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Üdvözli az iGuide 

E kiadvány az iGuide projekt első hírlevele. 

A hírlevél tájékoztatást tartalmaz: 

- Az iGuide projekt létrejöttéről 

- A konzorcium tagjairól 

- Az első nemzetközi partnertalálkozóról 

 

Önálló karriertervezés – a projekt létrejöttéről 

A felnőttkori karrier-tanácsadás – különösképpen a munkavállalók, alacsony képzettségűek és a 

kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók esetben jelentős hiányosságokat mutat. Az életen át 

tartó egyazon munkahelyen való foglalkoztatás ma már az európai munkaerőpiac múltjának tekinthető 

és manapság a legtöbb munkavállaló számos kihívással néz szembe karrierútja során a nyugdíjazást 

megelőzően. 

A Cedefop Európai Szakképzés-fejlesztési Központ kimutatása szerint a felnőtt munkavállalók 21%-a 

nagyon valószínűnek, 27%-a pedig valószínűnek tartja, hogy középtávon képességeik elavulttá válnak. 

A felmérés alapján „az EU felnőtt munkavállalóinak nagyjából 43%-a használ új technológiákat, vagyis 

gépeket valamint információ- és kommunikációtechnológiai rendszereket munkahelyén” és nagyjából 

„tízből hét dolgozónak az EU-ban valamilyen szintű digitális készségre van szüksége a munkájához.” 

Mindebből látszik, hogy a munkafolyamatok és a munka digitalizációja egyre erősödő mértékű és 

ennélfogva az állandóan változó karrierkörnyezetben kiemelkedően fontos a felnőtt munkavállalók 

alapvető készségekkel való felkészítése a jövőbeli foglalkoztatásuk érdekében. 

A karriertervezés növeli az önbizalmat, javítja a képességeket és lehetőséget nyújt a tanulási, 

munkahelyi, önkéntes valamint szabadidős tevékenységek és lehetőségek megismerésére. Elősegíti a 

foglalkoztathatóságot és az alkalmazkodóképességet azáltal, hogy segíti az embereket abban, hogy 

egyértelmű döntéseket hozzanak mind a munkaerőpiacra való belépés, mind az azon belüli mozgás 

során. Az iGuide célja, hogy segítse az alacsonyan képzett és a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

munkavállalókat karrierjük megtervezésében és az ehhez szükséges alapvető készségek fejlesztésében. 

 

Mit szeretnénk elérni? 

Az iGuide új megközelítést jelent a karrier-tervezés fejlesztésében, amely az elért tanulási 

eredményekkel válik teljessé. A projekt a karrier-tanácsadás terén domináns gondolkodásmód teljes 

átalakítását irányozza elő és javaslatokat fogalmaz meg a karrier-tanácsadási szolgáltatások 

modernizálására az európai piacok igényeinek tükrében. 

A projekt hatására a célcsoportok karriertervezése megfelelő és több információn alapulva jobbá válik, 

miközben képességeiket fejlesztik. Jobb esélyük lesz karriercéljaik elérésére, és jobban tudják majd, 

mire számíthatnak a gyorsan fejlődő munkaerőpiacon. 



Mindez a következők segítségével érhető el: 

1. Karriertervezési Eszközkészlet 36 segédlettel, bevezető és haladó szinten 

2. Átfogó program felnőttoktatók, tanácsadók és foglalkoztatási tisztviselők számára 

3. Olyan technológiai környezet, amely segíti a tanulók elkötelezettségét a karrier-tervezési 

erőforrások mellett. 

 

A partnerség 

A projekt lebonyolítója hét európai országban működő hét szervezet: 

- REINTEGRA (Cseh Köztársaság) 

- Future in Perspective Limited (Írország) 

- CARDET (Ciprus) 

- Rightchallenge (Portugália) 

- Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala (Románia) 

- EMINA Pályaorientációs Alapítvány (Magyarország) 

A partnerszervezetek különböző méretűek, eltérő jellemzőkkel rendelkeznek, más-más tevékenységet 

folytatnak. Mindez elősegíti a hatékony együttműködést. A rendszeres találkozók a partnerszervezetek 

folyamatos részvételét és a célok szem előtt tartását szolgálják. 

 

Az első nemzetközi partnertalálkozó Írországban 

Az „iGuide – Önálló Karriertervezés” első partnertalálkozójára 2019. szeptember 30-án került sor az 

írországi Viriginiában. A találkozó házigazdája az írországi projektpartner, a Future in Perspective volt. 

A találkozó a partnerszervezetek bemutatkozásával kezdődött. A koordinátor ezután bemutatta a 

projekt menetrendjét, amely az egyes feladatok határidejét és a partnerek közötti munkamegosztást 

is tartalmazta. A partnerek ezt követően megvitatták az egyes tevékenységeket, elsősorban az első 

szellemi termékre, a disszeminációra, az értékelésre és a projektmenedzsmentre összpontosítva. 

Végül a partnerek elfogadták a közösen kidolgozott munkatervet és az írországi partner kiállította a 

részvételről szóló igazolásokat. 

 

Ezután következik… 

A következő hónapokban: 

- Folytatjuk az első szellemi termék fejlesztését – Karriertervezési Eszközkészlet, tanulási és 

oktatási segédanyagokkal 

- Folytatjuk a második szellemi termék fejlesztését – Tanulási és oktatási anyagok, kézikönyv és 

útmutatási anyagokból álló továbbképzési programcsomag karrier-tanácsadók számára 

- 2020 februárjában ismét találkozunk, hogy megvitassuk a projekt következő lépéseit 

 

Text under the photo: Találkozó az írországi Virginiában 



Footer text: “Az Európai Bizottság támogatása a kiadvány elkészítéséhez nem jelenti, hogy egyetért 

annak tartalmával, mivel az a szerzők álláspontját tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban 

foglalt információk bármilyen felhasználásáért.” 
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