
Köszöntjük az iGUIDE Projekt második hírlevelének 
olvasóit!
Örömmel osztjuk meg az alábbiakat:
• A projekt aktuális fejleményei
• Információ a második nemzetközi 
projekttalálkozónkról
•	 Következő	lépések!

Karriermenedzsment eszközök
A partnerek egy olyan Karriertervezési Eszközkészleten 
dolgoznak,	amelynek	célja	fejleszteni	a	felnőtt	tanulók	
karriertervezési ismereteit, ezzel segíteni karrierjük sikeres 
tervezését és irányítását. Az eszközkészlet 36 kelléket tartalmaz 
3	fő	területről:	munkába	álláshoz	szükséges	készségek,	
munkakereséshez szükséges készségek és készségek a 
munkahely megtartásához. Az eszközkészlet módszerek teljes 
skáláját vonultatja fel a digitalizáció holisztikus megközelítését 
elősegítendő.	

A prototípus anyagokban, amelyek a második találkozón 
kerültek	bemutatásra,	rajzfilm-	és	videóelemek	keverednek.	
Olyan, munkahelyek megtartásával kapcsolatos témákat 
dolgoztak fel, mint a “Változás Elfogadása” vagy az “Érzelmi 
Intelligencia”. A konzorciumi partnerek egyetértettek abban, 
hogy a kidolgozott anyagok kielégítik a célcsoportok igényeit, 
és az általános visszajelzés is nagyon pozitív volt. A partnerek 
ezért vállalták, hogy 2020 augusztusáig kidolgoznak további 4 
szakmai	anyagot	a	már	meglévők	mellé.	Ezek	végleges	verziói	
a	projekt	honlapjának	e-learning	platformján	lesznek	közzétéve	
(http://iguideproject.eu).

A	Karriertervezési	Eszközkészleten	túlmenően,	az	iGUIDE	
partnerek egy pályaorientációs szakembereknek szóló szakmai 
továbbképzési program összeállításán is dolgoznak. Ez a 40 
órás	bevezető	program	bemutatja	a	kidolgozott	új	
karriertervezési anyagokat és elmagyarázza, hogyan lehet 
azokat	integrálni	a	mindennapi	karrier-támogatásba.	Ez	az	
Indukciós Program egyben naprakész tanulási anyagokat is 
nyújt	az	európai	munkaerőpiac	jelenlegi	tendenciáiról,	
biztosítva ezzel, hogy az oktatók és támogató munkatársak 
tisztában legyenek az aktualitásokkal, és pontos útmutatást 
tudjanak	nyújtani	a	felnőtt	munkavállalók	számára	karrierjük	
jövőbeli	alakulásához.
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Saját karrier irányítása - A projekt 
mögött álló ötlet
Az iGUIDE Projekt megvalósulását az Európai Unió 
Erasmus+	programja	támogatja.	A	projekt	fő	
célja	a	felnőttoktatás	terén	jellemző	szolgáltatási	rés	
betöltése,	különös	tekintettel	a	fizikai	munkavállalók,	
az	alacsony	képzettségű	és	a	kiszolgáltatott	helyzetű	
munkavállalók	részére	nyújtott	tanácsadást	illetően.	
Az iGUIDE konzorcium tagjaiként úgy véljük, az életre 
szóló munka és az életre szóló képesség történelmi 
fogalmaknak	számítanak	a	gyorsan	fejlődő	európai	
munkaerőpiacon.	A	munkahelyek	és	feladatok	
digitalizálódása	terén	folyamatosan	fejlődő	
tendenciákat	látunk,	ami	miatt	a	felnőtt	munkavállalók	
felruházása	olyan	alapvető	készségekkel,	melyekre	a	
jövőben	jó	eséllyel	szükségük	lesz	karrierjük	
irányítása	céljából,	alapvető	fontosságú	a	jövőbeli	
foglalkoztathatóságuk szempontjából. Az iGUIDE 
Projekt	immár	9	hónapja	fut,	a	megvalósítás	gőzerővel	
zajlik.	A	tapasztalt	európai	partnereket	tömörítő	
konzorcium	2020.	február	10-én	tartotta	második	
projekttalálkozóját Csehországban, Opavában. 

Üdvözöljük az iGuide-ban

Mi is az iGUIDE...
Az	iGUIDE	Konzorcium	7	partnerszervezetből	épül	fel,	
Lengyelországból,	Csehországból,	Írországból,	Ciprusról,	Por-
tugáliából, Romániából és Magyarországról.
•	 INNEO	(Lengyelországbólt)
• REINTEGRA (Csehországból)
•	 Future	in	Perspective	Limited	(Írországból)
• CARDET (Ciprusról)
• Rightchallenge (Portugáliából)
• ADES (Romániából)
• EMINA (Magyarországról)

Ha	szeretne	csatlakozni	az	érdekelt	feleket	tömörítő	
valamelyik	nemzeti	csoportunkhoz	vagy	Ön	felnőttoktatási,	
karriertanácsadási szakember, aki szeretne többet megtudni az 
iGUIDE-ról,	kérjük,	látogasson	el	a	projekt	honlapjára:	
http://iguideproject.eu és kövesse Facebook oldalunkat: 
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.”

Ami ezután következik...
• Az iGUIDE Karriertervezési eszközkészlet 
összeállítása 2020. novemberig
• A pályaorientációs szakemberek számára 
kifejlesztett iGUIDE szakmai továbbképzési program 
tesztelése helyi érdekelt felekkel 2020 szeptemberében
• 2020 decemberében nemzetközi tréninget 
tartunk	Lengyelországban	a	szakmai	továbbképzési	
program	kapcsán,	a	partnerországok	felnőttoktatási	és	
pályaorientációs szakembereinek bevonásával.


