
Είναι με μεγάλη χαρά που σας ενημερώνουμε για:
• Την ιδέα πίσω από το έργο
• Τα μέλη της σύμπραξής μας
• Την πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου

Τι θέλουμε να επιτύχουμε;
Το iGuide παρέχει μια καινοτόμο προσέγγιση, αναπτύσσοντας τον 
σχεδιασμό καριέρας ως γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο πρέπει να 
επιτευχθούν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Προωθεί την πλήρη 
αλλαγή της επικρατούσας νοοτροπίας όσον αφορά την επαγγελματική 
καθοδήγηση και προτείνει τον εκσυγχρονισμό της, ώστε να αντικατοπτρίζει 
την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Ο αντίκτυπος του έργου είναι ότι οι ομάδες-στόχοι θα κάνουν καλύτερες, 
πιο τεκμηριωμένες και πιο κατάλληλες επαγγελματικές επιλογές, 
αναπτύσσοντας, ταυτόχρονα, τις δεξιότητές τους σε σημαντικό βαθμό. Θα 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους 
στόχους και θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι για το τι να περιμένουν στην 
ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων παραδοτέων:
1. Ένα Εγχειρίδιο Σχεδιασμού Καριέρας με 36 πόρους για αρχάριου 
αλλά και προχωρημένου επιπέδου.
2. Ένα ολοκληρωμένο εισαγωγικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές 
ενηλίκων, επαγγελματίες καθοδήγησης και λειτουργούς απασχόλησης.
3. Μια σειρά ψηφιακών περιβαλλόντων που θα υποστηρίζουν τη 
χρήση των πόρων του σχεδιασμού καριέρας από τους εκπαιδευόμενους.
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Καθοδηγήστε τη δική σας καριέρα - 
Η ιδέα πίσω από το έργο
Υπάρχει ένα σημαντικό κενό όσον αφορά την παροχή 
καθοδήγησης σε ενήλικες, ιδιαίτερα σε σχέση με την 
καθοδήγηση που παρέχεται σε εργαζόμενους γενικότερα 
και σε εργαζόμενους με χαμηλές δεξιότητες και άτομα που 
απασχολούνται σε επισφαλή επαγγέλματα ειδικότερα. Η 
ιδέα ότι θα κάνουμε την ίδια δουλειά ή ότι θα έχουμε τις ίδιες 
δεξιότητες εφ’ όρου ζωής ανήκει, εδώ και καιρό, στην ιστορία, 
αφού η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μεταβάλλεται με ταχύτατους 
ρυθμούς και πολλοί εργαζόμενοι ενήλικες αναμένουν πολλές 
αλλαγές στην πορεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας 
μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Όπως έχει δείξει η έρευνα του Cedefop για τις Ευρωπαϊκές 
Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας, το 21% και το 27% των 
ενήλικων εργαζομένων στην Ευρώπη θεωρούν πολύ πιθανό 
και αρκετά πιθανό, αντίστοιχα, οι δεξιότητές τους να καταστούν 
παρωχημένες μεσοπρόθεσμα. Η ίδια έρευνα αποκάλυψε 
επίσης ότι «το 43% περίπου των ενήλικων εργαζομένων 
στην ΕΕ έχει έρθει πρόσφατα σε επαφή με  σύγχρονες 
τεχνολογίες στην εργασία του, όπως για παράδειγμα καινούριο 
εξοπλισμό και συστήματα ΤΠΕ· παράλληλα, περίπου 7 στους 
10 εργαζόμενους στην ΕΕ χρειάζεται να έχουν τουλάχιστον 
μέσου επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες, για να είναι σε θέση 
να εκτελέσουν τα εργασιακά τους καθήκοντά». Από αυτά τα 
ευρήματα καταλαβαίνουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επαγγελμάτων και των καθηκόντων αποτελεί μια αναδυόμενη 
τάση και ότι η ανάπτυξη στους ενήλικες εργαζόμενους των 
βασικών δεξιοτήτων που θα χρειαστούν για να διαχειριστούν την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία είναι θεμελιώδους σημασίας 
για την απασχολησιμότητά τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
εργασιακό τοπίο.

Η καθοδήγηση αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση και ενδυναμώνει 
τα άτομα, ενημερώνοντάς τα παράλληλα για ευκαιρίες μάθησης, 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας και συμμετοχής στα κοινά. Ενισχύει 
την απασχολησιμότητα και την προσαρμοστικότητα, βοηθώντας 
τα άτομα να πάρουν σαφείς αποφάσεις τόσο σε σχέση με 
την είσοδό τους στην αγορά εργασίας όσο και στο πώς θα 
προχωρήσουν μέσα σε αυτή.
Το έργο iGuide αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους 
εργαζόμενους, τους εργαζόμενους με χαμηλές δεξιότητες και 
όσους απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, ώστε 
να αναπτύξουν τις  δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες 
για τον σχεδιασμό και διαχείριση της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας.

Καλωσορίσατε στο πρώτο 
Ενημερωτικό Δελτίο του έργου 
iGuide!

Οι εταίροι
Το έργο αναπτύσσεται από επτά εταίρους από επτά Ευρωπαϊκές 
χώρες:
• REINTEGRA (Τσεχία)
• Future in Perspective Limited (Ιρλανδία)
• CARDET (Κύπρος)
• Rightchallenge (Πορτογαλία)
• Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala - ADES 
(Ρουμανία)
• EMINA (Ουγγαρία)
Οι οργανισμοί ποικίλουν σε μέγεθος, χαρακτηριστικά και 
εξειδίκευση, κάτι που μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε 
μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία. Οι συναντήσεις του έργου 
προγραμματίζονται σε τακτική βάση, προκειμένου να παραμένουμε 
συνεχώς σε επαφή με το έργο και εστιασμένοι στους στόχους μας. 
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Συνάντηση στη Βιργίνια, Ιρλανδία

Τι ακολουθεί…
Συνάντηση στη Βιργίνια, Ιρλανδία
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «(iGuide – Καθοδηγώ τη 
δική μου καριέρα)» έλαβε χώρα στη Βιργίνια της Ιρλανδίας στις 
30 Σεπτεμβρίου 2019. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον 
οργανισμό Future in Perspective, εταίρο του έργου από την 
Ιρλανδία. 

Η συνάντηση άρχισε με το καλωσόρισμα και την παρουσίαση 
των εταίρων. Ο συντονιστής του έργου παρουσίασε το σχέδιο 
ανάπτυξης του έργου, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών 
για τις δραστηριότητες και του καταμερισμού εργασίας μεταξύ 
των εταίρων. Οι εταίροι συζήτησαν τις δραστηριότητες, 
εστιάζοντας στο πρώτο παραδοτέο, τη Διάχυση, την Αξιολόγηση 
και τη Διαχείριση του έργου. Αναπτύχθηκε  ένα σαφές πλάνο, 
για το οποίο συμφώνησαν όλοι οι εταίροι, ενώ στο τέλος της 
συνάντησης χορηγήθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής από τον 
συντονιστή εταίρο.

Κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών:
• Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το Παραδοτέο 1 – Εγχειρίδιο 
Σχεδιασμού Καριέρας iGuide, αποτελούμενο από μαθησιακό, διδακτικό και 
εκπαιδευτικό υλικό
• Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για το Παραδοτέο 2 – 
Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για Επαγγελματίες Καθοδήγησης, 
αποτελούμενο από μαθησιακό, διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό, οδηγό, 
εγχειρίδιο και υλικό καθοδήγησης
• Θα συναντηθούμε εκ νέου τον Φεβρουάριο 2020, για να 
συζητήσουμε τα επόμενα βήματα του έργου.

1η Διακρατική Συνάντηση του 
Έργου στην Ιρλανδία
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