
career-skills.eu 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pyrimme auttamaan kaiken ikäisiä 

ihmisiä parantamaan 

uranhallintataitojaan ja löytämään 

uranohjauspalveluita Euroopan 

laajuisen urataitofoorumin avulla. 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 

only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

Tuotokset 

 

Luettelo 

Urasuunnittelutaitojen luettelo toimii ohjausalan ammattilaisille ja kansalaisille lähteenä, 

johon on koottu urasuunnittelun kannalta keskeisiä osa-alueita. 

 

Career Skills MOOC (massive open online course) sisältää: 

12 opiskelu moduulia, jotka kattavat auttavat osallistuja syventämään 

urasuunnittelutaitojaan, sekä käsikirjan ammattilaisille verkkokurssin hyödyntämisen 

tueksi. 

 

Career Skills Kartta 

Verkkokartta Euroopassa tarjolla olevista uraohjauspalveluista omaksi ”keltaiseksi 

sivustoksi”, jonka kautta pyritään parantamaan tarkoituksenmukaisten ohjuspalvelujen 

saavutettavuutta. 

 

Career Skills verkosto 

The Career Skills verkosto tulee olemaan verkkoalusta, jossa eurooppalaiset ohjausalan 

ammattilaiset, päättäjät ja sidosryhmän voivat tukea toisiaa sekä hyödyntää ja edelleen 

kehittää kaikille avoimia materiaaleja ja työvälineitä.  
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Career Skills Projektipartnerit 

 

Projektikoordinaattori Business Foundation for Education on johtava elinikäisen ja oppimisen 

ja uraohjauksen bulgarialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka innovaatioilla on ollut 

vaikutusta kansalaisten työllistyvyyteen ja kilpailukykyyn.  

 

Jyväskylän yliopisto Suomesta on elinikäisen ohjauksen ammattilaisten koulutuksen ja 

tutkimuksen asiantuntijaorganisaatio.  

 

Aspire-Igen group – UK on Yorkshiren alueen suurin yksityinen koulutuksen järjestäjä. 

Yksikkö toimii myös kansallisena Euroguidance-keskuksena. Euroguidance-verkostossa on 

ohjauksen kansallisia resurssikeskuksia 34 maasta.  

 

VHS Cham– on saksalainen aikuiskoulutuksen järjestäjä Baijerissa. Yksiköllä on pitkä 

kokemus aikuiskoulutuksesta ja kaikille avoimien kursseista, joiden avulla aikuiset voivat 

edistää työllistyvyyttään ja mielekkäitä urapolkuja.  

 

The Institute of Entrepreneurship Development on kreikkalainen yrittäjyyden ja 

innovaatioiden edistämiseen keskittynyt organisaatio. Se on osallistunut yli 150 projektiin, 

joissa on tarkasteltu kansalaisten kilpailukykyä, uraohjausta, koulutusinnovaatioita, 

konsultaatiota sekä sidosryhmien ja päättäjien verkottumista.  

 

Réseau International des Cités des métiers – on Ranskan johtama verkosto, jossa on 

mukana 28 uraohjauspalveluja tuottavaa keskusta (Cités des métiers) seitsemässä maassa. 

Verkosto jakaa hyviä käytäntöjä asiantuntijoiden kesken Euroopassa. Lisäksi RICDM on 

mukana EU-rahoitteisissa projekteissa, joissa edistetään opiskelumenetelmien ja –

työvälineiden kehittämistä. 

 

 

http://fbo.bg/en/about
https://www.jyu.fi/en
https://www.aspire-igen.com/aspire-igen
https://m.facebook.com/vhschamprojects/?hc_ref=SEARCH
https://ied.eu/
http://www.reseaucitesdesmetiers.com/
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Avostamme tukeasi! 

Osallistu verkkokyselyyn napsauta tästä  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa 

http://career-skills.eu. 

 

Liity Facebook ryhmään 

https://www.facebook.com/Career.Skills.Project 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1_WaxvSd07sh41tS-frUlAV3GFEwKkzGjmYXQk1zfKS7V0w/viewform
http://career-skills.eu/
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project%22

