
Witamy w drugim biuletynie informacyjnym projektu 
iGUIDE!
Z przyjemnością informujemy o:
- Dotychczasowym rozwoju projektu
- Naszym drugim Międzynarodowym spotkaniu 
projektowym
- Kolejnych przewidzianych przez nas krokach!

Zasoby Zarządzania karierą
Partnerzy projektu pracują obecnie nad zestawem narzędzi 
planowania kariery skierowanym do dorosłych uczniów, którzy 
są niezdolni do zaplanowania i zarządzania swoją karierą. 
Zestaw narzędzi będzie składał się z 36 źródeł obejmujących 
tematycznie trzy dziedziny: umiejętności pozwalające na 
pozostanie w gotowości do pracy, umiejętność szukania pracy, 
umiejętności utrzymania pracy. Zestaw narzędzi zapewni 
kompletny zestaw zasobów, który rozwiązuje problem cyfryzacji 
z całościowego punktu widzenia.

Zaprezentowany na drugim spotkaniu prototyp zasobów był 
miksem animacji oraz filmów video.  Pokrywały one takie 
tematy związane z utrzymywaniem pracy jak: “Zmierzanie się 
ze zmianą” i “Inteligencja emocjonalna”. Konsorcjum partnerów 
przychylnie odniosło się do zaprezentowanych materiałów i  
zgodnie stwierdziło, że zasoby spełniają potrzeby grup 
docelowych. Partnerzy zobowiązali sie do stworzenia kolejnych 
4 zasobów do końca sierpnia 2020. Po ich ukończeniu zostaną 
one opublikowane na platformie e-learningowej dostępnej na 
stronie projektu: http://iguideproject.eu

Poza Zestawem narzędzi planowania kariery, partnerzy pracują 
również nad programem wprowadzającego  szkolenia 
doskonalącego dla doradców zawodowych. Ten 40-godzinny 
program wprowadzi opracowane nowe zasoby planowania 
kariery i wyjaśni, w jaki sposób można je włączyć do 
codziennego wsparcia kariery. Zapewni on również aktualne 
materiały edukacyjne na temat pojawiających się trendów na 
europejskim rynku pracy, sprawiając, że edukatorzy pierwszej 
linii i pracownicy pomocniczy będą świadomi tych trendów i 
będą w stanie zapewnić dokładne wytyczne dla dorosłych 
pracowników, w jaki sposób mogą zabezpieczyć przyszłość 
swojej kariery. 

Project Number: 2019-1-PL01-KA204-065089

NEWSLETTERNEWSLETTER

Prowadzenie własnej kariery - 
pomysł na projekt
Projekt IGUIDE powstał w ramach programu 
Erasmus +, i ma na celu wypełnienie luki w zakresie 
poradnictwa dla dorosłych, szczególnie w zakresie 
poradnictwa dla pracowników, w tym pracowników 
o niskich kwalifikacjach i znajdujących się w trudnej 
sytuacji zawodowej. Konsorcjum partnerskie iGUIDE 
rozumie, że pojęcie pracy na całe życie lub zdobycie 
umiejętności na całe życie od dawna nie odnosi się 
do realiów szybko rozwijającego się europejskiego 
rynku pracy. Rozumiemy, że cyfryzacja miejsc pracy i 
zadań stanowi nowy trend, a przygotowanie dorosłych 
pracowników z podstawowymi umiejętnościami 
potrzebnymi do zarządzania ich karierą w przyszłości 
ma ogromne znaczenie dla ich przyszłej szansy na 
zatrudnienie. Obecnie, w 9. miesiącu trwania, projekt 
iGUIDE rozwija się zgodnie z założeniami. 
Konsorcjum doświadczonych partnerów z całej Europy 
spotkało się na drugim spotkaniu projektowym 10 
lutego 2020 r. w Opawie w Czechach.

Witamy w iGuide

Kto stoi za iGUIDE?
Konsorcjum iGUIDE składa się z 7 partnerów z Polski, Czech, 
Irlandii, Cypru, Portugalii, Rumunii i Węgier.
• INNEO (Polski)
• REINTEGRA (Czech)
• Future in Perspective Limited (Irlandii)
• CARDET (Cypru)
• Rightchallenge (Portugalii)
• ADES (Rumunii)
• EMINA (Węgier)

Jeśli chcesz dołączyć do jednej z naszych krajowych grup 
interesariuszy lub jesteś nauczycielem dorosłych lub doradcą 
zawodowym i chcesz dowiedzieć się więcej o iGUIDE, odwiedź 
naszą stronę internetową: http://iguideproject.eu i śledź nasz 
Facebook strona: 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 dalej….
Zestaw narzędzi planowania kariery iGUIDE zostanie 
ukończony w listopadzie 2020
-  Program wprowadzającego  szkolenia doskonalącego dla 
doradców zawodowych i GUIDE zostanie przetestowany na 
lokalnych interesariuszach we wrześniu 2020
- W Polsce odbędzie się międzynarodowe szkolenie 
skierowane do nauczycieli dorosłych oraz doradców 
zawodowych z każdego z krajów partnerskich, którzy 
spotkają się w ramach pierwszej iteracji programu 
doskonalenia zawodowego w grudniu 2020 r. 


