
Projekt CURSOR dotyczy…
Bezrobocie wśród młodzieży w UE wyniosło 15,6% w 
marcu 2018. Oznacza to aż 3,6 miliona młodych ludzi. W 
państwach partnerskich, biorących udział w tym 
projekcie, wartość ta waha się od 22,8% na Cyprze, 
przez 16,8% w Rumunii czy 13,8% w Polsce, aż po 
12,5% w Irlandii (Eurostat). Odpowiedź na problem 
bezrobocia młodzieży jest jednym z głównych 
priorytetów UE, aby zapewnić, że będzie ona mogła w 
pełni wykorzystać swój potencjał i odgrywać aktywną rolę 
w dzisiejszej dynamicznej gospodarce.

Umiejętności związane z planowaniem kariery są coraz 
częściej uważane za kluczowe w pracy i życiu. Na 
dzisiejszym, wciąż zmieniającym się rynku pracy nie 
dziwi fakt, że przeciętny pracownik może przebranżowić 
się aż do siedmiu razy w ciągu życia. Partnerzy 
projektu CURSOR wierzą, że nastał czas na zupełnie 
nowe podejście do wspierania umiejętności planowania 
kariery wśród młodych ludzi – zarówno bezrobotnych, jak 
i już zatrudnionych.
 
CURSOR zapewni zupełnie nowe ramy planowania 
kariery, w których młodzi Europejczycy będą mogli 
uzyskać wsparcie w zakresie pozyskania i rozwoju 
umiejętności niezbędnych do planowania rozwoju swojej 
kariery oraz zachowania ich przez resztę swojej 
aktywności zawodowej. Projekt CURSOR to propozycja 
modernizacji procesu planowania karier, aby dostosować 
go to rzeczywistości europejskiego rynku pracy, w której 
zmiana ścieżki kariery jest częstym zjawiskiem.
Aby zagwarantować, że utworzone materiały dotyczące 
planowania karier są udostępnione do powszechnego 
użytku, partnerzy projektu w pełni wykorzystają 
możliwości opracowywania rozwijania i udostępniania 
ram planowania kariery za pomocą technologii 
cyfrowych. Proponowane narzędzia i zasoby 
udostępnione zostaną wszystkim kluczowym 
dostawcom usług w obszarach rozwoju młodzieży i 
planowania karier, w celu wsparcia aktywnego 
uczestnictwa młodych ludzi w rynku pracy i zmniejszenia 
wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, które obecnie 
dotyka kraje Europy.

Za projekt CURSOR odpowiadają…
Konsorcjum CURSOR złożone jest z czwórki partnerów reprezentujących Cypr, Irlandię, Polskę i Rumunię.

 ► Cypryjską Organizację na rzecz Zrównoważonego Kształcenia I Aktywnej Nauki (SEAL Cyprus) -Cypr
 ► Future In Perspective Limited (FIP) – Irlandia
 ► Tomorrow sp. z.o.o. – Polska
 ► Uniwersytet w Pitești (UPIT) - Rumunia

Projekt CURSOR polega na…
Dotychczasowe modele wsparcia rozwoju karier w krajach 
partnerskich oparte są na koncepcji doradztwa zawodowego jako 
usługi. Zapewnianie tego typu doradztwa zazwyczaj ogranicza się 
do formalnych usług w zakresie edukacji, lub poszukiwania pracy. 
Jednakże, przy dynamicznym charakterze współczesnej ekonomii, 
niepraktycznym jest oferować usługi na bieżącym poziomie w 
sposób ciągły, przez cały okres aktywności zawodowej danej osoby. 
Propozycją projektu CURSOR jest potraktowanie zagadnienia 
planowania kariery jako umiejętności do nauczenia, a nie 
dostarczanej usługi. W związku z tym, projekt skupi się na 
budowaniu umiejętności planowania kariery wśród młodych ludzi, 
aby zapewnić, że są w tym zakresie samowystarczalni i potrafią 
zarządzać rozwojem swojej ścieżki kariery oraz modyfikować ją w 
zależności od potrzeb przez cały okres aktywności zawodowej.

W rezultacie projektu CURSOR utworzone będą 24 zasoby w 
zakresie planowania karier, skupione na czterech poniższych 
aspektach:

Pakiet materiałów szkoleniowych składać się będzie z dwunastu 
zasobów wprowadzających i dwunastu zasobów zaawansowanych, 
z których każdemu aspektowi poświęcone będą po trzy zasoby. 
Każdy z zasobów szkoleniowych stworzony będzie w odpowiednim 
formacie multimedialnym, by wspierać naukę w zróżnicowanych 
warunkach. W projekcie pakietu zawarte będą narzędzia pomiarowe 
dla każdego z zasobów. Wszystkie narzędzia będą dostępne w 
językach angielskim, greckim, polskim i rumuńskim.

Aby wesprzeć osoby pracujące z młodzieżą w wykorzystywaniu tych 
nowych narzędzi do planowania kariery, partnerzy projektu 
CURSOR stworzą również specjalny program szkoleń 
przeprowadzanych w czasie pracy. Akcent tych szkoleń położony 
będzie na zapewnieniu, że osoby pracujące z młodzieżą i inni 
potencjalni pośrednicy są w stanie bez problemu pracować w 
środowiskach nauczania online i mieszanych, by wspierać potrzeby 
planowania kariery młodych ludzi. Wszystkie zasoby związane z 
planowaniem kariery i szkoleniami udostępnione będą na 
dedykowanej platformie e-learningowej CURSOR.
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Aby uzyskać kontakt z projektem CURSOR…
Jeśli chciał(a)byś dołączyć do platformy komunikacji dla interesariuszy w swojej okolicy, skontaktuj się z partnerem z 

twojego kraju.

Jeśli jesteś osobą pracującą z młodzieżą, zainteresowaną wspieraniem tworzenia materiałów szkoleniowych CURSOR, 
skontaktuj się z partnerem z twojego kraju.

Dołącz do nas na Facebooku, lub wyślij nam wiadomość, a nasz lokalny partner skontaktuje się z tobą:
https://www.facebook.com/CursorCareerEU/

Jeśli chciał(a)byś dowiedzieć się więcej o projekcie, odwiedź witrynę internetową
 http://cursorcareer.eu/

Każdy z partnerów zorganizuje platformę 
komunikacji dla interesariuszy w swoim 
kraju, poprzez którą możliwe będzie wsparcie 
wszelkich czynności związanych z rozwojem 
projektu i zapewnienie, że potrzeby zarówno 
młodych ludzi i osób z nimi pracujących są 
zaspokojone w wystarczającym stopniu.
Każdy z partnerów przeprowadzi analizę 
lokalnych potrzeb szkoleniowych, opartą 
na dwutorowym badaniu uwzględniającym 
zarówno badanie źródeł wtórnych (w celu 
określenia możliwych modeli najlepszych 
praktyk) oraz wykorzystanie 
kwestionariuszy (w celu poznania opinii 
osób w pracujących z młodzieżą).
.

Podczas dwudniowego spotkania inauguracyjnego w maju 2018, 
członkowie konsorcjum spotkali się po raz pierwszy w Pitesti w 
Rumunii, by się poznać, porozmawiać o celach projektu i zaplanować 
pierwsze zadania dla poszczególnych partnerów. Poza 
przeprowadzeniem owocnych dyskusji i wymianą doświadczeń, 
partnerzy projektu zwiedzili Uniwersytet w Pitesti i spotkali jego 
studentów i kadrę. Spotkanie to odbyło się w tym samym czasie co 
Salon Innowacji, Kreatywności i Badań Studentów i Studentek Okręgu 
Ardżesz (SICCESA 2018), dzięki czemu partnerzy mogli również poznać 
ekscytujące innowacje i modele opracowane przez studentów różnych 
wydziałów uniwersytetu. W przyszłości…

Do tej pory…

Projekt CURSOR osiągnie…
Przez 24-mięsięczny cykl projektu, partnerzy będą współpracować, 
aby osiągnąć cztery rezultaty:
1. Raport z analizy potrzeb szkoleń przeprowadzanych w czasie pracy
2. Podręcznik programu szkoleń przeprowadzanych w czasie pracy
3. Zestaw narzędzi do planowania kariery
4. Portal e-learningowy
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