
Bine ați venit la cel de-al treilea buletin informativ al 
Proiectului iGUIDE! Suntem încântați să vă povestim 
despre:
• Dezvoltarea proiectului până în prezent
• iGUIDE și Covid
• Pașii următori

Noua normalitate
Proiectul are acum 12 luni și iată că lumea s-a schimbat mult în 
aceste 12 luni! Ca orice alt sector al vieții, proiectul iGUIDE și 
dezvoltarea acestuia au fost date peste cap de COVID19, iar 
tpartenerii, la fel ca mulți alții, au fost nevoiți să se adapteze. A fost 
dificil, însă partenerii sunt deja obișnuiți să creeze materiale de la 
distanță. Căci, până la urmă, un parteneriat strategic Erasmus+ 
este despre lucrul la distanță, în diferite limbi și culturi. Partenerii au 
trebuit să anuleze o întâlnire față în față la Porto și să țină această 
întâlnire online. A fost o întâlnire fructuoasă în care s-a discutat 
literalmente tot ce trebuia discutat.

Pare puțin probabil acum ca partenerii să se poată întâlni peste 6 
luni și să găzduiască evenimentul de formare transnațională din 
Polonia, dar există întotdeauna speranță. Dacă nu este posibil să 
aibă loc față în față, atunci partenerii se vor muta înapoi în spațiul 
cibernetic și îl vor găzdui online.

Materialele produse până acum au avut succesul scontat din partea 
celor interesați la nivel local. Testarea a fost „floarea la ureche”, iar 
partenerii sunt acum mai încrezători că materialele create vor fi o 
adevărată comoară de informațiilor despre carieră într-o lume în 
care carierele au nevoie de tot ajutorul pe care îl pot obține.
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Resurse de gestionare a carierei
Partenerii au plăcerea să vă anunțe că, după multe luni 
și multă muncă grea, toate cele 36 de resurse pentru 
managementul carierei au fost finalizate și produse în 
limba engleză. Acest set de instrumente este cu adevărat 
remarcabil și include 12 subiecte pentru trei domenii 
principale:

Abilități necesare pregătirii pentru un loc de muncă
Abilități necesare căutării unui loc de muncă Abilități 
necesare păstrării unui loc de muncă

Resursele setului de instrumente cuprind prelegeri video, 
fișe tehnice și manuale. Acum, mai mult ca oricând, 
instrumente precum cele pe care le-au creat partenerii 
iGUIDE sunt cu adevărat valoroase, iar partenerii sunt 
încrezători că vor fi bine primite în toate țările partenere.

Bine ați venit la iGUIDE!

Cine sunt partenerii?
Proiectul este dezvoltat de șapte parteneri din șapte țări europene:

• REINTEGRA (Republica Cehă)
• Future in Perspective Limited (Irlanda)
• CARDET (Cipru)
• Rightchallenge (Portugalia)
• Asociația de Dezvoltare Economico-Socială (România)
• EMINA (Ungaria)

Organizațiile au dimensiuni, caracteristici și specializări diferite, 
ceea ce ne ajută să dezvoltăm o cooperare foarte eficientă. 
Întâlnirile proiectului sunt programate în mod regulat pentru a 
rămâne constant implicați în proiect și concentrați asupra 
obiectivelor noastre.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a 
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor conținute în aceasta.
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Programul de Instruire Continuă 
Introductivă 
Programul de Instruire Continuă Introductivă începe să 
prindă contur. Acesta va avea 40 de ore de conținut, 
își propune să prezinte cele 36 de resurse din setul de 
instrumente și va oferi sfaturi despre cum să profitați la 
maximum de instrumentele disponibile. Programul de 
inițiere va oferi, de asemenea, o mulțime de informații 
despre noile materiale de învățare disponibile celor 
care-și doresc să înceapă sau să păstreze o carieră 
nouă. Programul de inițiere este un instrument vital 
pentru a avea acces la lumea actuală și la noua 
normalitate. 

Portalul de E-Learning
Partenerii creează în prezent portalul de E-Learning care 
va găzdui excelentele materiale și resurse create. Scopul 
portalului este de a oferi instructorilor și cursanților un 
mediu de învățare transparent, care să permită 
consilierilor de carieră să-și îndrume clienții prin procesul 
de învățare și să le evalueze performanța. De asemenea, 
acesta va sprijini instructorii și cursanții să își cizeleze 
abilitățile tehnologice și să împărtășească idei, 
colaborând cu colegi și omologi din cele 7 țări partenere.


