isumaliutersuuteqarninni, ilinniakkamik
tamatumunngalu aqqummik eqqortumik
nassaarnissamut ikiorneqarsinnaanissannut
neqeroorutaavoq pisariitsoq pilertortorlu.

Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfik

eVejledningimut suut apeqqutigisinnaavigit?
eVejledningi sunaana?

”Ilinniakkap suup toqqarnissaa naluara”
”…tut sumi ilinniarsinnaavunga?
”Ilinniakkamut tamatumunnga suut
piumasaqaataappat?”

eVejledning
Sianerfigitigut: 34 68 68

” Ilinniakkanni sulisinnaajunnaarama allamik
ilinniagaqarnissara kissaatigaara. Qanoq iliussaanga?”

E-mail: aqqut@aqqut.gl

Nuna tamakkerlugu ilinniartitaanernut
aqqutissiuunneqarnissamut neqeroorut nunatsinni
siullerpaaq

Messenger: Aqqut

Annertuumik periarfisiisoq

Qinnuteqarnermi immersugassanik immersuinermi
ilitsersortinnermut

Sap. ak. 5 – 9-mi unnukkut aqqutissiuussineq immikkut
ingerlanneqartarpoq 1. Marts qinnuteqarfissaq
pinerullugu.

Kollegia, ilinniartuunersiuteqarneq apeqqutinullu
nalinginnaasunut allanut

Chat: www.aqqut.gl

Qarasaasiakkut aqqutissiuussineq nunatsinni ilinniarneq
pillugu aqqutissiuunneqarnissamik pisariaqartitsisunut
tamanut neqeroorutaavoq.
Ilinniagarisinnaasat, qinnuteqartarnermullu tunngatillugu
apeqqutit pillugit qarasaasiakkut
aqqutissiuuneqarsinnaavutit, ilinniakkamik
toqqaanissanni tamakkiisumik paasinnissinnaanissamut
isumassarsiornissamullu ikiorneqarsinnaavutit.
Qarasaasiakkut aqqutissiunneqarneq mailikkut, chaternikkut oqarasuaatikkulluunniit attaveqarnissat
nammineq toqqarsinnaavat. Ilisarnaat toqqaannassavat.
Facebook -imi aamma pissarsiarisinnaavatsigut imal.
Messenger-ikkut allavigaluta.
Qarasaasiakkut aqqutissiuunneqarneq tunngaviusumik
kinaassuseq isertuullugu ingerlanneqassaaq.
Taamaammat suliat ataasiakkaat -ass. qinnuteqaatinik
pisortaqarfiit allat akisussaaffigisaannik immersuineqiserfigisinnaanngilagut.

Majoriami aqqutissiuunneqarnissamik neqeroorutinut
pioreersunut ilassut
Tunngaviusumik kinaassutsimik isertuussisoq
Chatip, Facebookip Messengerillu toqqaannartumik
eVejlederimik oqaloqateqarsinnaalersissavaatsit
aqqutaanilu internetsikkut attavissanik pissarsinissamut
periarfissillutit. Chattereernermi oqaloqatigiinnersi
toqqorsinnaavat.
Oqarasuaat apeqqutivit pilertortumik
akineqarnissaannut periarfissatilluunniit pillugit
sivisunerusumik oqaloqateqarnissannut periarfissiivoq.
E-mail apeqqutinnik nammineq sukkassusissaa
aalajangikkannik oqaasertaliinissamut, allanillu
apeqquteqarniarlutit uteqqinnissamut periarfissiivoq.
eVejlederimit ilinniakkamik toqqakkat pillugu

eVejledningip ukununnga atuutinngilaq:

Inuttut inuunermi unammilligassanut

Aqqutissiuussinernut Majoriamit ilinniarfinnillunniit
allanit ingerlanneqartunut taartaanissaa
siunertaanngilaq, aqqutissiuunneqarninnulli
ilassutaassaaq ikorfartuutaallunilu.
Ilinniartitaanermut tunngatillugu eVejledningimit
neqeroorutaasumit annertunerusumik
aqqutissiuunneqarnissaq pisariaqartikkukku, Majoriamut
qaninnermut tamatigut saaffiginnissinnaavutit.

Hvad kan du spørge eVejledningen om?

Center for National Vejledning

”Jeg ved ikke hvilken uddannelse jeg vil tage”
”Hvor kan jeg tage uddannelsen som…?
”Hvilke krav er der til denne uddannelse?”
Hvad er eVejledning?

”Jeg vil gerne tage en anden uddannelse, da jeg ikke
længere kan arbejde i mit fag. Hvad gør jeg?”
Hvad kan du ikke bruge eVejledning til?:
Vejledning til udfyldelse af ansøgningsblanketter

eVejledning

Ring: 34 68 68

Grønlands allerførste nationale
uddannelsesvejledningstilbud

Chat: www.aqqut.gl

Med stor tilgængelighed

E-mail: aqqut@aqqut.gl

Ekstra uddannelsesvejledning om aften i ugerne 5 – 9 i
forbindelse med ansøgningsrunden.

Messenger: Aqqut

Supplement til de allerede eksisterende
vejledningstilbud fra Majoriaq

eVejledningen er et digitalt tilbud til alle i Grønland, der
har brug for uddannelsesvejledning.

Som udgangspunkt anonymt – vi får kun de oplysninger,
som du selv giver os

eVejledningen kan vejlede dig med spørgsmål om
uddannelser, ansøgningsprocesser, og kan også hjælpe
dig med at få overblik og idéer om uddannelsesvalg.

Chat og Facebook Messenger funktionen bringer dig i
direkte dialog med en eVejleder og giver mulighed for at
modtage links undervejs. Efter endt chat kan du gemme
dialogen ved at få den tilsendt på email.

Du kan frit vælge, om du vil kontakte eVejledningen på
mail, chat og telefon. Tryk blot på ikonerne. Du kan også
finde os på Facebook eller skrive til os via Messenger.
eVejledningen foregår, som udgangspunkt, anonymt.
Derfor kan vi ikke gå ind i konkrete sager fx udfyldning af
ansøgningsblanketter, eller som andre offentlige
myndigheder har ansvar for.

Telefon giver mulighed for hurtige svar på dine
spørgsmål eller en længere samtale om dine muligheder
E-mail giver dig tid til at formulere dine spørgsmål i eget
tempo, og vende tilbage med flere spørgsmål
Det er et nemt og hurtigt tilbud, hvor du kan spørge
eVejlederen, og gerne løbende i din overvejelsesproces
om din uddannelsesvalg, så du kan få hjælp til at finde
den rette uddannelse og den rette vej derhen.

Kollegie, uddannelsesstøtte og andre praktiske
spørgsmål
Personlige livsudfordringer

Det er ikke hensigten at erstatte de
vejledningsfunktioner, som Majoriaq eller andre
uddannelsesinstitutioner har, men det vil supplere og
støtte din vejledning.
Har du brug mere uddannelsesvejledning end hvad
eVejledningen kan tilbyde, kan du altid henvende dig til
det nærmeste Majoriaq-center.

