
Witamy w pierwszym Newsletterze projektu iGuide!
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy Wam opowiedzieć o:
• Idea stojąca za projektem
• Członkowie naszego konsorcjum
• Pierwsze spotkanie w ramach projektu 
międzynarodowego

Co chcemy osiągnąć?
iGuide zapewnia nowe podejście do rozwoju planowania kariery 
zawodowej jako dziedziny uzupełnionej wymaganymi efektami 
uczenia się, które należy osiągnąć. Przedstawia całkowitą zmianę w 
dominujących nastawieniach w zakresie poradnictwa 
zawodowego i proponuje modernizację usług doradztwa 
zawodowego w celu odzwierciedlenia realiów rynku europejskiego. 
Projekt będzie miał wpływ na to, że grupy docelowe będą 
dokonywać lepszych, bardziej świadomych i bardziej odpowiednich 
wyborów zawodowych. Jednocześnie dokonując jednocześnie 
znacznych zmian w zakresie swoich umiejętności. Będą mieli 
większe szanse na osiągnięcie swoich celów zawodowych i będą 
bardziej świadomi tego, czego mogą oczekiwać na szybko 
zmieniającym się rynku pracy.
Zostanie to osiągnięte dzięki następującym działaniom:
1. Pakiet narzędzi do planowania kariery z 36 zasobami 
rozmieszczonymi na poziomie wprowadzającym i zaawansowanym.
2.  Kompleksowy program wprowadzający dla edukatorów 
dorosłych, doradców i osób odpowiedzialnych za zatrudnienie.
3. Pakiet technologii wspierających zaangażowanie uczniów 
w planowanie kariery.
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Poradnik własnej kariery zawodowej 
- Idea stojąca za projektemt
Istnieje znaczna luka w przepisach dotyczących 
doradztwa dla dorosłych, zwłaszcza w odniesieniu do 
poradnictwa dla pracowników, pracowników o niskich 
kwalifikacjach i pracowników znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji zawodowej. Pojęcie pracy na 
całe życie lub umiejętności życiowych już dawno przeszło 
do historii na szybko rozwijającym się 
europejskim rynku pracy, a wielu dorosłych pracujących 
obecnie może spodziewać się kilku zmian w przebiegu 
ich kariery zawodowej, zanim przejdzie na emeryturę.
Jak wynika z badania Cedefop European Skills and Jobs 
Survey, 21% dorosłych pracowników w Europie uważa, 
że jest bardzo prawdopodobne, a 27% średnio 
prawdopodobne, że ich umiejętności będą przestarzałe 
w perspektywie długoterminowej. Badanie to wykazało 
również, że “około 43% dorosłych pracowników w UE 
doświadczyło ostatnio nowych technologii w pracy, takich 
jak wprowadzenie maszyn i systemów ICT”; oraz że 
“siedmiu na dziesięciu pracowników w UE do 
wykonywania swojej pracy wymaga co najmniej 
umiarkowanych umiejętności informatycznych”. Z tych 
ustaleń wynika, że cyfryzacja miejsc pracy i zadań 
stanowi wyłaniający się trend, a przygotowanie dorosłych 
pracowników z podstawowymi umiejętnościami, których 
będą potrzebować do zarządzania swoją karierą w 
przyszłości, ma zasadnicze znaczenie dla ich przyszłych 
szans na zatrudnienie w ciągle zmieniającym się 
środowisku zawodowym. 
Doradztwo buduje zaufanie i wzmacnia pozycję
jednostki, a także uświadamia ludziom możliwości 
uczenia się, pracy, aktywności społecznej i 
wypoczynku. Promuje zdolność do zatrudnienia i 
zdolności adaptacyjne, pomagając ludziom w 
podejmowaniu jasnych decyzji dotyczących zarówno 
wejścia na rynek pracy, jak i poruszania się w jego 
obrębie.
Celem iGuide jest wspieranie pracowników, pracowników 
o niskich kwalifikacjach i pracowników znajdujących się w 
trudnej sytuacji zawodowej w rozwijaniu podstawowych 
umiejętności niezbędnych do planowania i zarządzania 
własnymi ścieżkami rozwoju kariery.
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Współpraca
Projekt jest rozwijany przez siedmiu partnerów z siedmiu krajów 
europejskich:
- REINTEGRA (Republika Czeska)
- INNEO (Polska)
- Future in Perspective Limited (Irlandia)
- CARDET (Cypr)
- Rightchallenge (Portugalia)
- Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala (Rumunia)
- EMINA (Węgry)
Organizacje te mają różne rozmiary, cechy i specjalizacje, które 
pomagają nam rozwijać bardzo efektywną współpracę. 
Spotkania projektowe są zaplanowane w sposób regularny, tak 
aby stale angażować się w projekt i koncentrować się na naszych 
celach.
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Spotkanie w Wirginii, Irlandia

Następnie...
Spotkanie inauguracyjne w ramach projektu “iGuide - 
Guiding My Own career” odbyło się w Wirginii 
(Irlandia) 30 września 2019 roku. Gospodarzem 
spotkania była firma Future in Perspective, irlandzki 
partner w projekcie.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania i prezentacji 
partnerów. Koordynator przedstawił plan rozwoju 
projektu, w tym termin realizacji zadań i podział pracy 
pomiędzy partnerami. Partnerzy omówili działania, 
koncentrując się na pierwszym zadaniu, 
rozpowszechnianiu, ocenie i zarządzaniu projektem. 
Jasny plan został opracowany i zaakceptowany przez 
wszystkich partnerów, a na koniec spotkania irlandzki 
partner wydaje certyfikaty dla uczestników.

W ciągu najbliższych miesięcy:
- Kontynuacja prac nad Pakietem narzędzi do planowania 
kariery zawodowej iGuide’a składającym się z materiałami 
edukacyjnymi, dydaktycznymi i szkoleniowymi.
- Kontynuacja pracy nad Programem szkolenia 
wprowadzającego dla doradców zawodowych, obejmujący naukę, 
kształcenie, materiały szkoleniowe, podręcznik, 
instrukcję obsługi i materiały poradnikowe.
- Ponowne spotkanie w lutym 2020 r. w celu omówienia 
kolejnych etapów projektu.

Pierwsze międzynarodowe 
spotkanie projektowe w 
Irlandii
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