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Koordynator oraz partnerzy projektu 

 Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) (Wyższa Szkoła 

Federalnego Urzędu Pracy) – koordynator projektu, Niemcy; 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – partner, Polska; 

 Kauno Technologijos Universitetas (Uniwersytet Techniczny  

w Kownie) – partner, Litwa; 

 Lernmodule.net gGmbH – partner, Niemcy; 

 Universidade de Santiago de Compostela (Uniwersytet w Santiago de 

Compostela) – partner, Hiszpania; 

 Universidad de Vigo (Uniwersytet w Vigo) – partner, Hiszpania; 

 Úřad práce (Urząd Pracy) – partner, Czechy; 

 Masarykova univerzita (Uniwersytet im. Masaryka) – partner, Czechy. 



Cele projektu 

 Przygotowanie koncepcji poradnictwa kariery na szczeblu 

europejskim (EGCC) dostosowanej do międzynarodowej 

mobilności osób młodych.  

 Koncepcja EGCC będzie służyć zaawansowanemu szkoleniu 

doradców EURES w zakresie sposobu prowadzenia 

poradnictwa zawodowego dla osób młodych chcących 

rozpocząć lub kontynuować naukę, rozpocząć staż bądź podjąć 

pracę w innym kraju UE.  

 Koncepcja EGCC powstanie w postaci otwartego portalu 

internetowego do samokształcenia, otwartej wirtualnej klasy 

oraz wirtualnych wzorcowych dialogów doradczych.   



Grupy docelowe oraz zasięg projektu 

 Pierwszą grupą docelową są doradcy EURES, 
którzy będą uczestniczyć w zaawansowanych 
szkoleniach dotyczących prowadzenia poradnictwa 
poprzez wirtualną klasę; 

 Drugą grupę docelową stanowią potencjalni klienci 
doradców EURES, tj. osoby, które zamierzają podjąć 
lub kontynuować edukację, staż lub pracę za 
granicą, w krajach UE; 

 Zawartość merytoryczna projektu będzie dotyczyła 
krajów partnerskich.  



Koncepcja poradnictwa zawodowego  

 Będzie zawierać zestaw oraz opis metod i technik stosowanych 
w poradnictwie kariery w krajach partnerskich. 

 Koncepcja zostanie umieszczona na portalu internetowym.  

 Oryginalna wersja będzie dostępna w języku angielskim i 
będzie stanowić wspólny model stosowany w krajach 
partnerskich w ramach projektu. 

 Dostępna będzie również w językach narodowych krajów 
partnerskich i będzie zawierać elementy wyróżniające dany kraj 
partnerski. 

  



Produkty i rezultaty projektu 

 Portal internetowy zawierający koncepcję 
poradnictwa kariery; 

 Wirtualna klasa do szkoleń on-line dla doradców 
EURES w zakresie prowadzenia konferencji na 
stronach internetowych, spotkań on-line;  

 Interaktywne programy do samokształcenia  
zawierające zestawy pytań i odpowiedzi w formie 
dialogów jako konkretne przykłady usług 
poradnictwa zawodowego, a także wirtualnego 
dialogu doradczego pomiędzy doradcą a osobą 
konsultowaną. 

 



Portal internetowy – moduły składowe  

 Poniżej wskazane moduły zostaną przygotowane przez 
poszczególnych partnerów w projekcie: 

 

 Metodologia poradnictwa (Niemcy), 

 Wybór ścieżki kariery i orientacji zawodowej (Hiszpania), 

 Profilowanie zawodowe (Hiszpania),  

 Uznawanie certyfikatów/dyplomów (Polska), 

 Ramy prawne (Polska),  

 Kwestie międzykulturowe (Czechy),  

 Dopasowanie oferty pracy do profilu kandydata (Czechy),  

 Materiały dydaktyczne (Niemcy).  

 





Wkład WUP w Katowicach do projektu 

 Każdy z partnerów uczestniczy w przygotowaniu modułów na portal 

internetowy.  

 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest odpowiedzialny za 
przygotowanie następujących modułów: 

 

 uznawanie certyfikatów/dyplomów w krajach partnerskich dla celów 
edukacyjnych i zawodowych, 

 

 ramy prawne dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego obowiązujące w krajach partnerskich. 



Aktualny stan realizacji projektu 

 Przygotowano wstępną koncepcję poradnictwa kariery w formie 

przykładowych dialogów doradczych oraz wykonano opis modułów, za 

które odpowiedzialni są partnerzy projektu. 

 

 Wykonano analizę jakościową i ilościową kwestionariusza Delphi na 

podstawie której ustalono, że moduły, za które odpowiedzialny jest 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, stanowią najważniejszy 

element koncepcji poradnictwa kariery w projekcie. 

 

 Przygotowano wstępny projekt strony internetowej oraz interaktywnych 

programów do samokształcenia.  

 

 



Aktualny stan realizacji projektu 



www.guidemyway.eu 



Wartość, budżet oraz termin realizacji 
projektu 

 Wartość całkowita projektu wynosi 300.000 

Euro, 

 Budżet przeznaczony dla Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Katowicach stanowi 29.578 

Euro, 

 Okres realizacji: październik 2014 – wrzesień 

2016  



Dziękuję za uwagę 

 

 

 


