
career-skills.eu 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новини от проекта  

Career Skills  

 

 

 

Онлайн курсът за кариерни умения е достъпен на всички партньорски 

езици! 

 
Проект Career Skills има за цел да създаде общоевропейска платформа за развитие на уменията за 

управление през целия живот. Инициативата се финансира от Европейската комисия и е насочена както 

към кариерни консултанти и експерти, така и към хора от всички възрасти, които искат да актуализират 

и подобрят уменията си. 

Инициативата се координира от Фондация на бизнеса за образованието (България) и включва  към 

Университета в Ювяскюля, Финландия, Resau International des Cité des métiers  – Франция, 

Volkshochschule im Landkreis (VHS) Cham – Германия, Institute of Entrepreneurship Development (IED) – 

Гърция и Aspire-Igen group –Великобритания. 

 

Партньорите създадоха платформата app.career-skills.eu, която включва 

различни инструменти и ресурси за развитие на кариерните умения: 

Каталогът на кариерните умения описва важността на 12 ключови 

кариерни умения и предлага компетентностна рамка за 3 нива – начално, 

средно и напреднали, която улеснява тяхното разбиране и развитие.  

В допълнение към каталога е създаден и онлайн инструмент, който дава 

възможност на обучаемите да оценят на кое от тези 3 нива са техните 

кариерни умения към момента. 

Онлайн курсът включва 12 обучителни модула, разделени на 3 нива по 

10 упражнения, които комбинират кратка теоретична информация с 

разнообразни практически задачи, тестове, казуси, саморефлексия, 

полезни съвети, креативни занимания и вдъхновяващи видеоклипове, 

статии и ресурси. 

Обучаемите могат да изберат кое умение искат да развият и да преминат целия модул или само нивото, 

идентифицирано чрез теста, след което отново да измерят отново напредъка си. 

Платформата съдържа и карта  на кариерните  услуги, където кариерните консултанти могат да 

създадат свой профил, а клиентите да намерят необходимата им професионална подкрепа в близост. 

В допълнение, консултантите могат да използват секцията Мрежа в платформата, за да споделят свои 

проекти, инициативи, събития и ресурси. 

Всички материали са свободно достъпни на 6 езика, включително на български в платформата за 

кариерни умения app.career-skills.eu. 

За актуални новини и още полезни ресурси, последвайте Facebook страницата на инициативата. 

  

http://app.career-skills.eu/bg/
http://app.career-skills.eu/bg/catalogue
http://app.career-skills.eu/bg/framework
http://app.career-skills.eu/bg/assessment-tool
http://app.career-skills.eu/bg/mooc
http://app.career-skills.eu/bg/map
http://app.career-skills.eu/bg/network
http://app.career-skills.eu/bg/mooc
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project/
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Открийте още информация на 

http://app.career-skills.eu. 

 

Присъединете се към нас в страницата ни във Facebook 

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