
career-skills.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutustu Career Skills 

-hankkeeseen  

Uravalmiuksia koskevan hankkeen 

toteuttaminen ja sen tuotteiden 

kehittäminen jatkuu 

menestyksekkäästi. 

 

 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. 

 

Career Skills verkkosivusto 

Career Skills projekti lähestyy ensimmäisen vuoden osalta loppuaan. Tämän KA3 tavoitteena on auttaa 
kaiken ikäisiä ihmisiä parantamaan urasuunnittelutaitoja Eurooppalaisen Career Skills verkkosivuston 

kautta. Tällä hetkellä englanninkielinen versio of the Career Skills verkkoalustasta https://app.career-

skills.eu/ sisältää: 

● Career Skills Kartta pyrkii parantamaan tarkoituksenmukaisten ohjauspalveluiden saavutettavuutta. 

● Luettelo kuvailee 12 keskeistä urasuunnitelutaitoa ja antaa käyttäjille mahdollisuuden arvioida omaa 

taitotasoaan 

● The Career Skills verkostossa on mahdollista jakaa hyviä käytäntöjä, työvälineistä sekä resursseja.   

Hankepartnerit ovat tehneet pilottikyselyn ja koonneet ohjausalan ammattilaisilta palautetta sekä 

kehittämisehdotuksia verkkosivuston ja välineiden kehittämiseksi: 

● “Urasuunnittelutaitojen luettelo vaikuttaa kattavalta.” 

● “Jatkuvasti lisääntyvän työllisyyden ja koulutuksen liikkuvuuden kannalta Euroopassa kartta 
vaikuttaa käytännölliseltä.” 

● “12 opiskelu moduulia liittyen urasuunnittelutaitoihin vaikuttaa mielenkiintoiselta” 
● “Koska maassamme ei ole yhtenäistä kansallisella tasolla toimivaa verkostoa, tämä voi vastata alan 

ammattilaisten tarpeisiin.” 
● “Keskitetty tiedonlähde kiinnostavasta aiheesta 

● “Vaikuttaa kiinnostavalta. Tulee varmaan saamaan laajaa kiinnostusta.” 
● “Käytännöllinen väline!” 

 

Voit rekisteröityä ja käyttöö verkkosivustoa alla olevan linkin kautta: 

https://app.career-skills.eu/index.php 

 

https://app.career-skills.eu/
https://app.career-skills.eu/
https://app.career-skills.eu/map
https://app.career-skills.eu/catalogue
https://app.career-skills.eu/network
https://app.career-skills.eu/index.php
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Policy Seminaari 

Vuoden loppuun mennessä verkkosivusto käännetään ja esitellään kunkin maan poliittisissa 
seminaareissa. Suomessa tilaisuus tapahtuu verkossa loppuvuonne 2020. Tilaisuudessa esitellään 

verkkosivuston toimintoja ja keskustellaan sen käyttömahdollisuuksista 

 

Career Skills MOOC 

Tulevan puolen vuoden aikana projektipartnerit valmistelevat avointa Career Skills verkkokurssia 

(MOOC) joka auttavat osallistujia syventämään urasuunnittelutaitojaan. 

 

Liity Facebook ryhmään - https://www.facebook.com/Career.Skills.Project 
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Lisätietoa: 

https://career-skills.eu/ 
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