
Vítejte v druhém newsletteru k projektu iGUIDE!
Jsme nadšeni, že Vás můžeme informovat o:

• Vývoji projektu k dnešnímu dni
• Našem druhém nadnárodním projektovém 
setkání
• Našich dalších krocích!

Zdroje řízení kariéry
Partneři vytváří sadu nástrojů pro plánování kariéry, jejímž cílem 
je rozvíjet plánování kariéry dospělých studentů, aby mohli 
plánovat a řídit úspěšnou kariéru. Soubor nástrojů bude 
obsahovat 36 zdrojů ze 3 hlavních oblastí: dovednosti pro 
pracovní pohotovost, dovednosti pro hledání zaměstnání a 
dovednosti pro udržení pracovních míst. Sada nástrojů poskytne 
kompletní sadu zdrojů, které řeší otázku digitalizace z 
holistického hlediska.

Prototyp zdroje představené na druhém setkání byly směsicí 
animace a videa. Týkaly se témat pro udržení pracovních míst, 
jako je “Přijímání změn” a “Emoční inteligence”. Konsorcium 
partnerů se shodlo na tom, že zdroje uspokojují potřeby cílové 
skupiny a celková zpětná vazba je velmi pozitivní. Partneři se 
zavázali, že do konce srpna 2020 vypracují další 4 
zdroje. Pokud budou tyto zdroje k dispozici, budou zveřejněny 
na e-learningové platformě, která je k dispozici prostřednictvím 
internetových stránek projektu http://iguideproject.eu

Kromě sady nástrojů pro plánování kariéry iGUIDE pro zdroje 
vyvíjejí partneři také indukční vzdělávací program poradenství 
pro odborníky. Tento 40hodinový-indukční program představí 
nově vyvinuté zdroje plánování kariéry a vysvětlí, jak je lze 
začlenit do každodenní podpory kariéry. Tento indukční 
program rovněž poskytne aktuální výukové materiály o 
vznikajících trendech na evropském trhu práce, zajištění 
předních pedagogů a podpory pracovníků, kteří jsou si těchto 
trendů vědomi a jsou schopni poskytovat přesné pokyny pro 
dospělé pracovníky o tom, jak mohou do budoucna docílit své 
kariéry.
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Vedení vlastní kariéry - myšlenka 
projektu
Projekt iGUIDE je financován z programu Erasmus 
+, jehož cílem je odstranění mezery v poskytování 
služeb pro dospělé, zejména pokud se jedná o 
poskytování poradenství pracovníkům, pracovníkům 
s nízkou kvalifikací a pracovníkům ve zranitelných 
zaměstnáních. Partnerské konsorcium iGUIDE rozu-
mí, že pojem zaměstnání na celý život nebo životní 
dovednost se již dlouho promítá do historie na rychle 
se vyvíjejícím evropském trhu práce. Chápeme, že 
digitalizace pracovních míst a úkolů je nově 
nastupujícím trendem a že příprava dospělých 
pracovníků s klíčovými dovednostmi, které budou v 
budoucnu potřebovat k řízení své kariéry, je pro jejich 
budoucí zaměstnatelnost prvořadá.  Nyní je v devátém 
měsíci vývoj iGUIDE projektu v plném proudu. 
Konsorcium zkušených partnerů z celé Evropy se 
sešlo na druhém projektovém setkání 10. února 2020 
v Opavě.

Vítejte v iGuide

KDO iGUIDE JE...
Konsorcium iGUIDE se skládá ze 7 partnerů z Polska, České 
republiky, Irska, Kypru, Portugalska, Rumunska a Maďarska.
• INNEO (Polska)
• REINTEGRA (České republiky)
• Future in Perspective Limited (Irska)
• CARDET (Kypru)
• Rightchallenge (Portugalska)
• ADES (Rumunska)
• EMINA (Maďarska)

Pokud byste se chtěli připojit k jedné z našich národních sk-
upin zúčastněných stran, nebo pokud se zajímáte o vzdělávání 
dospělých a poradenství pro profesionály a máte zájem se 
dozvědět se více o iGUIDE navštivte naše webové stránky na 
adrese:  http://iguideproject.eu  a  sledujte  naše facebookové 
stránky:  : https://www.facebook.com/iGuideProject/

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Co přijde dál...
• Sada nástrojů pro plánování kariéry iGUIDE bude 
dokončena do listopadu 2020
• Program odborné přípravy iGUIDE pro odborníky v 
oblasti poradenství bude testován s místními zúčastněnými 
stranami v září 2020
• V Polsku se bude konat nadnárodní vzdělávací 
akce pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých a 
poradenství z každé partnerské země, která se sejde pro 
první iteraci programu dalšího vzdělávání v prosinci 2020.


