
BIULETYN 5

Jeśli śledziłeś nasz projekt iGUIDE przez ostatnie dwa lata, wiesz, że reprezentujemy projekt finansowany w ramach 
programu Erasmus+, którego celem jest wypełnienie luki w poradnictwie dla dorosłych, zwłaszcza w zakresie 

doradztwa dla pracowników, pracowników o niskich kwalifikacjach i pracowników w niepewnych zawodach. W ciągu 
ostatnich kilku miesięcy trwania projektu udostępnialiśmy nasze zasoby Zestawu narzędzi do planowania kariery 
iGUIDE oraz nasz internetowy portal społeczności lokalnej w celu bezpośredniego zaangażowania młodych i dorosłych 
uczniów oraz dzielenia się naszymi zasobami edukacyjnymi z osobami, dla których zostały one stworzone!  

WITAMY W PIĄTYM I OSTATNIM 
NEWSLETTERZE PROJEKTU iGUIDE!

WARSZTATY PLANOWANIA KARIERY!

Ostatnie miesiące projektu iGUIDE to tak zwane “miesiące animacji” - to czas, w którym poświęcamy dużo czasu i 
wysiłku na dzielenie się naszymi zasobami z jak największą liczbą osób, tak aby rezultaty naszej pracy przyniosły efekty 
wśród dorosłych uczących się, których staraliśmy się wspierać. W tej części przedstawimy krótką migawkę tego, co 
działo się w naszym konsorcjum!



“Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych”. Numer projektu: 2019-1-PL01-KA204-065089

Widzimy na tych trzech przykładach, że wszyscy partnerzy przyjęli różne podejście do angażowania dorosłych 
edukatorów i dorosłych uczniów w testowanie materiałów iGUIDE oraz do zapewnienia, że zasoby iGUIDE są 
promowane wśród tych dwóch kluczowych grup docelowych w naszym projekcie.

CO DALEJ...

Z przykrością informujemy, że to już wszystko od zespołu iGUIDE! Projekt zakończył się w grudniu 2021 roku, ale dobra 
wiadomość jest taka, że nasze zasoby będą dostępne online za pośrednictwem naszej platformy internetowej przez 
wiele kolejnych lat! Jeśli chcesz uzyskać dostęp do zasobów, które stworzyliśmy, odwiedź stronę: https://iguideproject.
eu/outputs/  

Dziękujemy za wsparcie naszego projektu w ciągu ostatnich dwóch lat! 

W POLSCE
INNEO zorganizowało dwa wydarzenia promujące rezultaty projektu 
iGUIDE. Pierwsze z nich odbyło się w czerwcu 2021 roku i wzięło w nim 
udział 28 osób; drugie wydarzenie, w którym wzięło udział 38 uczestników, 
odbyło się w sierpniu 2021 roku. Oba wydarzenia odbyły się w Rzeszowie, 
gdzie mieści się siedziba INNEO, i dały pracownikom INNEO możliwość 
zaangażowania edukatorów i doradców zawodowych w testowanie 
opracowanych przez nas zasobów.

NA CYPRZE
CARDET zorganizował warsztaty planowania kariery online w lipcu 
2021 roku. W wydarzeniu tym wzięło udział 23 dorosłych edukatorów i 
pracowników wsparcia, którzy odniosą duże korzyści dzięki możliwości 
dzielenia się zestawem narzędzi iGUIDE z dorosłymi uczniami w swoich 
kręgach.

W IRLANDII
FIP uczestniczył w kolegium edukacyjnym dotyczącym drugiej szansy, gdzie 
miał możliwość przetestowania zasobów zestawu narzędzi planowania 
kariery bezpośrednio z młodymi dorosłymi uczniami, którzy kończą 
programy edukacyjne i zamierzają ponownie wejść na rynek pracy.
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