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URAOHJAAJIEN SOSIAALINEN 

ÄLYKKYYS  
 

STRENGTh-hankkeen uutiskirje #1 

PÄIVÄYS 30/06/2020 

Hyvä lukija, 

Tämä on STRENGTh-hankkeen (Strengthening the Socio-Emotional Competences of Guidance 

Practitioners) ensimmäinen uutiskirje. Uutiskirjeessämme haluamme kertoa hankkeen tavoitteista, 

etenemisestä ja tuloksista. Toivottavasti pidät – kerrothan meille mielipiteesi!  

Tavoitteenamme on parantaa uraohjaajien sosiaalisen älykkyyden taitoja. Tähän Erasmus+ -ohjelman 

rahoittamaan hankkeeseen kuuluu toimijoita Romaniasta, Kreikasta, Suomesta, Saksasta, 

Hollannista, Italiasta ja Portugalista. Hanke alkoi 1.9.2019 ja kestää kokonaisuudessaan kaksi vuotta. 

Elinikäistä ohjausta pidetään enenevässä määrin välttämättömänä tukena yksilöiden uran 

suunnittelemisessa ja hallinnassa. Uraohjauksen ammattilaisten valmistautuminen erittäin vaativien 

työhön ja uraan liittyvien aiheiden taitavaan käsittelemiseen pidetäänkin elintärkeänä hyvien 

urapalveluiden tarjoamiseksi. 

Lisäksi sosio-emotionaalinen osaaminen on merkittävää, jotta uraohjauksen ammattilaiset pystyvät 

vastaamaan monimuotoisiin haasteisiin huomioimalla yksilön olosuhteet ja osoittaen empatiaa kaikkia 

yhteiskunnan jäseniä kohtaan, riippumatta heidän sukupuolestaan, kansalaisuudestaan, 

koulutustasostaan yms. Tämän vuoksi STRENGThissä nähdään tärkeäksi uraohjaajan kyky edistää 

asiakkaidensa sosiaalista osallisuutta. 

Hankkeen päätavoitteet ovat 

1. Tunnistaa hyviä, tutkimuspohjaisia käytäntöjä uraohjauksen ammattilaisten sosio-

emotionaalisten taitojen kouluttamiseen, 

2. Kartoittaa olennaiset koulutustarpeet kumppanimaissa, 

3. Kehittää ja testata innovatiivisia koulutuksellisia lähestymistapoja ja materiaaleja, mukaan lukien 

itsearviointitesti, ja  

4. Rakentaa verkkoalusta innovatiivisten koulutusresurssiemme avoimeen jakamiseen useilla 

kielillä.  

STRENGTh on suunniteltu erityisesti uraohjaajille ja muille uraohjauksen ammattilaisille, mutta se 

on kohdennettu myös koulutusorganisaatioille, päättäjille, julkisille ja yksityisille uraohjauksen 
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sidosryhmille, kuin myös kaikille Euroopan kansalaisille, jotka hyötyvät laadukkaista ammatillisista 

neuvonta- ja ohjauspalveluista.  

STRENGTHIN ENSIMMÄINEN 

KOKOONTUMINEN PIDETTIIN SAKSASSA 
Saksa toimi hankkeen ensimmäisen kansainvälisen tapaamisen näyttämönä  

Ensimmäisessä kokoontumisessamme joulukuussa 2019 hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja 

strateginen kumppanuus määriteltiin, kuten myös projektisuunnitelma (tavoitteet, tulokset, 

toimintasuunnitelma, roolit 

ja tehtävät). 

STRENGTh-hanke tulee 

tarjoamaan konkreettisia 

ratkaisuja uuden 

sosiaalisesti tietoisen 

uraohjaajasukupolven 

kouluttamiseen. Koko 

hankkeen ajan tutkitaan ja 

analysoidaan sosiaalisen 

älykkyyden määritelmiä ja tekijöitä, tutkitaan koulutusmenetelmiä, jotka voidaan mukauttaa 

ammatillisen ohjauksen ammattilaisille, ja kehitetään innovatiivisia menetelmiä ja työkaluja, jotka 

antavat uraohjauksen ammattilaisille mahdollisuuden olla tehokkaampia ja kehittää sosio-

emotionaalisia taitojaan. Koulutusohjelman testaus toteutetaan myös uraohjauksen ammattilaisten 

kesken eri maissa, jotta voimme tukea heitä pitämään sosio-emotionaalista osaamistaan yllä ja 

kehittymään.   

Nähdään pian! 

 
PROJEKTIKUMPPANIT 

 

 

 

 


