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Ε άν παρακολουθείτε το έργο μας iGUIDE τα τελευταία δύο χρόνια, θα γνωρίζετε ότι αντιπροσωπεύουμε ένα 
έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+, το οποίο στοχεύει να καλύψει το κενό στην παροχή καθοδήγησης 
ενηλίκων, ειδικά στην παροχή καθοδήγησης για εργαζόμενους, χαμηλά ειδικευμένων εργαζομένων και 

εργαζομένων σε ευάλωτες θέσεις εργασίας. Τους τελευταίους μήνες του έργου, φέραμε την Εργαλειοθήκη Πόρων 
για την Επαγγελματική Καθοδήγηση του έργου iGUIDE και τη διαδικτυακή μας πύλη στην κοινότητα για να 
αλληλεπιδράσουμε άμεσα με νέους και ενήλικες εκπαιδευόμενους και να μοιραστούμε τους μαθησιακούς μας 
πόρους με τα άτομα για τα οποία αυτά έχουν σχεδιαστεί!

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΌ ΠΕΜΠΤΌ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΌ 
ΔΕΛΤΙΌ ΤΥΠΌΥ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ iGUIDE!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΥ

Οι τελευταίοι μήνες του έργου iGUIDE είναι αυτό που ονομάζουμε «μήνες animation». Αφιερώνουμε πολύ 
χρόνο και προσπάθεια για να μοιραζόμαστε τους πόρους μας με όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, έτσι ώστε 
τα αποτελέσματα της δουλειάς μας να έχουν αποτελέσματα μεταξύ των ενηλίκων μαθητών για τους οποίους 
εργαζόμαστε για να υποστηρίξουμε. Σε αυτή την ενότητα, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο τι έχει συμβεί σε 
όλη την κοινοπραξία μας!



«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν». Αριθμός έργου: 2019-1-PL01-KA204-065089

Μπορούμε να δούμε από αυτά τα τρία παραδείγματα, ότι οι εταίροι έχουν υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση 
για να εμπλέξουν εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευόμενους ενηλίκων στη δοκιμή του υλικού iGUIDE και στη 
διασφάλιση ότι οι πόροι iGUIDE προωθούνται μεταξύ αυτών των δύο βασικών ομάδων-στόχων του έργο μας.

ΤΙ ΑΚΌΛΌΥΘΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Αυτή ήταν και η τελευταία μας επικοινωνία με εσάς! Το iGUIDE έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά 
τα καλά νέα είναι ότι οι πόροι μας θα είναι διαθέσιμοι μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας για πολλά χρόνια 
ακόμα! Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους πόρους που έχουμε δημιουργήσει, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: 
https://iguideproject.eu/outputs/

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στο έργο μας τα τελευταία δύο χρόνια!

ΣΤΗΝ ΠΌΛΩΝΙΑ
ο οργανισμός INNEO έχει φιλοξενήσει δύο εκδηλώσεις για την προώθηση 
των αποτελεσμάτων του έργου iGUIDE. Η πρώτη φιλοξενήθηκε τον 
Ιούνιο του 2021, με 28 άτομα και η δεύτερη εκδήλωση έφτασε τους 
38 συμμετέχοντες και φιλοξενήθηκε τον Αύγουστο του 2021. Και οι 
δύο εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στο Rzeszow όπου εδρεύει το INNEO 
και έδωσαν στο προσωπικό του INNEO την ευκαιρία να εμπλέξουν 
εκπαιδευτικούς και συμβούλους σταδιοδρομίας στη δοκιμή των πόρων 
που έχουμε αναπτύξει.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ
το ερευνητικό κέντρο CARDET φιλοξένησε ένα διαδικτυακό εργαστήριο 
σχεδιασμού σταδιοδρομίας τον Ιούλιο του 2021. Σε αυτήν την εκδήλωση 
συμμετείχαν 23 εκπαιδευτές ενηλίκων και εργαζόμενοι υποστήριξης, 
οι οποίοι θα ωφεληθούν πολύ από τη δυνατότητα κοινής χρήσης της 
εργαλειοθήκης πόρων iGUIDE με ενήλικες εκπαιδευόμενους στα δίκτυά 
τους.

ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
το FIP επισκέφτηκε ένα κολέγιο εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας και 
μπόρεσε να δοκιμάσει τους πόρους της εργαλειοθήκης σχεδιασμού 
σταδιοδρομίας απευθείας με νεαρούς ενήλικες μαθητές που 
ολοκληρώνουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και στοχεύουν να 
εισέλθουν ξανά στην αγορά εργασίας.

https://iguideproject.eu/outputs/

