
Bine ați venit la primul buletin informativ al proiectului 
iGuide!
Suntem încântați să vă spunem despre:
• Ideea din spatele proiectului
• Membrii consorțiului nostru
• Prima întâlnire a proiectului transnațional

Ce vrem să realizăm?
iGuide oferă o nouă abordare pentru dezvoltarea planificării 
carierei ca subiect complet cu rezultatele de învățare necesare 
care trebuie atinse. Acesta propune o schimbare completă 
în regimul mental dominant, în ceea ce privește orientarea în 
carieră și propune modernizarea furnizării de orientări în carieră 
pentru a reflecta realitatea pieței europene.
Impactul proiectului va fi acela că grupurile țintă vor face alegeri 
de carieră mai bune, mai informate și mai adecvate. În timp ce 
realizează simultan evoluții considerabile setului lor de abilități. 
Aceștia vor avea șanse mai bune de a-și atinge obiectivele de 
carieră și vor fi mai conștienți de la ce să se aștepte pe piața 
muncii în evoluție rapidă.
Acest lucru va fi realizat prin următoarele rezultate:
1. Un set de instrumente pentru planificarea carierei cu 36 
de resurse plasate la nivel introductiv și avansat
2. Un program cuprinzător de introducere pentru 
educatorii adulți, consilieri de îndrumare și consilieri de angajare
3. O suită de medii tehnologice pentru a sprijini implicarea 
cursanților cu resursele de planificare a carierei.
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Ghidarea propriei cariere – Ideea din 
spatele proiectului
Există un decalaj considerabil în ceea ce privește 
furnizarea de orientare profesională pentru adulți, în 
special în furnizarea de îndrumări pentru lucrători, 
muncitori slab calificați și muncitori în locuri de muncă 
vulnerabile. Noțiunea de un loc de muncă pe viață sau 
o abilitate pentru viață sunt deja istorie pe piața 
europeană a muncii aflată în evoluție rapidă, iar 
astăzi, mulți adulți se pot aștepta la mai multe schim-
bări în traiectoria carierei lor înainte de pensionare.

După cum a relevat Sondajul european Cedefop 
pentru competențe și locuri de muncă, 21% dintre 
angajații adulți din Europa consideră că este foarte 
probabil, iar 27% moderat probabil, că abilitățile lor vor 
fi depășite pe termen mediu. Acest sondaj a arătat, de 
asemenea, că „aproximativ 43% dintre angajații adulți 
din UE au experimentat recent noi tehnologii la locul 
de muncă, cum ar fi introducerea de mașini și sisteme 
TIC”; și aproximativ „șapte din zece lucrători din UE 
necesită abilități digitale cel puțin moderate pentru 
a-și face treaba”. Din aceste constatări, înțelegem că 
digitalizarea locurilor de muncă și a sarcinilor este o 
tendință emergentă și faptul că pregătirea lucrătorilor 
adulți cu abilitățile de bază de care vor avea nevoie 
pentru a-și gestiona carierele în viitor este esențială 
pentru angajarea lor viitoare într-un peisaj de carieră 
în continuă schimbare. Orientarea creează încredere 
și împuternicește indivizii, precum și conștientizează 
oamenii despre oportunitățile de învățare, de muncă, 
civice și de petrecere a timpului liber. 
Promovează angajabilitatea și adaptabilitatea, ajutând 
oamenii să ia decizii clare atât cu privire la intrarea pe 
piața muncii, cât și la schimbările în cadrul acesteia. 
iGuide își propune să sprijine muncitorii, lucrătorii 
cu un nivel scăzut de calificare și cei aflați în locuri 
de muncă vulnerabile să dezvolte abilitățile de bază 
necesare pentru planificarea și gestionarea propriilor 
căi de promovare în carieră.

Bun Venit la iGuide

Parteneriatul
Proiectul este dezvoltat de șapte parteneri din șapte țări euro-
pene:
• INNEO (Polonia)
• REINTEGRA (Republica Cehă)
• Future in Perspective Limited (Irlanda)
• CARDET (Cipru)
• Rightchallenge (Portugalia)
• Asociația de Dezvoltare Economico-Socială, ADES 
(România)
• EMINA (Ungaria)
Organizațiile au dimensiuni, caracteristici și specializări diferite, 
ceea ce ne ajută să dezvoltăm o cooperare foarte eficientă. 
Întâlnirile proiectului sunt programate în mod regulat pentru a 
fi permanent implicați în proiect și concentrați pe obiectivele 
noastre.
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Întâlnire în Virginia, Irlanda 

Ce urmează...
Întâlnire în Virginia, Irlanda 
Întâlnirea de început în cadrul proiectului „iGuide 
- Ghidarea propriei cariere” a avut loc în Virginia 
(Irlanda) pe 30 septembrie 2019. Întâlnirea a fost 
găzduită de Future in Perspective, partenerul irlandez 
în proiect.
Întâlnirea a început cu primirea și prezentările 
partenerilor. Coordonatorul a prezentat planul de 
dezvoltare a proiectului, inclusiv termenul limită pentru 
sarcini și împărțirea muncii între parteneri. Partenerii 
au discutat despre activități, concentrându-se pe 
primul rezultat, Diseminarea, Evaluarea și 
Managementul Proiectelor. Un plan clar a fost 
conceput și acceptat de toți partenerii, iar la finalul 
întâlnirii, partenerul irlandez a înmânat certificate de 
participare pentru participanți.

În următoarele luni: 
• Vom continua să lucrăm la IO1 - Setul de instrumente 
pentru planificarea carierei iGuide conform materialelor de 
învățare, predare și instruire.
• Vom continua să lucrăm la IO2 - Program introductiv 
de perfecționare pentru profesioniști în orientare constând în 
învățare, predare, materiale de instruire, manual și material de 
orientare
• Ne vom reîntâlni în februarie 2020 pentru a discuta 
următorii pași ai proiectului

Prima întâlnire transnațională 
a proiectului din Irlanda
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