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P okud jste v posledních dvou letech sledovali náš projekt iGUIDE, budete vědět, že zastupujeme 
projekt financovaný společností Erasmus+, jehož cílem je překlenout mezeru v poskytování 
poradenství pro dospělé, zejména pokud jde o poskytování poradenství pracovníkům, pracovníkům 

s nízkou kvalifikací a pracovníkům ve zranitelných zaměstnáních.  Během posledních několika měsíců 
projektu jsme přinesli naše zdroje iGUIDE Sady nástrojů pro plánování kariéry a náš online portál do 
komunity, abychom se přímo zapojili s mladými a dospělými studenty a sdíleli naše vzdělávací zdroje s 
lidmi, pro které jsme je navrhli! 

VÍTEJTE U PÁTÉHO A POSLEDNÍHO 
NEWSLETTERU PRO PROJEKT iGUIDE!

WORKSHOPY PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY! 

Poslední měsíce projektu iGUIDE jsou to, co nazýváme “animační měsíce” - to je místo, kde trávíme spoustu 
času a úsilí sdílením našich zdrojů s co nejvíce lidmi, aby výsledky naší práce přinesly výsledky mezi 
dospělými studenty, se který jsme pracovali, abychom je podpořili. V této části poskytneme rychlý přehled o 
tom, co se děje v celém našem konsorciu! 



“Podpora Evropské komise pro výrobu této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží pouze názory autorů, a
Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací v ní obsažených.” Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA204-065089

Z těchto tří příkladů vidíme, že všichni partneři zaujali odlišný přístup k zapojení pedagogů dospělých 
a dospělých studentů do testování materiálů iGUIDE a do zajištění toho, aby  zdroje iGUIDE byly  
propagovány mezi těmito dvěma klíčovými cílovými skupinami v našem projektu. 

CO SE CHYSTÁ DÁL... 

Je nám líto, že to je vše od vašeho týmu iGUIDE! Projekt skončil v prosinci 2021, ale dobrou zprávou je, že 
naše zdroje budou k dispozici online prostřednictvím naší online platformy po mnoho dalších let! Pokud 
byste chtěli získat přístup ke zdrojům, které jsme vytvořili, navštivte: https://iguideproject.eu/outputs/

Děkujeme za podporu našeho projektu v posledních dvou letech! 

V POLSKU 
uspořádalo INNEO dvě akce na podporu  výstupů projektu iGUIDE. 
První se konala v červnu 2021 s 28 jednotlivci; a druhá akce oslovila 
38 účastníků a konala se v srpnu 2021. Obě akce se konaly v 
Rzeszowě, kde sídlí INNEO, a umožnily zaměstnancům INNEO zapojit 
pedagogy a kariérní poradce do testování zdrojů, které jsme vyvinuli.

NA KYPRU 
uspořádal CARDET v červenci 2021 online  workshop o plánování 
kariéry.  Této akce se zúčastnilo 23 pedagogů dospělých a 
podpůrných pracovníků, kteří budou mít velký prospěch z toho, že 
budou moci sdílet  sadu zdrojů iGUIDE s dospělými studenty ve svých 
sítích. 

V IRSKU 
FIP navštěvovala vysokou školu druhé šance, kde mohla otestovat 
zdroje nástrojů pro plánování kariéry přímo s mladými dospělými 
studenty, kteří dokončují své vzdělávací programy a usilují o 
opětovný vstup na trh práce.

https://iguideproject.eu/outputs/

