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Ние се стремим да
помогнем на хората от
всички възрасти да подобрят
уменията си за управление на
кариерата и да намерят услуги
за кариерно ориентиране чрез
общоевропейска платформа за
кариерни умения.

Продукти
Каталог на уменията за управление на кариерата
Каталогът ще съдържа списък и описание на най-важните кариерни умения; рамка,
описваща различните нива на владение и онлайн инструмент за тяхната оценка.

Модулен онлайн обучителен курс (MOOC)
12 обучителни модула ще помогнат на хората да развият своите кариерни умения; и
Наръчник за кариерни консултанти с консултанти с насоки за предоставяне на онлайн
подкрепа и развитие на кариерни умения чрез платформата.
Карта на кариерните услуги
Онлайн картата ще бъде безплатен справочник за съществуващите кариерни услуги в
Европа, който има за цел да улесни достъпа на гражданите от всички възрасти до
нужната им кариерна информация и подкрепа.
Мрежа за кариерни умения
Онлайн общност, в която консултанти и политически експерти ще могат да споделят
полезна информация, събития, добри практики, инициативи и инструменти, насочени
към кариерните умения.
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Партньорство

Координаторът на проекта Фондация на бизнеса за образованието е лидер в
ученето и кариерното ориентиране в България.

University of Jyvaskyla - Финландия има богат опит в сферата на кариерното
ориентиране, обучението на кариерни консултанти и научните изследвания.

Aspire-Igen group е най-голямата организация за кариера и обучение в
региона на Йоркшир и британския Euroguidance център.

VHS Cham– е център за образование за възрастни в Бавария, Германия, с
богат опит в разработване и предоставяне на обучение и консултиране на
различни целеви групи.
The Institute of Entrepreneurship Development е гръцка организация, с богат
опит в проекти за насърчаване на иновациите, конкурентоспособността и
предприемаческия дух.

Réseau International des Cités des métiers – Франция e мрежа, която обединява
28 центрове за информиране и консултиране (Cités des métiers) в 7 държави.
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Проучване

Ще ви бъдем благодарни, ако ни помогнете да съберем информация за
съществуващите национални рамки и инструменти за оценка на уменията за
управление на кариерата!

За повече информация – вижте нашия уебсайт:
http://career-skills.eu.

Присъединете се към нас във Facebook:
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project
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