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D acă ați urmărit proiectul nostru iGUIDE în ultimii doi ani, știți deja că reprezentăm un proiect finanțat 
Erasmus+, care își propune să reducă decalajul existent în ceea ce privește furnizarea de îndrumare 
profesională pentru adulți, în special pentru angajați, muncitori cu un nivel scăzut de calificare și angajați 

în locuri de muncă vulnerabile. În ultimele luni ale proiectului, am lansat în comunitate resursele setului nostru de 
instrumente de planificarea carierei iGUIDE și portalul nostru online, pentru a comunica direct cu cursanții tineri și 
adulți și pentru a împărtăși resursele noastre de învățare cu cei pentru care le-am proiectat !

BUN VENIT LA AL CINCILEA ȘI ULTIMUL BULETIN 
INFORMATIV AL PROIECTULUI iGUIDE!

ATELIERE DE PLANIFICARE A CARIEREI!

Ultimele luni ale proiectului iGUIDE sunt ceea ce noi numim „lunile animate” – deoarece investim timp și efort în a 
împărtăși resursele create cu cât mai mulți oameni, astfel încât rezultatele muncii noastre să aducă rezultate în rândul 
cursanților adulți pe care ne străduim să îi sprijinim. În continuare, vă vom arăta rapid ce s-a mai întâmplat în cadrul 
consorțiului nostru!



Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar 
Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru modul de utilizare a informațiilor conținute în aceasta”. Numarul proiectului: 2019-1-PL01-KA204-065089

Din aceste trei exemple, se poate vedea că fiecare partener a adoptat o abordare diferită pentru implicarea 
educatorilor de adulți și a cursanților adulți în testarea materialelor iGUIDE și pentru a se asigura că resursele iGUIDE 
sunt promovate către cele două grupuri țintă cheie ale proiectului nostru.

CE URMEAZĂ...

Ne pare rău să vă spunem că asta a fost tot din partea echipei iGUIDE! Proiectul s-a încheiat în decembrie 2021, dar 
vestea bună este că resursele noastre vor fi disponibile online, prin intermediul platformei noastre online, pentru 
mulți ani de acum înainte! Dacă doriți să accesați resursele pe care le-am creat, vă rugăm să vizitați: 
https://iguideproject.eu/ro/outputs-ro/
https://elearning.iguideproject.eu/

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat proiectului nostru în ultimii doi ani!

ÎN POLONIA
INNEO a găzduit două evenimente pentru promovarea rezultatele 
proiectului iGUIDE. Primul a fost găzduit în iunie 2021, cu participarea a 28 
de persoane; cel de-al doilea eveniment a ajuns la 38 de participanți și a fost 
găzduit în luna august 2021. Ambele evenimente au avut loc în Rzeszow, 
unde își are sediul INNEO, și au oferit personalului INNEO oportunitatea de 
a antrena educatori și consilieri de carieră în testarea resurselor pe care le-
am dezvoltat.

ÎN CIPRU
CARDET a găzduit online un atelier de planificare a carierei în iulie 2021. 
La acest eveniment au participat 23 de educatori și persoane angajate în 
acordarea de asistență pentru adulți, care vor putea împărtăși setul de 
resurse iGUIDE cu cursanții adulți din cadrul rețelelor lor profesionale.

ÎN IRLANDA
FIP a mers la un colegiu de educație pentru a doua șansă, unde au putut 
testa resursele setului de instrumente de planificare a carierei împreună cu 
cursanți adulți tineri, aflați în curs de finalizare a programelor de educație, 
cu scopul revenirii pe piața muncii.

https://iguideproject.eu/ro/outputs-ro/
https://elearning.iguideproject.eu/

