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WIRTUALNE SZKOLENIE iGUIDEAKTUALNE INFORMACJE O 
PROJEKCIE iGUIDE

W związku z pandemią 
promującą pracę zdalną, 
partnerzy iGUIDE pracują 
głównie z domu, zmieniając 
realizacje projektu z 
bezpośredniego na online.

W ciągu ostatnich kilku tygodni 
partnerzy iGUIDE sfinalizowali 
swoje szkolenia LTTA! 

Prace nad Zasobami Zestawu 
Narzędzi do Planowania Kariery 
iGUIDE oraz nad naszym 
Portalem Internetowym są już 
prawie ukończone, a partnerzy 
nie mogą się doczekać, aby 
rozpowszechniać wiadomości 
i dzielić się zasobami 
edukacyjnymi iGUIDE!

Ale zobaczmy poszczególne 
uaktualnienia krok po kroku!  

Szkolenie iGUIDE LTTA odbyło się online w dniach 15-17 czerwca 
2021 roku. Trzydniowe wirtualne szkolenie dało uczestnikom 
możliwość zapoznania się z projektem i jego osiągnięciami oraz 
interakcji z innowacyjnymi zasobami w kontekście samokształcenia. 

W pierwszym dniu szkolenia trener przedstawił zasoby IO1 - Zestaw 
Narzędzi Poradnictwa Zawodowego. Każdy z uczestników zapoznał 
się z formą i strukturą zasobów, a następnie przystąpił do ćwiczenia 
grupowego, w którym wybrał jeden z 36 tematów IO1 i próbował 
przejść przez arkusze informacyjne i ćwiczenie autorefleksji w 
oparciu o podręcznik. Kiedy uczestnicy zapoznali się już z formatem i 
tematami IO1 oraz przepracowali wspólnie jeden z tematów, drugim 
zadaniem było indywidualne wybranie trzech z 35 pozostałych 
tematów IO1 i przepracowanie ich w formie samokształcenia 
w drugim i trzecim dniu szkolenia. Na koniec pierwszego dnia 
szkolenia każdy uczestnik informował trenera o wybranych przez 
siebie tematach, natomiast na zakończenie szkolenia wysyłał do 
trenera wykonane ćwiczenie.

Podsumowując, doświadczenie wirtualnego szkolenia było owocne, 
a uczestnicy zostali zapoznani z Portalem e-Learningowym iGUIDE 
i zasobami, które wypełniają lukę w istniejącym kontekście w 
odniesieniu do planowania kariery i kierowania zdobytą karierą.

WITAMY W CZWARTYM NEWSLETTERZE 
PROJEKTU iGUIDE!



PORTAL E-LEARNINGOWY iGUIDE

Portal e-learningowy iGUIDE jest już dostępny 
w języku angielskim: (https://iguideproject.eu/
outputs/). Jest to platforma wspierająca dorosłych 
użytkowników/uczniów/odwiedzających w 
zarządzaniu ich własną karierą! Użytkownicy/Uczący 
się/Odwiedzający są zaproszeni 

do zapoznania się we własnym tempie i czasie z 
36 zasobami, które pomogą im w dokonywaniu 
lepszych, bardziej świadomych i bardziej 
odpowiednich wyborów zawodowych, kierując 
ich własną karierą. Zapraszamy do odwiedzenia i 
odkrywania!

CO DALEJ...

W ciągu najbliższych tygodni prace nad Portalem e-learningowym iGUIDE (https://iguideproject.euoutputs/)  
zostaną zakończone, a zasoby przetłumaczone na języki narodowe wszystkich partnerów, natomiast 
Warsztaty Planowania Kariery, podczas których edukatorzy dorosłych i słuchacze będą zaangażowani w 
testowanie interfejsu i zasobów, zostaną zorganizowane we wszystkich krajach partnerskich. Bądź na 
bieżąco, aby dowiedzieć się więcej!

PARTNERZY PROJEKTU iGUIDE

Projekt jest realizowany przez siedmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich:

1 INNEO 
Polska

2 REINTEGREA 
Czechy

3 Future In Perspective 
Irlandia

4 CARDET 
Cypr

5 RightChallenge
Portugalia

6 EMINA
Węgry

6 Asociatia de Dezvoltare 
Economico-Sociala 
Rumunia

Organizacje mają różną wielkość, charakterystykę i specjalizację, co pomaga nam rozwijać bardzo 
efektywną współpracę. Spotkania projektowe odbywają się w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu 
jesteśmy stale zaangażowani w projekt i skoncentrowani na naszych celach.
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