycie? (np.
kierownicy oÊrodków poradnictwa przeprowadzajà systematyczne oceny
Êwiadczonych us∏ug i procedur oraz wprowadzajà niezb´dne korekty)
(d) Czy wprowadzanie tych zasad w ˝ycie jest monitorowane z zewnàtrz, a jeÊli
tak, to w jaki sposób?
(e) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà, zasad´
dotyczàcà dost´pnoÊci us∏ug poradnictwa dla u˝ytkownika?
(f) Czy któraÊ z tych zasad powinna byç usuni´ta z listy, a jeÊli tak, to dlaczego?
Pytania dotyczàce zasad odnoszàcych si´ do zapewniania jakoÊci w
zakresie us∏ug poradnictwa (odpowiednioÊç metod, ciàg∏e doskonalenie,
prawo do odszkodowania, kompetentny personel)
(a) Czy wszystkie te zasady sà obecne w us∏ugach poradnictwa dost´pnych w
Paƒstwa kraju?
(b) Czy s∏u˝by zajmujàce si´ poradnictwem informujà o nich u˝ytkowników?
Skàd u˝ytkownicy czerpià wiedz´ o tym, ˝e takie zasady funkcjonujà?
(c) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie tych zasad w ˝ycie? (np. regularnie
przeprowadzane sà sonda˝e wÊród u˝ytkowników, na podstawie których
wyciàgane sà wnioski dotyczàce funkcjonowania placówki)
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(d) Czy wprowadzanie tych zasad w ˝ycie jest monitorowane z zewnàtrz, a jeÊli
tak, to w jaki sposób?
(e) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà, zasad´
dotyczàcà zapewniania jakoÊci us∏ug poradnictwa?
(f) Czy któraÊ z tych zasad powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
Pytania ogólne
(a) sW jakim stopniu definicja poradnictwa przez ca∏e ˝ycie przedstawiona jako
wy˝ej wymienione cele i zasady odzwierciedlona jest w praktyce us∏ug
poradnictwa w Paƒstwa kraju?
(b) W jakim stopniu cele i zadania polityki w zakresie poradnictwa, uj´te we
wspólnych narz´dziach referencyjnych, odzwierciedlone sà w polityce w tej
dziedzinie prowadzonej w Paƒstwa kraju?
(c) Prosimy o omówienie mocnych stron s∏u˝b poradnictwa w Paƒstwa kraju w
odniesieniu do wspólnych europejskich zasad dotyczàcych Êwiadczenia
us∏ug poradnictwa.
(d) Prosimy o omówienie obszarów rozwojowych w odniesieniu do polityki,
systemów i us∏ug poradnictwa w Paƒstwa kraju w Êwietle udzielonych
odpowiedzi na pytania dotyczàce wspólnych zasad.
(e) Które z tych obszarów (o ile takie istniejà) Paƒstwa zdaniem odnios∏yby
korzyÊci ze wspó∏pracy ogólnoeuropejskiej?
(f) Czy Paƒstwa zdaniem nale˝y opracowaç dodatkowe wspólne europejskie
narz´dzia referencyjne, które stanowi∏yby wsparcie dla polityki, systemów i
praktyki poradnictwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym? Jakie i
dlaczego?

SEKCJA 3

Niektóre wspólne punkty
referencyjne dla systemów
zapewniania jakoÊci us∏ug
poradnictwa w Europie
Pi´ç przedstawionych poni˝ej zestawów punktów referencyjnych opiera si´
g∏ównie na wnioskach wyp∏ywajàcych z badania systemów zapewniania jakoÊci
w zakresie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie w Europie, które przeprowadzi∏ Cedefop
w latach 2003-2004 na zlecenie Grupy Ekspertów ds. Poradnictwa Przez Ca∏e
˚ycie powo∏anej przez Komisj´ Europejskà. W takiej wst´pnej postaci, punkty
referencyjne zosta∏y pomyÊlane jako pierwszy krok w kierunku tworzenia
wspólnej struktury s∏u˝àcej zapewnieniu jakoÊci us∏ug i produktów poradnictwa w
Europie. Struktura taka mog∏aby s∏u˝yç jako narz´dzie poprzecznej
(przekrojowej) oceny systemów zapewniania jakoÊci w zakresie poradnictwa. W
przedstawionej tu formie mogà one s∏u˝yç do dokonywania samooceny i
samodzielnego rozwoju systemów zapewniania jakoÊci dla us∏ug i produktów
poradnictwa oferowanych w ramach poszczególnych sektorów i pomi´dzy nimi,
na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

3.1.

Udzia∏ obywateli i u˝ytkowników

Systemy zapewniania jakoÊci w poradnictwie powinny:
(a) zawieraç informacje dla u˝ytkowników dotyczàce ich praw (na przyk∏ad w
formie kart praw u˝ytkownika) oraz uwzgl´dniaç dzia∏ania krajowych i
europejskich organizacji konsumenckich w zakresie ochrony praw
konsumenta oraz prawa do odszkodowania;
(b) zapewniaç regularne konsultacje z u˝ytkownikami na temat poziomu
zadowolenia ze Êwiadczonych us∏ug oraz dotychczasowych doÊwiadczeƒ w
zakresie korzystania z us∏ug poradnictwa;
(c) stosowaç mechanizmy gwarantujàce, i˝ podmioty Êwiadczàce us∏ugi b´dà
systematycznie wykorzystywaç wnioski wynikajàce z tego rodzaju
konsultacji;
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(d) w∏àczaç u˝ytkowników w projektowanie, zarzàdzanie oraz ocen´ us∏ug i
produktów poradnictwa.

3.2.

Kompetencje praktyków (doradców)

Systemy zapewniania jakoÊci w poradnictwie powinny:
(a) wymagaç od personelu merytorycznego posiadania kompetencji
niezb´dnych do wykonywania zadaƒ, jakich si´ od nich oczekuje z racji
wykonywanego zawodu;
(b) wymagaç od personelu merytorycznego posiadania (lub podejmowania
wysi∏ków w kierunku uzyskania) kwalifikacji gwarantujàcych, i˝ posiadajà oni
kompetencje potrzebne do wykonywania zadaƒ w zakresie poradnictwa;
(c) przewidywaç monitorowanie lub ocen´ pracy doradców w odniesieniu do
oczekiwanych rezultatów interwencji doradczych;
(d) stosowaç wymóg ciàg∏ego doskonalenia zawodowego i podnoszenia
poziomu us∏ug;
(e) w∏àczaç wszystkie istotne stowarzyszenia i organizacje zrzeszajàce
doradców zawodowych w proces opracowywania standardów oraz procedur
zapewniania jakoÊci.

3.3.

Podnoszenie poziomu us∏ug

Systemy zapewniania jakoÊci w poradnictwie powinny:
(a) zawieraç jasno sformu∏owane standardy us∏ug (13), opisywaç sposób
kontrolowania, czy standardy te sà przestrzegane, a tak˝e przewidywaç
procedur´ post´powania w przypadku, jeÊli tak nie jest;
(b) opisywaç sposób monitorowania i oceny, czy dzia∏ania podejmowane w celu
usprawnienia poziomu us∏ug oraz udzielanych informacji rzeczywiÊcie
przynoszà osiàgni´cie za∏o˝onych standardów oraz ciàg∏à popraw´;
(c) uwzgl´dniaç sposoby ró˝nicowania i monitorowania Êwiadczonych us∏ug tak,
by odpowiada∏y one potrzebom ró˝nych grup u˝ytkowników;
(d) wymagaç, aby s∏u˝by zajmujàce si´ poradnictwem nawiàzywa∏y kontakty
robocze z grupami i podmiotami oferujàcymi pomoc doradczà w sposób

(13) Standardy us∏ug powinny obejmowaç us∏ugi bezpoÊrednio Êwiadczone na rzecz u˝ytkowników
oraz informacje udzielane i przekazywane u˝ytkownikom (drukowane, wykorzystujàce
technologie informacji i komunikacji - TIK - lub inne formy).
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nieformalny (np. rodzice, organizacje wolontariatu, podmioty zajmujàce si´
dzia∏alnoÊcià rekreacyjnà) oraz udziela∏y im wsparcia;
(e) gwarantowaç, ˝e wykorzystywane materia∏y (na przyk∏ad narz´dzia oceny)
spe∏niajà merytoryczne wymogi zwiàzane z zapewnianiem jakoÊci.

3.4.

SpójnoÊç

Systemy zapewniania jakoÊci w poradnictwie powinny:
(a) zawieraç powiàzania s∏u˝àce dobrym relacjom roboczym w ramach
poszczególnych resortów administracji rzàdowej i pomi´dzy nimi w aspekcie
zapewniania jakoÊci w us∏ugach poradnictwa;
(b) gwarantowaç, i˝ nie b´dà wyst´powa∏y konflikty mi´dzy ró˝nymi systemami
zapewniania jakoÊci w ró˝nych sektorach Êwiadczenia us∏ug poradnictwa lub
w odniesieniu do ró˝nych grup u˝ytkowników takich us∏ug;
(c) uwzgl´dniaç sposoby monitorowania wykorzystywania oraz u˝ytecznoÊci
powiàzaƒ istniejàcych mi´dzy placówkami Êwiadczàcymi us∏ugi poradnictwa.

3.5.

Zasi´g sektorowy

Systemy zapewniania jakoÊci w dziedzinie poradnictwa powinny zawieraç
wytyczne dotyczàce dzia∏aƒ doradczych podejmowanych przez oÊrodki
prywatne, pracodawców, zwiàzki zawodowe i inne placówki niepubliczne.

3.6.

Wst´pna lista kontrolna pytaƒ u∏atwiajàcych
wymian´ doÊwiadczeƒ partnerskich w
odniesieniu do wspólnych punktów
referencyjnych dotyczàcych systemów
zapewniania jakoÊci us∏ug poradnictwa w
Europie

Funkcja listy kontrolnej
Niniejsza lista kontrolna zawiera przyk∏adowe pytania, na których mo˝na oprzeç
porównanie wspólnych cech systemów poradnictwa z praktykà znanà w Paƒstwa
kraju. Lista ta ma pomóc Paƒstwu w okreÊleniu: (i) mocnych stron us∏ug
poradnictwa w Paƒstwa kraju, a tak˝e wyzwaƒ przed nimi stojàcych, odnoszàc
je do wspólnych cech systemowych; (ii) Paƒstwa pomys∏ów i sugestii
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dotyczàcych przysz∏ej wspó∏pracy europejskiej w odniesieniu do dzielenia si´
informacjami i wiedzà na temat takich mocnych stron i wyzwaƒ oraz (iii) Paƒstwa
ewentualnych sugestii dotyczàcych opracowania innych wspólnych europejskich
narz´dzi referencyjnych w zakresie poradnictwa.
Pytania dotyczàce punktów referencyjnych dla systemów jakoÊci odnoszàcych si´ do udzia∏u obywateli i u˝ytkowników (prawa u˝ytkowników,
konsultacje dotyczàce poziomu zadowolenia ze Êwiadczonych us∏ug,
wyciàganie wniosków z takich konsultacji, uczestnictwo w projektowaniu,
zarzàdzaniu i ocenie us∏ug)
(a) Czy wszystkie te punkty referencyjne sà obecne w us∏ugach poradnictwa
dost´pnych w Paƒstwa kraju?
(b) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie ich w ˝ycie? (np. deklaracje praw
u˝ytkownika, regularne badanie zadowolenia klientów i wyciàganie z nich
wniosków, itd.).
(c) Czy wprowadzanie w ˝ycie tych punktów referencyjnych jest monitorowane,
a jeÊli tak, to w jaki sposób? Czy podlega ono sprawozdawczoÊci?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotny, a pomini´ty aspekt dotyczàcy
centralnej roli u˝ytkownika w zapewnianiu jakoÊci us∏ug poradnictwa?
(e) Czy któryÊ z tych punktów referencyjnych dotyczàcych systemów
zapewniania jakoÊci powinien byç usuni´ty z listy i dlaczego?
Pytania dotyczàce punktów referencyjnych dla systemów jakoÊci odnoszàcych si´ do kompetencji doradców (wymagania zwiàzane ze stanowiskiem,
wymagania dotyczàce kwalifikacji, nadzorowanie pracy doradców, wymagania pracodawców dotyczàce rozwoju zawodowego, udzia∏ stowarzyszeƒ
zawodowych)
(a) Czy wszystkie te punkty referencyjne sà obecne w us∏ugach poradnictwa
dost´pnych w Paƒstwa kraju?
(b) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie ich w ˝ycie? (np. okreÊlenie
wymagaƒ zwiàzanych ze stanowiskiem doradcy i jego kwalifikacjami,
wewn´trzna i zewn´trzna ocena pracy doradcy, itd.)
(c) Czy wprowadzanie w ˝ycie tych punktów referencyjnych jest monitorowane,
a jeÊli tak, to w jaki sposób? Czy podlega ono sprawozdawczoÊci?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç któryÊ istotny, a pomini´ty aspekt
dotyczàcy kompetencji doradców w aspekcie zapewniania jakoÊci us∏ug
poradnictwa?
(e) Czy któryÊ z tych punktów referencyjnych dotyczàcych systemów
zapewniania jakoÊci powinien byç usuni´ty z listy i dlaczego?

Niektóre wspólne punkty referencyjne dla systemów
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Pytania dotyczàce punktów referencyjnych dla systemów jakoÊci odnoszàcych si´ do poprawy jakoÊci us∏ug (przestrzeganie standardów, ocena
wysi∏ków zmierzajàcych do osiàgni´cia standardów, monitorowanie realizacji us∏ug ukierunkowanych na okreÊlonych u˝ytkowników, wykorzystywanie innych osób/grup zbli˝onych do docelowych grup u˝ytkowników,
specyfikacja techniczna materia∏ów wykorzystywanych przez doradców
pod kàtem zapewniania jakoÊci)
(a) Czy wszystkie te punkty referencyjne sà obecne w us∏ugach poradnictwa
dost´pnych w Paƒstwa kraju?
(b) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie ich w ˝ycie? (np. zdefiniowanie
standardów us∏ug, krajowe standardy dotyczàce zapewniania jakoÊci dla
materia∏ów wykorzystywanych w pracy doradcy, itd.)
(c) Czy wprowadzanie w ˝ycie tych punktów referencyjnych jest monitorowane,
a jeÊli tak, to w jaki sposób? Czy podlega sprawozdawczoÊci?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç któryÊ istotny, a pomini´ty aspekt
dotyczàcy poprawy Êwiadczonych us∏ug w aspekcie zapewniania jakoÊci
poradnictwa?
(e) Czy któryÊ z tych punktów referencyjnych dotyczàcych systemów
zapewniania jakoÊci powinien byç usuni´ty z listy i dlaczego?
Pytania dotyczàce punktów referencyjnych dla systemów jakoÊci odnoszàcych si´ do wspó∏pracy mi´dzy sektorami (wspó∏praca mi´dzyresortowa,
spójnoÊç systemów zapewniania jakoÊci w ró˝nych sektorach i dla ró˝nych
docelowych grup u˝ytkowników, monitorowanie powiàzaƒ mi´dzy podmiotami Êwiadczàcymi us∏ugi poradnictwa w ró˝nych sektorach)
(a) Czy wszystkie te punkty referencyjne sà obecne w us∏ugach poradnictwa
dost´pnych w Paƒstwa kraju?
(b) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie ich w ˝ycie? (np. formalne umowy
dotyczàce zapewniania jakoÊci zawierane mi´dzy poszczególnymi
resortami, regularne konsultacje personelu z ró˝nych sektorów – osób
zarzàdzajàcych, doradców, itd.)
(c) Czy wprowadzanie w ˝ycie tych punktów referencyjnych jest monitorowane,
a jeÊli tak, to w jaki sposób? Czy podlega sprawozdawczoÊci?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç któryÊ istotny, a pomini´ty aspekt
zapewniania jakoÊci dotyczàcy wspó∏pracy mi´dzy sektorami?
(e) Czy któryÊ z tych punktów referencyjnych dotyczàcych systemów
zapewniania jakoÊci powinien byç usuni´ty z listy i dlaczego?
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Pytania dotyczàce punktów referencyjnych dla systemów jakoÊci odnoszàcych si´ do Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez podmioty niepubliczne
(placówki prywatne, pracodawców, zwiàzki zawodowe, organizacje
spo∏eczne, itd.)
(a) Czy w sektorze niepublicznym istniejà systemy zapewniania jakoÊci us∏ug
poradnictwa?
(b) Je˝eli tak, jak odbywa si´ wprowadzanie ich w ˝ycie? (np. wytyczne/
standardy opracowane przez ministerstwo; rejestr placówek Êwiadczàcych
us∏ugi poradnictwa; oficjalne uznawanie placówek /nadawanie marki)
(c) Czy wprowadzanie w ˝ycie tych systemów zapewniania jakoÊci jest
monitorowane, a jeÊli tak, to w jaki sposób? Czy podlega sprawozdawczoÊci?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç któryÊ istotny, a pomini´ty aspekt
zapewniania jakoÊci dotyczàcy sektora niepublicznego?
(e) Czy któryÊ z tych punktów referencyjnych dotyczàcych systemów
zapewniania jakoÊci powinien byç usuni´ty z listy i dlaczego?
Pytania ogólne
(a) Prosimy o omówienie mocnych stron s∏u˝b poradnictwa w Paƒstwa kraju w
odniesieniu do wspólnych europejskich punktów referencyjnych dotyczàcych
zapewniania jakoÊci us∏ug poradnictwa.
(b) Prosimy o omówienie obszarów rozwojowych w odniesieniu do polityki,
systemów i us∏ug poradnictwa w Paƒstwa kraju w Êwietle udzielonych
odpowiedzi na pytania dotyczàce wspólnych punktów referencyjnych.
(c) Które z tych obszarów (o ile takie istniejà) Paƒstwa zdaniem odnios∏yby
korzyÊci ze wspó∏pracy ogólnoeuropejskiej?
(d) Czy Paƒstwa zdaniem nale˝y opracowaç dodatkowe wspólne europejskie
narz´dzia referencyjne, które stanowi∏yby wsparcie dla polityki, systemów i
praktyki poradnictwa na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym? Jakie i
dlaczego?

SEKCJA 4

Najwa˝niejsze cechy
systemowego modelu
poradnictwa przez ca∏e ˝ycie
w krajach europejskich
Niniejszy rozdzia∏ zosta∏ pomyÊlany jako lista kontrolna, która mo˝e byç
wykorzystywana dla potrzeb krajowego audytu systemów poradnictwa w
kontekÊcie koncepcji kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie oraz wdra˝ania Uchwa∏y Rady
w sprawie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie (2004) przez osoby odpowiedzialne za
formu∏owanie polityki oraz innych interesariuszy. Oparta jest ona na idealnym
modelu Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie, który mo˝e s∏u˝yç do
oceny aktualnego stanu krajowego systemu Êwiadczenia us∏ug. Lista ta powinna
byç wykorzystywana ∏àcznie z wspólnymi celami i zasadami poradnictwa przez
ca∏e ˝ycie oraz wspólnymi punktami referencyjnymi dotyczàcymi zapewniania
jakoÊci w zakresie poradnictwa.

4.1.

Cechy dotyczàce obywatela

• Wszyscy obywatele majà dost´p do us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie w
ka˝dym momencie ich ˝ycia, w takim miejscu, czasie i formie, jakie
odpowiadajà ich potrzebom.
• Obywatele majà mo˝liwoÊç uczenia si´, w jaki sposób mogà podejmowaç
racjonalne decyzje edukacyjne i zawodowe oraz jak mogà kierowaç swojà
edukacjà i zatrudnieniem tak, aby mogli rozwijaç si´, wykorzystujàc
ró˝norodne mo˝liwoÊci kszta∏cenia si´ oraz Êcie˝ki kariery zawodowej (14).
• Istniejà mechanizmy umo˝liwiajàce obywatelom: skuteczne inwestowanie w
mo˝liwoÊci kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie oraz czerpanie z nich korzyÊci,
definiowanie kompetencji zdobywanych w ramach kszta∏cenia nieformalnego i
incydentalnego oraz rozwijanie innych kompetencji i umiej´tnoÊci.
(14) Kariera odnosi si´ do takich Êcie˝ek aktywnoÊci ˝yciowej, w których sà zdobywane i/lub
wykorzystywane kompetencje. Poj´cie to obejmuje ca∏okszta∏t doÊwiadczeƒ ˝yciowych, o
charakterze zarówno formalnym (edukacja, praca), jak i nieformalnym (dom, spo∏ecznoÊç lokalna).
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• Uczestnictwo obywateli w us∏ugach poradnictwa wspiera przestrzeganie
zasad Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie, takich jak te opisane
w Rozdziale 2.
• Prawa obywateli do poradnictwa sà przejrzyÊcie sformu∏owane.
• Je˝eli zaistnieje taka potrzeba, obywatele sà kierowani do innych podmiotów
oferujàcych wsparcie doradcze, w ramach danego sektora i poza nim, a tak˝e
poza granicami danego kraju.
• Ciàg∏emu udoskonalaniu i usprawnianiu us∏ug poradnictwa, informacji
zawodowej oraz narz´dzi i produktów w tej dziedzinie s∏u˝y stosowanie
mechanizmów zapewniania jakoÊci, takich jak mechanizmy opisane w
Rozdziale 3, w których kluczowà rol´ odgrywa obywatel/u˝ytkownik.

4.2.

Cechy dotyczàce formu∏owania polityki

• Koncepcja kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie oraz zwi´kszanie zdolnoÊci do
zatrudnienia stanowià nadrz´dne zasady oraz ramy dla opracowywania
polityki, systemów i praktyk w zakresie poradnictwa.
• Polityka i programy w zakresie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie stanowià
integralnà cz´Êç programów i polityki spo∏eczno-gospodarczej prowadzonej
zarówno na szczeblu krajowym, jak i ca∏ej Wspólnoty Europejskiej, w takich
dziedzinach jak edukacja, szkolenia i zatrudnienie, integracja (inkluzja)
spo∏eczna, równouprawnienie p∏ci, rozwój zasobów ludzkich, rozwój regionalny
i obszarów wiejskich oraz poprawa warunków ˝ycia i pracy.
• Polityka i programy w zakresie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie sà opracowywane
w sposób skoordynowany dla sektora edukacji, szkoleƒ i zatrudnienia w
ramach koncepcji kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie oraz aktywnej zdolnoÊci do
zatrudnienia.
• Role i zadania wszystkich osób odpowiedzialnych za polityk´, systemy i
praktyki poradnictwa przez ca∏e ˝ycie sà jasno okreÊlone.
• Polityka i programy w zakresie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie sà formu∏owane i
wdra˝ane z uczestnictwem zainteresowanych podmiotów (interesariuszy)
w ramach takich mechanizmów jak krajowe fora poradnictwa zawodowego.
Interesariusze to: ministerstwa, u˝ytkownicy, partnerzy spo∏eczni, placówki
Êwiadczàce us∏ugi, s∏u˝by zatrudnienia, placówki edukacyjne i szkoleniowe,
doradcy zawodowi, rodzice czy m∏odzie˝.
• Polityka i programy w zakresie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie uwzgl´dniajà
zmiany zachodzàce w gospodarce na poziomie krajowym i mi´dzynarodowym oraz dokonujàcy si´ post´p technologiczny. Podlegajà
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okresowej analizie i ocenie w Êwietle aktualnych i przewidywanych zmian
spo∏eczno-gospodarczych.

4.3.

Cechy dotyczàce koordynacji mi´dzy
systemami

• Systemy poradnictwa funkcjonujà w sposób otwarty, elastyczny i
komplementarny w ramach ró˝nych sektorów: edukacji, szkolenia,
zatrudnienia oraz wspólnot lokalnych.
• Us∏ugi poradnictwa w jednym sektorze sà skoordynowane z us∏ugami w innych
sektorach na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Mi´dzy us∏ugami
poradnictwa Êwiadczonymi poza systemem edukacji i szkoleƒ a tego rodzaju
us∏ugami Êwiadczonymi w ramach tego systemu zachowana jest Êcis∏a
wspó∏praca i koordynacja.
• Na poziomie lokalnym powstajà formalne sieci i partnerstwa placówek
Êwiadczàcych us∏ugi poradnictwa.
• Us∏ugi poradnictwa w miejscu pracy Êwiadczone sà poprzez partnerstwa
tworzone przez podmioty edukacyjne i szkoleniowe, publiczne s∏u˝by
zatrudnienia, przedsi´biorstwa oraz organizacje reprezentujàce pracowników.
• Przedstawiciele partnerów spo∏ecznych i innych zainteresowanych
podmiotów (interesariuszy) sà obecni w instytucjach i organizacjach
odpowiedzialnych za zarzàdzanie us∏ugami poradnictwa, które sà
finansowane ze Êrodków publicznych.
• W strukturach zdecentralizowanych istniejà centralne rozwiàzania
zapewniajàce spójnoÊç mi´dzy us∏ugami na poziomie regionalnym i
lokalnym, tak aby wszyscy obywatele mogli czerpaç podobne korzyÊci
niezale˝nie od lokalizacji geograficznej.

4.4.

Ukierunkowywanie w ramach powszechnego
Êwiadczenia us∏ug

• Podejmowane sà dzia∏ania majàce na celu zapewnienie skutecznego i
adekwatnego poradnictwa na rzecz kszta∏cenia i zatrudnienia dla grup
zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym, jak np. osoby, które nie ukoƒczy∏y
szko∏y lub nie zdoby∏y ˝adnych kwalifikacji, kobiety, starsi wiekiem pracownicy,
cz∏onkowie mniejszoÊci j´zykowych lub etnicznych, osoby niepe∏nosprawne,
pracownicy – migranci oraz osoby pracujàce w niewydolnych sektorach
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gospodarki i przedsi´biorstwach, które sà zagro˝one bezrobociem. Celem
takich dzia∏aƒ jest udzielanie pomocy tego rodzaju grupom, aby mog∏y
korzystaç z równego dost´pu do zatrudnienia oraz lepiej integrowaç si´ ze
spo∏eczeƒstwem i gospodarkà.
• Takie dzia∏ania stanowià element krajowych, regionalnych i lokalnych strategii
w zakresie powszechnego Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e ˝ycie.

4.5.

Cechy dotyczàce analiz i ocen

(a) Systemy i programy poradnictwa sà okresowo poddawane analizom i
ocenom, tak aby:
• zapewniaç jak najlepsze wykorzystanie dost´pnych Êrodków i zasobów;
• wspieraç synergi´ w ramach sektorów edukacji, szkolenia i zatrudnienia
oraz pomi´dzy tymi sektorami;
• dostosowywaç struktur´, treÊci oraz metody do: zmieniajàcych si´
uwarunkowaƒ spo∏ecznych i ekonomicznych, zmieniajàcych si´ potrzeb
poszczególnych grup oraz rozwoju danego obszaru wiedzy;
• wprowadzaç wszelkie zmiany, jakie mogà okazaç si´ niezb´dne w celu
zapewnienia efektywnoÊci prowadzonej polityki krajowej.
(b) Badania podejmuje si´ w celu wspierania polityki dzia∏ania opartej na
przes∏ankach empirycznych oraz rozwijania systemów.
(c) Cele prowadzonych badaƒ i eksperymentalnych programów w zakresie
poradnictwa sà nast´pujàce:
• ocena wewn´trznej wydajnoÊci oraz zewn´trznej efektywnoÊci
poszczególnych elementów sk∏adajàcych si´ na system poradnictwa przez
ca∏e ˝ycie;
• okreÊlanie bezpoÊrednich i poÊrednich kosztów oraz korzyÊci
alternatywnych modeli i metod Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez ca∏e
˝ycie;
• okreÊlanie kryteriów formu∏owania priorytetowych celów oraz strategii
s∏u˝àcych rozwojowi poradnictwa przez ca∏e ˝ycie w poszczególnych
sektorach dzia∏alnoÊci gospodarczej i dla okreÊlonych grup ludnoÊci;
• poszerzanie wiedzy na temat psychologicznych, socjologicznych i
pedagogicznych aspektów poradnictwa przez ca∏e ˝ycie;
• doskonalenie testów psychologicznych i innych metod s∏u˝àcych
okreÊlaniu kompetencji, ocenie predyspozycji i zainteresowaƒ, poziomu
wiedzy i umiej´tnoÊci nabytych w ramach kszta∏cenia nieformalnego i
incydentalnego;
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• ocena mo˝liwoÊci zatrudnienia w ró˝nych zawodach i sektorach
dzia∏alnoÊci gospodarczej;
• poprawianie jakoÊci dost´pnych informacji na temat zawodów,
okreÊlonych dla nich wymagaƒ oraz Êcie˝ek awansu zawodowego.
(d) Ustalenia i rozwiàzania administracyjne sà opracowywane i modyfikowane w
taki sposób, aby mog∏y wspieraç wdra˝anie programów poradnictwa przez
ca∏e ˝ycie.

4.6.

Cechy dotyczàce aspektów
mi´dzynarodowych

(a) Obszarem odniesienia w aspekcie Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez
ca∏e ˝ycie w Unii Europejskiej jest ca∏a Europa.
(b) Paƒstwa cz∏onkowskie UE wspó∏pracujà ze sobà, z Komisjà Europejskà i z
innymi zainteresowanymi stronami przy planowaniu, opracowywaniu i
wdra˝aniu wspólnych dzia∏aƒ w zakresie poradnictwa przez ca∏e ˝ycie w
kontekÊcie polityki wspólnotowej oraz programów na rzecz edukacji,
szkolenia i zatrudnienia.
(c) Wspó∏praca taka mo˝e obejmowaç:
• pomoc dwustronnà lub wielostronnà na rzecz innych krajów przy
planowaniu, opracowywaniu i wdra˝aniu takich programów;
• wspólne badania naukowe i przeglàdy partnerskie majàce na celu
popraw´ jakoÊci planowania i realizacji programów;
• udzielanie pomocy personelowi doradczemu w nabywaniu wiedzy,
umiej´tnoÊci oraz doÊwiadczeƒ, których nie mo˝na uzyskaç w danym
kraju, na przyk∏ad poprzez zapewnianie dost´pu do us∏ug doradczych w
innych krajach lub tworzenie wspólnej infrastruktury doradczej;
• systematycznà wymian´ informacji, w tym rezultatów badaƒ i programów
eksperymentalnych, w drodze spotkaƒ ekspertów, zagranicznych wymian
i sta˝y, seminariów, grup badawczych, sieci tematycznych lub wymiany
publikacji;
• opracowywanie i upowszechnianie podstawowych materia∏ów w zakresie
poradnictwa, obejmujàcych m.in. programy i charakterystyki zawodów,
celem zwi´kszania mobilnoÊci przestrzennej i zawodowej.
(d) Paƒstwa cz∏onkowskie UE zach´cajà i udzielajà wsparcia oÊrodkom
u∏atwiajàcym wymian´ doÊwiadczeƒ oraz promujà wspó∏prac´
mi´dzynarodowà w zakresie polityki, systemów oraz programów i badaƒ nad
metodologià.
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4.7.

Wst´pna lista kontrolna pytaƒ u∏atwiajàcych
wymian´ doÊwiadczeƒ partnerskich w
odniesieniu do wspólnych cech systemów
poradnictwa przez ca∏e ˝ycie w Europie

Funkcja listy kontrolnej
Niniejsza lista kontrolna zawiera przyk∏adowe pytania, na których mo˝na oprzeç
porównanie wspólnych cech systemów poradnictwa z praktykà znanà w Paƒstwa
kraju. Lista ta ma pomóc Paƒstwu w okreÊleniu: (i) mocnych stron us∏ug
poradnictwa w Paƒstwa kraju, a tak˝e wyzwaƒ przed nimi stojàcych, odnoszàc
je do wspólnych cech systemowych; (ii) Paƒstwa pomys∏ów i sugestii
dotyczàcych przysz∏ej wspó∏pracy europejskiej w odniesieniu do dzielenia si´
informacjami i wiedzà na temat takich mocnych stron i wyzwaƒ oraz (iii) Paƒstwa
ewentualnych sugestii dotyczàcych opracowania innych wspólnych europejskich
narz´dzi referencyjnych w zakresie poradnictwa.
Pytania dotyczàce cech odnoszàcych si´ do centralnej roli
obywatela/u˝ytkownika (dost´pnoÊç przez ca∏e ˝ycie, planowanie kariery
zawodowej, rozwijanie kompetencji, okreÊlanie kompetencji ogólno˝yciowych,
Êwiadczenie us∏ug w oparciu o zasad´ centralnej roli obywatela, kierowanie
do innych podmiotów, zaanga˝owanie w kwesti´ zapewniania jakoÊci)
(a) Czy wszystkie te cechy sà obecne w us∏ugach poradnictwa dost´pnych w
Paƒstwa kraju?
(b) Czy cechy te sà widoczne dla u˝ytkowników / potencjalnych u˝ytkowników?
W jaki sposób to si´ dzieje?
(c) Jak odbywa si´ wprowadzanie tych cech w ˝ycie? (np. ministerstwo
formu∏uje wytyczne, itd.)
(d) Czy wprowadzanie tych cech w ˝ycie jest monitorowane, a jeÊli tak, to w jaki
sposób?
(e) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà cech´ dotyczàcà
centralnej roli u˝ytkownika?
(f) Czy któraÊ z tych cech powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
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Pytania dotyczàce cech odnoszàcych si´ do kszta∏towania polityki
(kszta∏cenie przez ca∏e ˝ycie i zdolnoÊç do zatrudnienia jako zasady
nadrz´dne, integralna/uznana cz´Êç krajowej polityki spo∏eczno-gospodarczej, koordynacja formu∏owania polityki pomi´dzy sektorami, jasny
podzia∏ ról i zadaƒ dotyczàcych formu∏owania polityki i rozwoju systemów
poradnictwa, szeroki udzia∏ interesariuszy, regularne oceny i analizy w
kontekÊcie zmian zachodzàcych w kraju i za granicà)
(a) Czy wszystkie te cechy sà obecne w us∏ugach poradnictwa dost´pnych w
Paƒstwa kraju?
(b) Jak odbywa si´ wprowadzanie tych cech w ˝ycie? (np. forum ogólnokrajowe,
którego uzupe∏nienie stanowià fora regionalne, itd.)
(c) Czy wprowadzanie tych cech w ˝ycie jest monitorowane, a jeÊli tak, to w jaki
sposób?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà cech´ dotyczàcà
formu∏owania polityki?
(e) Czy któraÊ z tych cech powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
Pytania dotyczàce cech odnoszàcych si´ do koordynacji systemów poradnictwa (komplementarnoÊç, koordynacja, sieci formalne oraz partnerstwa,
podejÊcie partnerskie do poradnictwa w miejscu pracy, zaanga˝owanie
partnerów spo∏ecznych i innych podmiotów, scentralizowane rozwiàzania/
standardy dla struktur zdecentralizowanych)
(a) Czy wszystkie te cechy sà obecne w koordynacji us∏ug poradnictwa
dost´pnych w Paƒstwa kraju?
(b) Jak odbywa si´ wprowadzanie ich w ˝ycie? (np. formalne umowy mi´dzy
ministerstwami i podmiotami Êwiadczàcymi us∏ugi w ró˝nych sektorach,
forum ogólnokrajowe, którego uzupe∏nienie stanowià fora regionalne, itd.)
(c) Czy wprowadzanie tych cech w ˝ycie jest monitorowane, a jeÊli tak, to w jaki
sposób?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà cech´ dotyczàcà
opracowania systemu koordynacji?
(e) Czy któraÊ z tych cech powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
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Pytania dotyczàce ukierunkowywania w ramach powszechnego Êwiadczenia us∏ug (krajowe, regionalne i lokalne strategie powszechnego Êwiadczenia us∏ug poradnictwa obejmujà dzia∏ania zmierzajàce do ukierunkowania us∏ug na osoby zagro˝one wykluczeniem spo∏ecznym)
(a) Czy ta cecha obecna jest w polityce Êwiadczenia us∏ug poradnictwa przez
ca∏e ˝ycie w Paƒstwa kraju?
(b) Jak odbywa si´ wprowadzanie tych cech w ˝ycie? (np. specjalne Êrodki z
bud˝etu ministerstwa; wytyczne dotyczàce definiowania grup odbiorców,
wyznaczanie priorytetów na szczeblu centralnym, itd.)
(c) Czy wprowadzanie w ˝ycie tych cech jest monitorowane, a jeÊli tak, to w jaki
sposób?
(e) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà cech´ dotyczàcà
ukierunkowywania us∏ug?
(f) Czy któraÊ z tych cech powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
Pytania dotyczàce cech odnoszàcych si´ do analiz i ocen (okresowe
przeglàdy, badania s∏u˝àce formu∏owaniu polityki opartej na przes∏ankach
empirycznych, ustawiczny program badaƒ i rozwoju, zmiany w rozwiàzaniach i metodach administracyjnych oparte na rezultatach badaƒ)
(a) Czy wszystkie powy˝sze cechy dotyczàce analiz i ocen sà obecne w polityce
i systemach poradnictwa w Paƒstwa kraju?
(b) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie tych cech w ˝ycie? (np. stanowià
cz´Êç strategii krajowej; programy roczne finansowane przez ministerstwa)
(c) Czy wprowadzanie tych cech w ˝ycie jest monitorowane, a jeÊli tak, to w jaki
sposób?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà cech´ dotyczàcà
analiz i ocen polityki i systemów poradnictwa?
(e) Czy któraÊ z tych cech powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
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Pytania dotyczàce cech odnoszàcych si´ do aspektów mi´dzynarodowych
(wspó∏praca mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE, Komisjà Europejskà
oraz instytucjami mi´dzynarodowymi w zakresie formu∏owania polityki,
inicjatywy dwustronne i wielostronne, wspólne badania naukowe, wymiana
i transfer wiedzy, wymiana doÊwiadczeƒ partnerskich, wspieranie mobilnoÊci zawodowej i przestrzennej, wspieranie oÊrodków wspó∏pracy
mi´dzynarodowej w zakresie formu∏owania polityki i rozwoju systemów
poradnictwa)
(d) Czy wszystkie powy˝sze cechy dotyczàce analiz i ocen sà obecne w polityce
i systemach poradnictwa w Paƒstwa kraju?
(d) W jaki sposób odbywa si´ wprowadzanie tych cech w ˝ycie? (np.
uczestnictwo w programach i inicjatywach UE, wspieranie wspó∏pracy
mi´dzynarodowej, jak np. Mi´dzynarodowe Centrum Rozwoju Kariery i
Polityki Publicznej, uczestnictwo w mi´dzynarodowych sympozjach
poÊwi´conych zagadnieniom poradnictwa, itd.)
(d) Czy wprowadzanie w ˝ycie tych cech jest monitorowane, a jeÊli tak, to w jaki
sposób?
(d) Czy do tej listy nale˝a∏oby dodaç jakàÊ istotnà, a pomini´tà cech´ dotyczàcà
mi´dzynarodowych aspektów poradnictwa?
(d) Czy któraÊ z tych cech powinna byç usuni´ta z listy i dlaczego?
Pytania ogólne
(a) Prosimy o omówienie mocnych stron s∏u˝b poradnictwa w Paƒstwa kraju w
odniesieniu do wspólnych cech systemów poradnictwa przez ca∏e ˝ycie.
(b) Prosimy o omówienie obszarów rozwojowych w odniesieniu do polityki i
systemów poradnictwa w Paƒstwa kraju w Êwietle udzielonych odpowiedzi
na pytania dotyczàce najwa˝niejszych cech.
(c) Które z tych obszarów (o ile takie istniejà) Paƒstwa zdaniem odnios∏yby
korzyÊci ze wspó∏pracy ogólnoeuropejskiej?
(d) Czy Paƒstwa zdaniem nale˝y opracowaç ewentualne dodatkowe wspólne
europejskie narz´dzia referencyjne, które stanowi∏yby wsparcie dla polityki,
systemów i praktyki poradnictwa na szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym? Jakie i dlaczego?
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ZA¸ÑCZNIK 1

Dodatkowe propozycje
dotyczàce wykorzystywania
narz´dzi referencyjnych do
analizy i oceny Êwiadczonych
us∏ug poradnictwa
π.

OkreÊlanie obszarów funkcjonujàcych w∏aÊciwie

• Jakie aspekty polityk/systemów/praktyk w Êwietle narz´dzi referencyjnych sà
dobrze rozwini´te i funkcjonujà w∏aÊciwie w Pana/Pani kraju?
• Które z nich mogliby Paƒstwo uznaç za przyk∏ady dobrej polityki i praktyki?
Dlaczego?
• Jak obecnie wyglàda wymiana dobrych przyk∏adów polityk/systemów/praktyk
na szczeblu krajowym?
• Jak wyglàda (lub mo˝e wyglàdaç) wymiana przyk∏adów dobrych
polityk/systemów/praktyk na szczeblu ogólnoeuropejskim? (np. poprzez strony
internetowe, bazy danych, uczestnictwo w europejskiej sieci krajowych forów
poradnictwa, wizyty studyjne, uczenie si´ poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ
partnerskich). Za∏àcznik 2 zawiera informacje na temat zasobów, które mo˝na
w tym kontekÊcie wykorzystywaç).

Iπ.

OkreÊlanie s∏aboÊci i braków

• Jakie aspekty polityki/systemów/praktyk w Êwietle narz´dzi referencyjnych nie
sà obecne w Paƒstwa kraju/sektorze/regionie/miejscowoÊci i dlaczego?
• Jakie aspekty realizacji polityki/systemów/praktyk w Êwietle narz´dzi
referencyjnych w Paƒstwa kraju/sektorze/regionie/miejscowoÊci sà s∏abo lub
niewystarczajàco rozwini´te i dlaczego?
• Które z tych braków/s∏aboÊci/niedorozwoju okreÊliliby Paƒstwo jako
najwa˝niejsze i wymagajàce pilnej uwagi w perspektywie krótko- i
Êredniookresowej?
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• Czy ró˝ne zainteresowane podmioty (np. u˝ytkownicy, zarzàdzajàcy, praktycy)
majà ró˝ne spojrzenie na obecnie Êwiadczone us∏ugi, przyczyny istniejàcych
braków/s∏aboÊci czy te˝ priorytety rozwojowe? Dlaczego tak Paƒstwo sàdzà?
• Jakà ewentualnà rol´ mogà odgrywaç poszczególni interesariusze w
podnoszeniu poziomu Êwiadczonych us∏ug oraz usuwaniu s∏aboÊci/braków
(np. formy wsparcia, realizacja us∏ug, szkolenia)? Dlaczego tak Paƒstwo
sàdzà?
• W jaki sposób interesariusze mogliby lepiej wspó∏pracowaç ze sobà na rzecz
poprawy istniejàcego stanu rzeczy? Jakie mechanizmy (np. zdefiniowanie
poszczególnych interesariuszy, powo∏anie cia∏a koordynacyjnego lub
krajowych forów interesariuszy w zakresie poradnictwa) by∏yby w tym
pomocne?

IIπ.

OkreÊlanie mo˝liwych obszarów wspó∏pracy
europejskiej

• W jaki sposób poszczególne kraje mogà udzielaç sobie wzajemnie wsparcia
przy doskonaleniu swojej polityki/systemów/praktyk w zakresie poradnictwa?
• Dla jakich konkretnych aspektów us∏ug/polityki/systemów/praktyk wspó∏praca
na szczeblu ogólnoeuropejskim by∏aby korzystna i dlaczego?
• Jakie mechanizmy by∏y pomocne przy wdra˝aniu takiej wspó∏pracy? (np.
wizyty studyjne, wymiana doÊwiadczeƒ partnerskich, uczestnictwo w
europejskiej sieci krajowych forów poradnictwa, uczestnictwo w europejskiej
wirtualnej wspólnocie w zakresie poradnictwa, wykorzystywanie europejskich
baz danych zawierajàcych przyk∏ady polityki i praktyk dzia∏ania. Za∏àcznik 2
zawiera informacje na temat zasobów, które mo˝na w tym kontekÊcie
wykorzystywaç).
• Prosimy o uszeregowanie takich mechanizmów pod wzgl´dem preferowanych
sposobów uczenia si´ poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ partnerskich oraz
najbardziej efektywnych/przydatnych sposobów wymiany takich doÊwiadczeƒ.
Czy rezultaty sà podobne?
• Jakie mechanizmy najbardziej przyczyni∏yby si´ do wprowadzenia po˝àdanych
zmian na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym?
• Jakie wnioski mo˝e Pan/Pani wyciàgnàç z mechanizmów wsparcia na
poziomie ogólnoeuropejskim?

Dodatkowe propozycje dotyczàce wykorzystywania narz´dzi
referencyjnych do analizy i oceny Êwiadczonych us∏ug poradnictwa

IV.

Doskonalenie narz´dzi

• Czy jakieÊ aspekty wspólnych europejskich narz´dzi referencyjnych wydajà
si´ nieodpowiednie lub niemajàce zastosowania? Dlaczego?
• Czy jakieÊ wa˝ne aspekty nie zosta∏y w nich uwzgl´dnione?
• Czy majà Paƒstwo jakieÊ inne pomys∏y/koncepcje dotyczàce dodatkowego
wykorzystania tych narz´dzi na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym
lub lokalnym?
Prosimy o przesy∏anie uwag/propozycji na adres jwa@cedefop.eu.int, skàd
zostanà przekazane odpowiednim s∏u˝bom Komisji Europejskiej.
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ZA¸ÑCZNIK 2

Wybrane zasoby europejskie
s∏u˝àce wymianie wiedzy i
doÊwiadczeƒ w zakresie
poradnictwa
I.

Wizyty studyjne

(a) Wizyty studyjne dla praktyków poradnictwa
Academia to sieç zrzeszajàca europejskie organizacje zajmujàce si´
poradnictwem, finansowana ze Êrodków programu Leonardo da Vinci (LdV),
w ramach której organizowane sà zagraniczne programy sta˝y dla doradców
w krajach uczestniczàcych w programie. Wi´cej informacji na temat sieci
oraz sposobu sk∏adania wniosków o uczestnictwo w wizytach studyjnych
mo˝na znaleêç na stronie: http://www.ac-creteil.fr/steurop/Welcome.html
(b) Wizyty studyjne dla specjalistów w zakresie szkolenia zawodowego
Sà one tak˝e finansowane ze Êrodków programu LdV, zaÊ administrowane
przez Cedefop. Wi´cej informacji na temat tego programu oraz sposób
sk∏adania wniosków mo˝na znaleêç pod adresem:
http://studyvisits.cedefop.eu.int/index.asp?cid=2&artid=129&scid=3&artlang=EN
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II.

Bazy danych i fora dyskusyjne

(a) Wirtualna wspólnota Cedefopu w zakresie poradnictwa przez ca∏e
˝ycie
Pozwala ona praktykom, politykom, badaczom oraz partnerom spo∏ecznym
zaanga˝owanym w dziedzin´ poradnictwa na w∏àczenie si´ do prac Grupy
Ekspertów ds. Poradnictwa Przez Ca∏e ˚ycie oraz umo˝liwia wymian´
poglàdów i doÊwiadczeƒ w tej dziedzinie. Na forum tej wirtualnej
spo∏ecznoÊci mo˝na zainicjowaç dyskusj´ na interesujàcy nas temat lub
wziàç udzia∏ w ju˝ trwajàcej dyskusji, zaprosiç innych do dzielenia si´ swoimi
doÊwiadczeniami oraz zg∏aszaç uwagi na temat wst´pnych wersji
dokumentów przygotowywanych przez Grup´ Ekspertów. Swój akces do
wspólnoty mo˝na zg∏osiç pod adresem: http://communities.trainingvillage.gr/
lifelong_guidance
(b) Strona internetowa europejskiego forum badaƒ nad poradnictwem
Strona ta powstaje w ramach projektu programu LdV pt. „Wspieranie
innowacyjnego poradnictwa i doradztwa: budowanie dialogu mi´dzy teorià i
praktykà”. Celem projektu jest nadzorowanie tworzenia sieci poradnictwa i
doradztwa wykorzystujàcej stron´ internetowà, umo˝liwiajàcej
wykorzystywanie badaƒ naukowych i praktyki do poprawy jakoÊci us∏ug
Êwiadczonych na rzecz klientów. Wi´cej informacji na ten temat mo˝na
znaleêç pod adresem: http://www.guidance-europe.org
(c) Guidenet
W ramach finansowanego ze Êrodków programu LdV projektu Guidenet
powsta∏a mi´dzynarodowa sieç kompetencji i wiedzy, s∏u˝àca ró˝norodnym
inicjatywom w zakresie poradnictwa, ich ocenie oraz jak najszerszemu
upowszechnianiu w europejskich Êrodowiskach zajmujàcych si´
poradnictwem. Najwa˝niejszymi grupami odbiorców projektu Guidenet sà
doradcy zawodowi, instytucje i inne organizacje zajmujàce si´
poradnictwem, osoby odpowiedzialne za formu∏owanie polityki i inni istotni
aktorzy na wszystkich poziomach krajowych oraz na szczeblu
mi´dzynarodowym. Wi´cej informacji na ten temat mo˝na znaleêç na
stronie: http://www.guidenet.org
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(d) Exemplo
Exemplo to wirtualne forum (w ekstranecie) s∏u˝àce wymianie dobrych
praktyk i kontaktom mi´dzy praktykami poradnictwa, umo˝liwiajàce
prezentacj´ produktów lub metod, udzielanie porad, znalezienie partnera czy
przeprowadzenie wspólnych eksperymentów. Exemplo, zarzàdzane przez
Europejskie Stowarzyszenie ds. Szkolenia Zawodowego (EVTA), to sieç
zrzeszajàca 15 organizacji z 14 krajów europejskich, reprezentujàcych
krajowy sektor szkoleƒ oraz, w niektórych wypadkach, krajowe s∏u˝by
zatrudnienia. Aby uzyskaç wi´cej informacji na ten temat lub zg∏osiç swój
akces do sieci, nale˝y wejÊç na stron´: http://www.evta.net
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