
 
 

 

DAQOR – Développement pour l’Amélioration de la Qualité de l’Orientation 

Proiect de Parteneriat Leonardo da Vinci nr: LLP-LdV-PAR-2009-RO-025 

Programul „ Învăţare pe tot parcursul vieţii” 

 

DAQOR este un proiect european de parteneriat Leonardo da Vinci care îşi  propune 

ameliorarea calităţii procesului de orientare printr-un parteneriat original între universităţi 

europene (Université Bretagne Sud din Lorient, Franţa  şi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, 

Romania) şi structuri europene ale căror misiuni se situează în domeniul orientarii (PRAO, Lyon, 

Franţa; COSP – Verona, Italia; Service Enseignement Catalogne, Spania şi Orientation à 12, 

Belgia). Expertiza dobândită de trei dintre parteneri (PRAO, Université Bretagne Sud, 

Service Enseignement Catalogne) în cadrul proiectelor DROA şi AQOR, precum şi rezultatele 

obţinute în urma derulării acestora, au constituit verigi importante pentru demararea proiectului 

DAQOR. 

  Coordonarea proiectului este asigurată Pôle Rhône-Alpes de l'Orientation ( PRAO), din 

Lyon, Franţa.  Universitatatea Petrol-Gaze din Ploieşti este partener al acestui proiect, finanţarea 

realizându-se pe baza contractului de finanţare semnat cu Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Programul se 

desfăşoară între 01.08.2009 şi 31.07.2011.  

În cadrul proiectului sunt vizate trei tipuri de parteneriat: 

1. Un parteneriat de expertiză - constând în recomandări ale profesioniştilor implicaţi în 

proiectele AQOR sau DROA. Acest parteneriat are ca obiective: o mai bună cunoaştere a 

particularităţilor procesului de orientare în noile regiuni; creşterea gradului de 

conştientizare a  nevoii de asigurare a calităţii în orientare şi oferirea de sprijin pentru 

punerea în aplicare a sistemului de auto-evaluare. 



2. Un parteneriat de dezvoltare - format din profesionişti în orientare care deţin 

informaţiile iniţiale privind rezultatele proiectelor AQOR sau DROA. Aceste proiecte le 

vor permite să îşi aprofundeze cunoştinţele despre practicile din alte regiuni şi să 

reflecteze asupra punerii în aplicare a procesului de asigurare a calităţii în orientare.  

3. Un parteneriat de descoperire – de identificare a unor parteneri care nu au fost implicaţi  

în proiectele anterioare, dar care se arată interesaţi de tema calităţii în orientare. Scopul 

acestui parteneriat este de a provoca actorii implicaţi să descopere şi să participe la 

discuţii privind dezvoltarea calităţii în orientare.  

 

Acţiunile proiectului vizează schimbul de bune practici, organizarea de seminarii, 

conducerea unor grupuri de lucru în cadrul reţelelor europene de orientare sau în cadrul 

diferitelor regiuni partenere. 

Publicul ţintă al proiectului este reprezentat de profesionişti în domeniul orientării. În 

acest sens, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti colaborează cu consilieri şcolari – actori ai 

orientării şcolare din Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-pedagogică din Ploieşti şi cu consilieri 

în carieră - actori ai orientării profesionale ai Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă 

Prahova. 

Finalitatea proiectului DAQOR vizează armonizarea practicilor în domeniul recunoaşterii 

calităţii în orientare prin elaborarea unui Ghid al indicatorilor de calitate în orientare, ghid 

pertinent şi aplicabil la nivelul tuturor partenerilor. 

Mai multe informaţii legate de proiectul DAQOR se pot afla consultând site-ul: 
http://www.prao.org/partenariats-et-cooperations/qualite-de-l-orientation/daqor/daqor-
18993.kjsp?RH=PRO 

          De asemena, echipa de implementare de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti vă stă la 

 dispoziţie la următoarele  adrese:  

 

Conf.univ. dr. Marinoiu Cristian – responsabil proiect, marinoiu_c@yahoo.com   

Lector univ. dr. Cristina Safta - crystyne_s@yahoo.com 

Lector univ. dr. Mihaela Suditu - msuditu@yahoo.com 
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