
През януари 2020 г. стартира Проект Кариерни умения, финансиран по програма Erasmus+ KA3. 
Неговата цел е да помогне на хората да разберат, оценят и развият своите умения за управление на 
кариерата чрез общоевропейска платформа с иновативни инструменти. Инициативата ще 
произведе каталог и обучителна програма по кариерни умения, карта на кариерните услуги, мрежа 
на професионалистите. 

 
Между септември и ноември 2020 г. консорциумът на проекта извърши проучвания и събра 
обратна връзка от 110 експерти по кариерно ориентиране, опитни специалисти и центрове за 
кариерно ориентиране от цяла Европа. Всеки от партньорите по проекта се свърза с 20 експерти и 
специалисти по кариерно ориентиране от собствената си страна, а като Euroguidance партньор от 
Обединеното кралство Aspire-igen също така събраха данни от допълнителни 10 външни 
респонденти извън страните от консорциума на проекта. 

 
Широкият избор от респонденти включва експерти от Euroguidance, националните агенции за 
професионално образование и обучение, членове на експертни групи към CEDEFOP, 
координаторите на кариерни центрове, преподаватели, изследователи и кариерни консултанти с 
богат опит. 

 
Събраните отзиви като цяло бяха много положителни по отношение на всички аспекти на 
платформата за професионални умения и очакваните резултатите от проектите. Общият консенсус 
на участниците беше, че инициативата предоставя цялостен набор от инструменти, които взаимно 
се допълват и отговарят на нарастващите нужди в европейския сектор за кариерно ориентиране. 
Събрахме и много конструктивни предложения, с чиято помощ инструментите да бъдат подобрени 
за потребителите и консултантите. 

 
Ето някои от отзивите, които събрахме: 

• „Много интересен проект. За мен най-ценното в платфорамата е, че събира на едно 
място различни продукти.” 

• „Като се има предвид, че на национално ниво няма единна комуникационна мрежа за 
кариерни консултанти, вярвам, че тази мрежа може да отговори на нуждите на 
практикуващите в тази област.“ 

• „Много ценно за споделяне на опит и добри практики“ 

• „Ще улесни комуникацията между професионалистите и ще създаде жива и работеща 
мрежа за кариерни умения.“ 

• „Онлайн курсът с видеата в него ще бъдат много подходящи и достъпни за тези, които 
имат най-голяма нужда от подобряване на кариерните умения.“  

• „Каталогът е полезен за оценка на собствените компетентности" 

 
Следващите стъпки от проекта за кариерни умения ще бъдат разработването на 75-часово 
съдържание на модула MOOC, което консорциумът очаква да приключи до май 2021 г. 
 



 

Проектът за кариерни умения е европейска инициатива, която помага на хора от всички възрасти 

да разберат, оценят и развият своите умения за управление на кариера чрез безплатна платформа 

за управление на кариера, достъпна на 6 езика. 

3-годишната инициатива KA3 се координира от Бизнес фондацията за образование в България и 

включва признати експерти по кариерно ориентиране и обучители от University of Jyväskylä – 

Финландия, Réseau International des Cités des métiers – Франция, VHS Cham – Германия, Institute of 

Entrepreneurship Развитие – Гърция, и Aspire-international във Великобритания. 

Екипът е разработил изчерпателен каталог на кариерни умения от 12 най-важни компетентности, 

идентифицирани като решаващи и най-търсени през следващото десетилетие в цяла Европа и 

извън нея. Каталогът обяснява всяко умение и демонстрира различните нива на владеене в проста 

рамка, подобна на тази на европейските езици. Потребителите могат да идентифицират нивото на 

своите професионални умения и нуждите от подобрение, като използват инструмента за оценка на 

професионалните умения. 



 

Освен това безплатен MOOC за кариерни умения ще им помогне да подобрят своите кариерни 

умения в 12-те области. Онлайн курсът ще бъде демонстриран на семинари в края на 2021 г. Той 

ще включва видео уроци и статии, практически казуси и експертни съвети, както и задачи и 

упражнения, които ще помогнат на потребителите да подобрят уменията си за управление на 

кариерата. 

Безплатната онлайн карта за кариерни услуги свързва доставчици и лица, които търсят информация, 

насоки и подкрепа. Тя позволява на кариерните консултанти да се регистрират в картата на 

кариерните услуги и по този начин да бъдат по-лесно намирани от потенциални клиенти. 

Посетителите могат да търсят най-подходящите услуги по различни критерии – местоположение, 

тип услуга и целева група. Освен това платформата позволява на практиците да демонстрират своя 

капацитет и да споделят полезни ресурси, насочени към умения за управление на кариерата, като 

новини, събития, инициативи, добри практики, онлайн инструменти и материали за обучение на 

потребителите. 

По този начин проектът има за цел да се превърне в едно гише за професионалисти и граждани в 

Европа по отношение на уменията за управление на кариерата. 

За повече информация следете Facebook страницата www.facebook.com/Career.Skills.Project.  
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