Informacja merytoryczna o projekcie, produkcie finalnym, w celu prowadzenia
działań upowszechniających podczas różnego rodzaju spotkań (krótka)
PHU APUS Robert Meller z Częstochowy realizuje na terenie całego województwa
śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.4., projekt innowacyjny testujący
pn. „@doradca zawodowy - elektroniczna aplikacja on-line”.

W trakcie realizacji projektu zostanie opracowane innowacyjne narzędzie pn.
„Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) - elektroniczny
program doradczy”, przeznaczone dla wszystkich specjalistów zajmujących się
problematyką doradztwa, informacji i poradnictwa zawodowego z terenu woj. śląskiego,
w szczególności doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego, doradców
personalnych, przy opracowywaniu przez nich indywidualnych planów działań (IPD).

WOPZ - Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych, to narzędzie pozwalające
specjaliście rynku pracy kompleksowo zdiagnozować zarówno preferencje zawodowe
osoby zgłaszającej się, jak i pomagające postawić diagnozę preferencji w zakresie
właściwości pracy. Jest to aplikacja, która nie tylko realizuje podstawowe, prawem ujęte
standardy, lecz również wychodzi naprzeciw potrzebom doradców zawodowych usprawnia ich pracę, zapewniając osobom zgłaszającym się do doradców wysoką jakość
obsługi, kompleksowe badanie i ocenę, co z pewnością przyczyni się do sformułowania –
za pomocą takiego narzędzia – trafnej diagnozy, a na jej podstawie – rzeczywistej
pomocy zgłaszającej się osobie.

Realizacja projektu zakłada następujące fazy realizacji:
1) pogłębiona diagnoza (przeprowadzenie indywidualnych wywiadów ze specjalistami
rynku pracy oraz osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo),
2) opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego (spotkania z udziałem specjalistów
rynku pracy oraz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo),
3) testowanie produktu finalnego(warsztaty z udziałem specjalistów rynku pracy oraz
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo),
4) opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego,
5) upowszechnianie produktu finalnego (organizacja konferencji wojewódzkiej,
warsztatów, szkoleń dla specjalistów rynku pracy itp).

W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjny produkt finalny – aplikacja WOPZ,
która będzie miała formę elektronicznej aplikacji on-line, umieszczonej na zewnętrznym
serwerze, dostępnej po zalogowaniu się do systemu. Aplikacja składać się będzie
z narzędzia diagnostycznego składającego się z:
1) diagnozy preferencji zawodowych;
2) diagnozy preferencji w zakresie właściwości pracy.
Obok produktu finalnego, powstaną następujące produkty pomocnicze:
1)
2)
3)
4)

„Podręcznik dla użytkownika aplikacji WOPZ”,
„Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – instrukcja dla doradcy”,
„Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych – instrukcja dla badanego”,
„Program szkolenia dla użytkowników aplikacji WOPZ”,

5) „Publikacja nt. stosowania WOPZ w praktyce”.
Realizacja projektu potrwa do końca listopada 2013 roku. Serdecznie zapraszamy do
aktywnego odwiedzania strony internetowej projektu www.apus.edu.pl, na której
zamieszczane są bieżące informacje z poszczególnych etapów tworzenia WOPZ.
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