
Po zakończeniu fazy badawczej 
projektu CURSOR – Tworzenia 
Ścieżek Kariery, nasz e-newsletter 
dąży to tego, aby na bieżąco 
informować o wydarzeniach  
i nowościach w projekcie.  

Jaki jest najnowocześniejszy sposób 

pracy z młodzieżą w zakresie 

planowania kariery zawodowej na 

Cyprze, w Polsce, Irlandii i Rumunii?  

W wyniku przeprowadzonych 

badań stało się jasne, że praca  

z młodzieżą rozwija się na różnych 

poziomach w każdym z krajów 

partnerskich.  

Niejednorodność grup 

młodzieżowych istniejących  

w różnych środowiskach 

edukacyjnych (zwłaszcza w szkołach 

lub instytucjach edukacyjnych) 

określa dość szeroką gamę trudności 

i przeszkód, na które młodzi ludzie,  

a tym samym trenerzy/nauczyciele/

pracownicy muszą być dobrze 

przygotowani w celu skutecznego 

radzenia sobie z różnymi sytuacjami 

z zakresu planowania kariery 

zawodowej młodych ludzi.  

W celu wsparcia młodzieży (w tym 

tej znajdującej się w niekorzystnej 

sytuacji) w planowaniu kariery 

specjaliści korzystają z wybranych 

metod, technik i zasobów 

(najbardziej rozpowszechnione  

są narzędzia cyfrowe, urządzenia  

lub oprogramowanie; testy 

osobowościowe, artykuły na temat 

doradztwa zawodowego; testy 

zainteresowań; studium przypadku).  

Chociaż nie wielu młodych 

ekspertów i doradców brało udział 

w  szkoleniach z poradnictwa  

i wsparcia młodzieży w planowaniu 

kariery, istnieje zgoda co do 

potrzeby takich szkoleń.  

Z tego względu projekt CURSOR 

cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Wielu doradców pracujących  

z młodzieżą, zgłosiło chęć dołączenie 

do grup projektowych  

w ich krajach oraz udziału  

w kursach treningowych projektu 
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Partnerzy   

Tomorrow sp. z o.o. (POLSKA) 
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FIP- FUTURE IN PERSPECTIVE (IRLANDIA) 

LINKI 

Śledź naszą stronę na  
Facebooku  
 
https://
www.facebook.com/
CursorCareerEU/ 
 

Oficjalna strona  

internetowa 

https://cursorcareer.eu/ 

  

INFORMACJE  

O PROJEKCIE  

Projekt jest współ-

finansowany przez Unijny 

program Erasmus+ 

 

Kluczowe zadania:  

Współpraca na rzecz inno-

wacji i rozwoju dobrych 

praktyk 

 

Akcja:  

Partnerstwo strategiczne 

dla młodzieży 

 

Cel:  

Rozwój innowacji 
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