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INSTRUIREA VIRTUALĂ iGUIDENOUTĂȚI DESPRE 
PROIECTUL iGUIDE

Odată cu pandemia ce 
promovează munca la distanță, 
partenerii iGUIDE au lucrat 
și ei în principal de acasă, 
transformând rezultatele 
proiectul de la modul față-în-
față la varianta online.

În ultimele câteva săptămâni, 
partenerii iGUIDE au finalizat 
formarea LTTA (activități de 
predare / învățare)! 

Munca la resursele setului de 
instrumente de planificare a 
carierei iGUIDE și la portalul 
nostru online este aproape 
finalizată, iar partenerii abia 
așteaptă să răspândească 
vestea și să împărtășească 
resursele de învățare iGUIDE!

Dar haideți să vedem noutățile 
pas cu pas!  

Activitatea de predare / învățare (LTTA) iGUIDE a avut loc online, 
în perioada 15-17 iunie 2021. Instruirea virtuală de trei zile a oferit 
participanților posibilitatea de a afla și mai multe lucruri despre 
proiect și realizările acestuia și de a interacționa cu resursele 
inovatoare într-un context de învățare independentă. 

În prima zi de instruire, formatorul a prezentat IO1 – Setul de 
instrumente pentru ghidarea carierei. Fiecare participant s-a 
familiarizat cu forma și structura resurselor și apoi s-a alăturat unui 
exercițiu de grup, în care a fost ales unul dintre cele 36 de subiecte 
ale IO1, fiecare străduindu-se să treacă prin fișele informative și să 
rezolve exercițiul de autocunoaștere bazat pe ghidul resursei alese. 
Odată ce participanții s-au familiarizat cu formatul și subiectele IO1 
și au lucrat împreună la unul dintre acestea, a doua sarcină a fost 
să selecteze în mod individual trei dintre cele 35 de subiecte rămase 
ale IO1 și să le rezolve sub formă de învățare independentă în 
zilele 2 și 3 ale instruirii. La sfârșitul primei zile de instruire, fiecare 
participant a comunicat formatorului subiectele alese, iar la sfârșitul 
instruirii i-a trimis acestuia exercițiile rezolvate.

Per total, experiența de formare virtuală a fost una fructuoasă, 
participanții familiarizându-se cu Portalul de e-learning iGUIDE și 
resursele ce completează un gol în contextul existent cu privire la 
planificarea și îndrumarea carierei.

BUN VENIT LA AL PATRULEA BULETIN 
INFORMATIV AL PROIECTULUI iGUIDE!



PORTALUL DE E-LEARNING iGUIDE

Portalul de e-Learning iGUIDE este acum disponibil 
în limba engleză aici: https://iguideproject.
eu/outputs/. Este o platformă de învățare 
independentă, care sprijină utilizatorii adulți/ 
cursanții/ vizitatorii în gestionarea propriilor 
cariere!

Utilizatorii/ cursanții/ vizitatorii sunt invitați să 
arunce o privire în ritm și timp propriu la cele 36 
de resurse, care îi vor sprijini să facă alegeri de 
carieră mai bune, mai informate și mai adecvate, 
ghidându-și astfel propria carieră. Nu ezitați să 
vizitați și să explorați!

CE URMEAZĂ...

În următoarele săptămâni, portalul de e-Learning iGUIDE (https://iguideproject.eu/outputs/) va fi 
finalizat, resursele fiind traduse în limbile naționale ale tuturor partenerilor, iar în toate țările partenere 
vor fi organizate ateliere de planificare a carierei, unde educatorii adulți și cursanții vor testa interfața și 
resursele, Rămâneți cu noi în continuare pentru a afla mai multe!

Partenerii iGUIDE

Proiectul este dezvoltat de șapte parteneri din șapte țări europene:

1 INNEO 
Polonia

2 REINTEGREA 
Republica Cehă

3 Future In Perspective 
Irlanda

4 CARDET 
Cipru

5 RightChallenge
Portugalia

6 EMINA
Ungaria

6 Asociatia de Dezvoltare 
Economico-Sociala 
România

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