
Bine ați venit la cel de-al doilea Newsletter al 
proiectului iGUIDE!

Suntem încântați să vă informăm despre:
• Dezvoltarea proiectului până în acest moment
• A doua întâlnire transnațională
• Următorii pași!

Resurse de gestionare a carierei
Partenerii produc un Set de Instrumente pentru Planificarea 
Carierei care are ca scop dezvoltarea abilităților de planificare a 
carierei a cursanților adulți, care să le permită să planifice și să 
gestioneze cariere de succes. Setul de instrumente va cuprinde 
36 de resurse din 3 domenii de bază: abilități pentru pregătirea 
pentru un loc de muncă, abilități pentru căutarea unui loc de 
muncă și abilități pentru păstrarea unui loc de muncă. Setul de 
instrumente va oferi o suită completă de resurse care abordează 
problema digitalizării dintr-o perspectivă holistică.

Resursele prototip prezentate la a doua întâlnire au fost un mix 
de animație și video. Au abordat subiecte despre păstrarea 
unui loc de muncă, cum ar fi „Cum să îmbrățișezi schimbarea” 
și „Inteligența emoțională”. Partenerii au convenit că resursele 
răspund nevoilor grupului țintă și feedback-ul general a fost 
foarte pozitiv și s-au angajat să dezvolte încă 4 resurse până 
la sfârșitul lunii august 2020. Când vor fi disponibile, acestea 
vor fi publicate pe platforma de e-learning (învățare electronică) 
disponibilă pe site-ul web al proiectului http://iguideproject.eu. 

Pe lângă Setul de Instrumente pentru Planificarea Carierei 
iGUIDE, partenerii dezvoltă și un Program de Instruire Continuă 
Introductivă pentru Profesioniștii în consilierea și orientarea 
carierei. Acest program introductiv de 40 de ore va prezenta 
noile resurse de planificare a carierei dezvoltate și va explica 
modul în care acestea pot fi integrate în munca cotidiană de 
sprijin pentru carieră. Acest program va furniza și materiale de 
învățare actualizate cu privire la tendințele emergente pe piața 
muncii europene, asigurându-se că instructorii din linia întâi și 
consilierii sunt conștienți de aceste tendințe și vor putea oferi 
îndrumări precise lucrătorilor adulți cu privire la modul în care își 
pot apăra carierele pe viitor.
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Ghidarea propriei cariere - Ideea din 
spatele proiectului
Proiectul iGUIDE este un proiect finanțat prin 
programul Erasmus+, care își propune să reducă 
decalajul în materie de orientare profesională pentru 
adulți, în special pentru angajați, muncitori cu un nivel 
scăzut de calificare și angajați pe locuri de muncă 
vulnerabile. Consorțiul partenerilor iGUIDE înțelege că 
noțiunea de loc de muncă pe viață sau de abilitate pe 
viață a devenit istorie pe o piață europeană a muncii 
ce evoluează rapid. Înțelegem că digitalizarea locurilor 
de muncă și a sarcinilor este o tendință emergentă și 
că pregătirea adulților cu abilitățile de bază de care 
vor avea nevoie pentru a-și administra cariera în viitor 
este esențială pentru șanse mai bune la angajare. 
Acum în a 9-a lună, proiectul iGUIDE este în plină 
desfășurare. Consorțiul de parteneri cu experiență 
din toată Europa s-a reunit pentru a doua întâlnire a 
proiectului la 10 februarie 2020, în Opava, Republica 
Cehă.

Bun Venit la iGuide

CINE ESTE iGUIDE…
Consorțiul iGUIDE este format din 7 parteneri din Polonia, 
Republica Cehă, Irlanda, Cipru, Portugalia, România și Ungaria.
• INNEO (Polonia)
• REINTEGRA (Republica Cehă)
• Future in Perspective Limited (Irlanda)
• CARDET (Cipru)
• Rightchallenge (Portugalia)
• ADES (România)
• EMINA (Ungaria)

Dacă doriți să vă alăturați unuia dintre grupurile naționale inte-
resate sau dacă sunteți un profesionist în instruirea adulților și 
orientare în carieră interesat să afle mai multe despre iGUIDE, 
vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la adresa: http://igui-
deproject.eu  și să urmăriți pagina noastră de Facebook: 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.”

Ce urmează…
• Setul de Instrumente pentru Planificarea Carierei 
iGUIDE va fi gata până în noiembrie 2020
• Programul de Instruire Introductivă pentru 
Profesioniștii în consiliere și orientare în carieră va fi testat 
cu ajutorul părților interesate locale în septembrie 2020
• In Polonia va avea loc un eveniment de instruire 
transnațională pentru instructori de adulți și profesioniști 
în orientarea carierei din fiecare țară parteneră, care se 
vor reuni pentru prima susținere a programului de instruire 
continuă în decembrie 2020.


