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iGUIDE VIRTUÁLIS TRÉNINGiGUIDE PROJECTTEL 
KAPCSOLATOS FRISSÍTÉSEK

A pandémia következtében 
támogatott távmunka miatt az 
iGUIDE partnerek nagyrészt 
otthonukból dolgoztak, így a 
project kivitelezése a személyes 
helyett az online térbe került át. 

Az elmúlt hetekben az iGUIDE 
partnerek véglegesítették az 
LTTA-tréningjüket! 

Az iGUIDE Karrier Tervező 
Eszköztár Forrás és az 
Online Portálunk nemsokára 
véglegesítve lesz, és a 
partnerek alig várják, hogy 
megoszthassák a híreket és az 
iGUIDE tanulói forrásokat!

De nézzük meg az 
újdonságokat lépésről lépésre!  

iGUIDE LTTA 2021. június 15. és 17-e között volt megtartva. A három 
napos virtuális tréning lehetőséget adott a résztvevőknek, hogy 
megismerhessék a projektet és annak eredményeit, valamint az 
innovatív források segítéségével hassanak egymásra.

A tréning első napján a tréner bemutatta nekik az IO1 – 
Karrier Tanácsadás Eszköztár Forrásokat. Minden résztvevő 
megismerkedett a források formájával és struktúrájával, majd 
részt vettek egy csoportos feladatban, ahol a 36 IO1 témából egyet 
ki kellett választaniuk, majd a kézikönyv alapján megpróbáltak 
megcsinálni/folytatni a tájékoztatót, és önellenőrző gyakorlatokat. 
Amint a résztvevők megismerték az IO1 formátumát, témáját, és 
végigcsinálták közösen az egyik témát, a második feladat során 
egyénileg kellett kiválasztaniuk három témát a fennmaradó 35 IO1 
témák közül, és végigcsinálni őket az általuk meghatározott tanulási 
módszerrel a tréning 2. és 3. napján. Az első nap végén minden 
résztvevő tájékoztatta a trénert az általa választott témáról, amit a 
tréning végén teljesítve elküldött számára.

Mindent összevetve, gyümölcsöző volt a virtuális tréning élménye, 
amelynek során a résztvevők megismerhették az iGUIDE e-Tanulói 
Portált és a forrásokat, amely betölti a karriertervezéssel és a 
sikeres karriertanácsadással kapcsolatos réseket.

ÜDVÖZLÜNK AZ iGUIDE PROJECT NEGYEDIK 
HÍRLEVELÉNÉL!



iGUIDE e-TANULÓI PORTÁL

Az iGUIDE e-Tanulói Portál most elérhető angolul is: 
(https://iguideproject.eu/outputs/).
Ez egy önállóan irányított platform, amely a felnőtt 
használókat/tanulókat/látogatókat támogatja saját 
karrierjük irányításában. 

Ösztönzi őket arra, hogy a saját tempójukhoz 
és idejükhöz igazítva vessenek egy pillantást 
a 36 forrásra, amely támogatni fogja őket 
abban, hogy jobb, informáltabb és megfelelőbb 
karrierdöntéseket hozzanak a saját karrierútjuk 
során. Látogasd meg és fedezd fel a portált!

MI JÖN MÉG...

A következő hetekben az iGUIDE e-Tanulói Portállal (https://iguideproject.eu/outputs/)  kapcsolatos munkák 
be fognak fejeződni, a források az összes partner nemzeti nyelvére való fordítással, míg a Karrier Tervezői 
Workshop, ahol felnőtt képzők és tanulók tesztelhetik határaikat és forrásaikat, minden partnerországban 
megrendezésre kerül. Maradj velünk, hogy többet meg tudj róla! 

iGUIDE PARTNEREK

A projektet hét partner hozta létre, hét európai országból:

1 INNEO 
Lengyelország

2 REINTEGREA 
Csehorszáh

3 Future In Perspective 
írország

4 CARDET 
Ciprus

5 RightChallenge
Portugália

6 EMINA
Magyarország

6 Asociatia de Dezvoltare 
Economico-Sociala 
Románia

A szervezetek különböző nagyságúak, jellegzetességűek és szakosodásúak, ami segíti a minél hatékonyabb 
együttműködést. A projektmegbeszélések rendszeresen be vannak ütemezve, hogy folyamatosan részese 
legyen mindenki és a célokra fókuszáljunk. 

“Az Európai Bizottság támogatja a publikáció létrejöttét, a támogatás viszont  nem jelenti a tartalmak jóváhagyását, ami csak a szerzők nézőpontját tükrözi, 
és a Bizottságot nem lehet felelősségre vonni bármely ezen dokumentunkban tartalmazott információ miatt.” Projekt szám: 2019-1-PL01-KA204-065089
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