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Кариерни умения
Изпълнението на проекта
за кариерни умения и създаването
на неговите продукти продължава
успешно.

Платформа за кариерни умения

Проектът за кариерни умения навърши една година. Инициативата има за цел да помогне на хората
да разберат, оценят и развият своите умения за управление на кариерата чрез общоевропейска
платформа. Платформата е достъпна на 6 езика на адрес https://app.career-skills.eu/ и съдържа:

● Онлайн карта на кариерните услуги, която помага на хората да открият най-подходящите
услуги в близост до тях.

● Каталог, който обяснява 12 ключови кариерни умения, описани в рамка с 3 нива и предлага
инструмент тяхната оценка.

● Мрежа за споделяне на новини, събития, добри практики, материали и инструменти за
развитие на кариерните умения.

За да валидират предприетия подход, партньорите проведоха пилотно проучване сред кариерни
консултанти и експерти във всяка държава и събраха много позитивна обратна връзка и коментари:

● „Каталогът за кариерни умения е иновативен и изчерпателен.“
● „Намирам картата практична и приложима от гледна точка на непрекъснато нарастващата

мобилност на заетостта и обучението в Европа“
● „Модулният онлайн курс за обучение по 12 ключови кариерни умения, пряко свързан с

инструмента за оценка, ще бъде ценен ресурс в платформата“
● „Като се има предвид, че у нас няма единна комуникационна мрежа за кариерни консултанти

на национално ниво, вярвам, че тази мрежа може да отговори на нуждите на практикуващите
в тази област.“

● „Централизиран източник на информация по интересни теми“
● "Интересна платформа, която ще бъде полезна на хората и ще им покаже веднага

резултатите, които ги интересуват ”
● „Много практичен и полезен инструмент! Чудесна работа! Поздравления!"

Можете да се регистрирате в платформата безплатно тук:
https://app.career-skills.eu/
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information contained therein.
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Събития за експерти по кариерно ориентиране

В края на годината демонстрирахме платформата на събития за експерти по кариерно ориентиране.
Фондация на бизнеса за образованието, координатор на проекта, организира няколко уебинара и
участва в поредица от национални и международни събития по линия на Euroguidance, на които
проектът беше представен сред над 150 участници.

Кратко представяне на платформата на български език можете да видите тук

Онлайн курс за кариерни умения

В следващите месеци партньорите ще разработят онлайн курс за кариерни умения, който ще
съдържа 12 модула по идентифицираните ключови умения и ще бъде свободно достъпен на
платформата.

Последвайте ни във Facebook за повече актуална информация и полезни материали -
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project
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