
HÍRLEVÉL 5

H a az elmúlt két évben követted az iGUIDE projektet, akkor már tudod, hogy egy Erasmus+ által 
támogatott projektet mutatunk be, amelynek célja, hogy megszüntesse a szakadékot a felnőtt tanácsadás 
szolgáltatásaival kapcsolatban, különösen a munkavállalók, alacsonyan képzett munkavállalók és nehéz 

foglalkoztatási helyzetben lévő munkavállalók számára nyújtott tanácsadói szolgáltatás esetén. A projekt elmúlt 
hónapjaiban elhoztuk az iGUIDE Karrier Tervezői Eszköztár Forrásokat és az Online Portálunkat a közösségnek, hogy 
a fiatal és felnőtt tanulók közvetlenül részt vehessenek azokban, és megoszthassuk a mi tanulói forrásainkat azokkal, 
akik számára terveztük! 

ÜDVÖZLÜNK AZ IGUIDE PROJECT ÖTÖDIK 
HÍRLEVELÉNÉL!

KARRIER TERVEZŐI WORKSHOP

Az iGUIDE projekt utolsó hónapjait “animációs hónapoknak” hívjuk – ilyenkor rengeteg időt és energiát töltünk azzal, 
hogy megosszuk forrásainkat minnél több emberrel, hogy a munkánk eredményei segítséget jelentsen a felnőtt 
tanulók számára, akiket a támogatni akartunk. Ebben a részben betekintést nyújtunk arról, hogy mi történik a szerte a 
konzorciumunkban! 



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

Láthatjuk a fent említett három példán is, hogy mindegyik partner különböző megközeletéssel teszteli le az iGUIDE 
anyagait, és népszerűsíti az iGUIDE forrásokat a projekt két célcsoportjának körében.

MI JÖN MÉG...

Az egész iGUIDE csapat nevében is elnézést kell kérnünk! A projekt 2021 decemberében lezárult, de a jó hír, hogy 
a források ugyanúgy elérhetőek online, az online platformunkon keresztül az elkövetkező években is! Ha szeretnél 
hozzáférni az általunk készített forrásokhoz, kérlek látogass el ide: 
https://iguideproject.eu/outputs/

Köszönjük, hogy támogattad a projektünket az elmúlt két év során! 

LENGYELORSZÁGBAN
az INNEO két eseményt is szervezet az iGUIDE projekt eredményeinek 
népszerűsítése érdekében. Az elsőt 2021 júniusában, 28 résztvevővel 
tartották, a második esemény 38 embert ért el 2021 augusztusában. 
Mindkét eseményt Rzeszowban tartották, az INNEO. székhelyén, ez 
megadta a lehetőséget az INNEO munkatársainak, hogy a képzők 
és karriertanácsadók résztvegyenek az általunk fejlesztett források 
tesztelésében. 

CIPRUSON
a CARDET egy karrier tervezői workshopot tartott online 2021 júliusában. 
Az eseményen 23 képző és támogatott munkavállaló vett részt, akiknek 
előnyükre szolgált a részvétel, mert ennek köszönhetően megoszthatták a 
felnőtt tanulóikkal és kapcsolataikkal az iGUIDE források eszköztárát. 

ÍRORSZÁGBAN
a FIP ellátogatott egy második esély oktatói főiskolára, ahol közvetlenül le 
tudták tesztelni a karriertervezői eszköztár forrásait fiatal felnőtt tanulókkal, 
akik jelenleg is folytatják tanulmányaikat és készülnek a munkaerőpiacra 
való belépésre. 

https://iguideproject.eu/outputs/

