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hva karriereveiledningen for 21st  Century-kurset er,

hvilken tilnærming kurset har,

hvem som laget det, 

hvem det er for, og 

hvordan du kan ha best mulig utbytte av det

Denne håndboken er en introduksjon til karriereveiledning for det 21. århundre e-læringskurs.

Vi vil forklare... 

Vi håper at du liker kurset og at du vil dele det med kolleger.

Introduksjon

https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te


Karriereveiledning for det 21. århundre er et fleksibelt, selvstyrt og fritt tilgjengelig e-læringskurs

for karriereveiledere over hele Europa.

Det er interaktivt og inkluderer multimedia innhold for å gjøre læring enkelt og hyggelig.

Kurset er tilgjengelig på fem forskjellige språk.

Hva er karriereveiledning for det 21. århundre?

Tsjekkisk NorskEngelsk

Polsk Slovakisk

fleksibel selvgående tilgjengelig



Professional
enhancement

Career
education

The transforming role
of career practitioners

Utforske tanker om proffesjonalitet
og reflekterer over hvordan

karrriereveiledere kan utvikle sin
kompetanse 

 

Utforske hvordan
karriereundervisning og

karrierelæring kan bidra til utvikling
av karrierekompetanse

 

Karriereveiledning for det 21. århundre tar for seg fire store temaer i forkant av

karriereveiledning:

Hvilke temaer blir addressert?

Navigating
the world of work

Utforske hvordan arbeidsmarkedet
har utviklet seg over tid og det

sammenheng med
karriereveiledningsfeltet

 

Utforske og reflektere over hvordan
egne erfaringer og kompetanse som

karriereveileder påvirkes av endring
og utvikling av ny teknologi

 



Karriereveiledning for det 21. århundre er et

selvstyrt og studentsentrert e-læringskurs. Det

er designet for at du skal kunne studere i ditt

eget tempo og på den måten du velger. Kurset

gir deg også inspirasjon, ved å introdusere nye

emner, teorier og modeller, gir eksempler og

tilbyr innsikt fra eksperter.

Hvilken tilnærming til læring bruker kurset?

Det legger til rette for læring gjennom aktiv bruk av i kursmateriell og refleksjoner i tilknytning

til dette. Kurset er nøye strukturert for å veilede deg gjennom en rekke aktiviteter på en enkel

måte. Mange av aktivitetene er utformet som interaktive spill, og er designet for å teste din

læring underveis.

Innhold- og læringsmetoden som ligger til grunn

for karriereveiledning for det 21.  århundre er

evidensbasert og utviklet av en rekke

internasjonale eksperter. 

Kurset er åpent og gratis tilgjengelig for alle

karriereveiledningsutøvere og for alle andre

som er interessert. 



Hvem laget dette kurset

Kurset ble produsert som en del av Erasmus Strategiske partnerskap bestående av følgende fem

europeiske organisasjoner.

The Association for Career Guidance
and Career Development

(Czech Republic)

The Association for Career Guidance
and Career Development

(Slovakia)

SantiaX
(Czech Republic)

Katalyst Education Foundation
(Poland)

Innland Norway University
of Applied Science

(Norway)



Hvorfor ble kurset opprettet?

Prosjektet bygger på tilbakemeldinger fra deltagere på tidligere prosjekter for å gjøre det så

tilgjengelig som mulig. Kurset har som mål å bidra til faglig utvikling for alle som jobber med

aktiviteter som er relevante for karriereveiledningsfeltet.

Prosjektet har fire hovedmål:

å gjøre kvalitetsopplæring tilgjengelig for et
bredest mulig lag av karriereveiledere;

å vise muligheten for videreutdanning og
faglig utvikling for karriereveiledere;

å gjøre det mulig for karriereveiledere tilegnet
seg og anvende ny kunnskap og ferdigheter i
sin praksis; og

å introdusere moderne treningsmetoder i
opplæring av karriereveiledere.



Hvem er det for?

Karriereveiledning for det 21. århundre kurset er åpent tilgjengelig for alle som synes det er

interessant. Vi tror at det vil være særlig interessant for

alle typer sektorer som
tilbyr karriereveiledning

studenter som studerer
karriereveiledning

karrieretjenester

organisasjoner og
utdanningsintstitusjoner

som jobber med
kompetansehevning

foreninger og stiftelser
som jobber med
karriererelaterte

oppgaver 

arbeidsgivere



arbeide gjennom kurset på egen hånd eller sammen med kolleger;

gjennomføre faglig utvikling i ditt eget tempo når du vil. Når du har opprettet

konto, har du tilgang på denne så lenge du ønsker 

ta hele kurset eller bare en modul som er av spesiell interesse for deg;

ta notater og reflektere over hva du lærer;

dele det du lærer på sosiale medier og/eller med kolleger 

bruke innhold fra kurset i din egen praksis, for eksempel å legge inn videoer i

presentasjoner eller bruke metodiske modeller.

 Som karriereveileder kan du forbedre din kompetanse ved å:

Karriereveiledere

Du trenger ikke tidligere erfaring eller kvalifikasjoner for å

få tilgang til kurset. Du kan jobbe i ditt eget tempo og

fokusere på det som er nytt for deg og det du er interessert i. 



kombinere e-læringsmateriellet med læreplanen din for å lage et blandet

læringsprogram, 

gjøre karriereveiledning for det 21. århundre til en obligatorisk eller valgfri

modul i programmet ditt

oppmuntre elevene til å følge kurset, reflektere over det og snakke om det til

sine samarbeidspersoner;

vise videoer og andre ressurser i undervisningen;

benytte oppgaver fra kurset som formative aktiviteter eller kombinere dem til

formelle vurderinger; og 

å bli inspirert av mulighetene som e-læring og innholdet i kurset kan tilby for

ditt eget kurs.

Det kan være lurt å gjøre dette ved å:

Lærere og undervisere 
i karriereveiledningsfaget

Hvis du jobber i en organisasjon som utdanner og trener

karriereveiledere, står du fritt til å kombinere

kursmateriellet i ditt eget program.



å bli inspirert av et bredere paneuropeiske perspektivet på

karriereveiledningsfeltet som kurset gir;

supplere læringen du gjør i utdannings- og opplæringsprogrammet ditt med

tilleggsmoduler fra karriereveiledning for det 21. århundre;

benytte informasjonen som presenteres i kurset for å støtte deg i eksamener

og vurderinger;

finne referanser og ressurser for å utvikle din kunnskap;

bruke kurset til å bli kjent med ledende organisasjoner, nettverk og individer

innen fagfeltet.

Du kan bruke kurset til å støtte læringen din ved å:

Studenter i karriereveiledning

Hvis du for tiden studerer karriereveiledning eller en

relatert disiplin eller du tenker på å gjøre det i fremtiden,

kan kurset være en verdifull kilde til selvstendig læring.



sende det ut til medlemmene dine;

bruke kurset som en formell eller uformell del av organisasjonenes faglige

utviklingsprogram

fremme kurset som en måte å engasjere nye mennesker i yrket;

presentere materiale hentet fra kurset på konferanser, workshops og

arrangementer.

Hvis du er en del av en profesjonell organisasjon innen karriereveiledning, kan du

bruke kurset til å forbedre det faglige utviklingstilbudet for medlemmene dine. Du

kan gjøre dette ved å:

Karriereveilednings faglige foreninger



bygge det inn i introduksjonen av nytt personale;

oppfordre alle ansatte til å registrere seg;

legge det inn i ditt virtuelle læringsmiljø; 

anbefale at linjeledere benytter kurset til å støtte og utvikle andre ansatte sin

kompetanse. 

Hvis du jobber i et karrieresenter eller en annen type

karriereveiledningsvirksomhet, kan du bruke kurset til å hjelpe deg med å utdanne

dine ansatte. Du kan gjøre dette ved å:

Karriere tjenester

oppmuntre personalavdelingen og andre nøkkelpersoner til å engasjere seg i

kurset;

identifisere nøkkelinnhold og læring som kan være nyttig informasjon for

organisasjonens karriereutviklingsstrategi; og

engasjere sentrale linjeledere i bruk av kurset.

Hvis du er en arbeidsgiver som er opptatt av å støtte dine ansatte sin

karriereutvikling, kan det være lurt å bruke kurset som en ressurs i din

organisasjon. 

Du kan gjøre dette ved å:

Arbeidsgivere



Opphavsrett og Distribusjon

du må spesifisere de opprinnelige forfatterne (også i en hvilken som helst modifisert versjon) av kurset;

du kan ikke få kommersiell fortjeneste fra kursinnholdet eller dets modifiserte versjoner;

du må dele en modifisert versjon under samme lisens som originalen;

du må oppgi at prosjektet ble delfinansiert av EU og legge til EU-logoen og prosjektnummeret (2020-1-CZ01-

KA204-078378).

E-læringen "Karriereveiledning for det 21. århundre" er et resultat av Erasmus + strategiske partnerskap for

voksenopplæringsprosjektet "E-læring for karriereveiledningsutøvere" N ° 2020-1-CZ01-KA204-078378

medfinansiert av EU.

Alt materiale er gratis og åpen kildekode, delt på CC BY-NC-SA 4.0 lisens (les om denne lisensen). Dette betyr at du

kan bruke, laste ned, dele, endre og dele endrede versjoner av innholdet i kurset. 

Husk imidlertid alltid at:

Bruk denne teksten når du deler emneinnholdet eller de endrede versjonene:

Prosjektet "Career Counselling for the 21st century is an outcome of the Erasmus+ Strategic Partnerships for adult

education project "E-learning for Career Guidance Practitioners" medfinansiert av EU, utviklet av 5 partnerorganisasjoner:

Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (Czechia), Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

(Slovakia), Høgskolen i Innlandet (Norge), Katalyst Education (Polen), Santiax (Tsjekkia). Du finner det opprinnelige kurset

her: https://careerguidancecourse.eu/. Kurset er delt under CC BY-NC-SA 4.0 lisens.

Hvis du er i tvil om lisensen eller ønsker å få en SCORM-fil med kurset, kan du kontakte oss.
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