NEWSLETTER
Καλώς ήλθατε στο iGuide

Καλωσορίσατε στο δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο του
έργου iGuide!
Είναι με μεγάλη χαρά που σας ενημερώνουμε για:
•
Τις εξελίξεις του έργου
•
Τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου
•
Τα επόμενά μας βήματα

Καθοδήγηση της δικής σας καριέρας
- Η ιδέα πίσω από το έργο
Το έργο iGUIDE είναι ένα έργο Erasmus+ που
έχει ως στόχο να καλύψει το κενό όσον αφορά
την παροχή καθοδήγησης προς τους ενήλικες
και ειδικότερα την παροχή καθοδήγησης σε
εργαζόμενους, εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση
και εργαζόμενους σε ευάλωτες θέσεις εργασίας. Η
κοινοπραξία εταίρων iGUIDE κατανοεί ότι η έννοια
της εργασίας για μια ζωή ή των δεξιοτήτων για μια
ζωή έχει από καιρό παραδοθεί στην ιστορία λόγω της
ταχέως εξελισσόμενης ευρωπαϊκής αγορά εργασίας.
Κατανοούμε ότι η ψηφιοποίηση των θέσεων εργασίας
και των καθηκόντων είναι μια αναδυόμενη τάση
και ότι η προετοιμασία των ενήλικων εργαζομένων
με τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστούν
για να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους στο
μέλλον είναι υψίστης σημασίας για τη μελλοντική
απασχολησιμότητά τους. Τώρα στον 9ο μήνα της
ζωής του το έργο iGUIDE βρίσκεται σε εξέλιξη. Η
κοινοπραξία έμπειρων εταίρων από όλη την Ευρώπη
συναντήθηκε για δεύτερη φορά στις 10 Φεβρουαρίου
2020, στην Opava της Τσεχίας.

Τι θα ακολουθήσει…

• Η Εργαλειοθήκη Προγραμματισμού Καριέρας iGUIDE θα
ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο του 2020
• Το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης iGUIDE
για επαγγελματίες καθοδήγησης θα δοκιμαστεί με
ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό επίπεδο το Σεπτέμβριο
του 2020
• Εεπαγγελματίες εκπαίδευσης και καθοδήγησης ενηλίκων
από κάθε χώρα εταίρο θα συμμετάσχουν στο πρώτο
ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης
στην Πολωνία, το Δεκέμβριο του 2020.

Πόροι για τη Διαχείριση Καριέρας

Οι εταίροι του έργου παράγουν μια Εργαλειοθήκη Σχεδιασμού
Καριέρας που στοχεύει στην ανάπτυξη των γραμματισμών
σχεδιασμού σταδιοδρομίας των ενηλίκων μαθητών για να τους
επιτρέψει να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν επιτυχημένες
σταδιοδρομίες. Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει 36 πόρους
από 3 βασικούς τομείς: δεξιότητες για ετοιμότητα εργασίας,
δεξιότητες για αναζήτηση εργασίας και δεξιότητες για διατήρηση
εργασίας. Η εργαλειοθήκη θα παρέχει μια πλήρη σειρά πόρων
που θα πραγματεύονται το ζήτημα της ψηφιοποίησης από μια
ολιστική προοπτική.
Οι πρωτότυποι πόροι που παρουσιάστηκαν στη δεύτερη
συνάντηση ήταν ένας συνδυασμός κινούμενων σχεδίων και
βίντεο. Καλύπτουν θέματα διατήρησης θέσεων εργασίας, όπως
«Αγκαλιάζοντας την Αλλαγή» και «Συναισθηματική Νοημοσύνη».
Η κοινοπραξία των εταίρων συμφώνησε ότι οι πόροι ικανοποιούν
τις ανάγκες της ομάδας-στόχου και η συνολική ανατροφοδότηση
ήταν πολύ θετική. Οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν
4 ακόμη πόρους έως τα τέλη Αυγούστου 2020. Όταν είναι
διαθέσιμοι, αυτοί οι πόροι θα δημοσιευτούν στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα μάθησης του έργου, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω
του ιστότοπου του έργου http://iguideproject.eu
Εκτός από την Εργαλειοθήκη Πόρων Προγραμματισμού
Καριέρας iGUIDE, οι εταίροι αναπτύσσουν επίσης ένα
πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για επαγγελματίες
καθοδήγησης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 30 ωρών το οποίο
θα εισαγάγει τους νέους πόρους προγραμματισμού καριέρας
που αναπτύχθηκαν και θα επεξηγήσει πώς μπορούν να
ενσωματωθούν στην καθημερινή υποστήριξη σταδιοδρομίας.
Αυτό το Πρόγραμμα θα παρέχει επίσης ενημερωμένο
εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις στην
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί
πρώτης γραμμής και οι εργαζόμενοι υποστήριξης γνωρίζουν
αυτές τις τάσεις και μπορούν να παρέχουν ακριβή καθοδήγηση
στους ενήλικες εργαζόμενους, σχετικά με το πώς μπορούν να
υποστηρίξουν την καριέρα τους μελλοντικά.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ iGUIDE

Η κοινοπραξία του έργου iGUIDE αποτελείται από 7 εταίρους
από την Πολωνία, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Ιρλανδία, την
Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία.
•
INNEO (Πολωνία)
•
REINTEGRA (Τσεχική Δημοκρατία)
•
Future in Perspective Limited (Ιρλανδία)
•
CARDET (Κύπρο)
•
Rightchallenge (Πορτογαλία)
•
ADES (Ρουμανία)
•
EMINA (Ουγγαρία)
Εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε μια από τις εθνικές ομάδες
ενδιαφερομένων, ή εάν είστε επαγγελματίας εκπαίδευσης
και καθοδήγησης ενηλίκων και ενδιαφέρεστε να μάθετε
περισσότερα για το έργο iGUIDE, επισκεφθείτε τον ιστότοπό
μας στη διεύθυνση: http://iguideproject.euκαι ακολουθήστε μας
στη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/iGuideProject/
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