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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ψηφιακή καινοτομία δεν δημιουργεί μόνο νέες θέσεις εργασίας. 
Υποστηρίζει σταδιοδρομίες 

 
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ψηφιακή καινοτομία μεταβάλλει το εργασιακό 
περιβάλλον και τις επαγγελματικές δεξιότητες, επηρεάζοντας τον τρόπο μάθησης 
και εργασίας. Πώς επηρεάζει όμως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 
μπορούν να διαμορφώνουν τη σταδιοδρομία τους, να εκπαιδεύονται και να 
αλλάζουν εργασία; Χάρη σε καινοτόμα εργαλεία, στη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα 
δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες προσεγγίσεις για την 
υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης και της αυτόνομης μάθησης 
μεταμορφώνουν το σκηνικό στη διά βίου μάθηση. 

 
Οι διαδικτυακές πύλες αναζήτησης εργασίας παρέχουν πληροφορίες για 
επαγγέλματα και ευκαιρίες μάθησης, καθώς και για προσωπικές δεξιότητες, 
αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικά χαρτοφυλάκια. Πολλές από αυτές 
περιλαμβάνουν μηχανές αντιστοίχισης, οι οποίες συνδέουν τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες με τις προσφορές θέσεων εργασίας, 
επιτρέποντας στα άτομα να συντάσσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και να 
υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις εργασίας. Άλλες διαδικτυακές πύλες 
επιδεικνύουν νέα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους, όπως οι 
διαδικτυακές συνομιλίες. Η διαδικτυακή υποστήριξη της σταδιοδρομίας 
συμπεριλαμβάνει ακόμα και ηλεκτρονικά παιχνίδια, βοηθώντας τα άτομα να 
προσδιορίσουν καλύτερα τις υφιστάμενες δεξιότητες και τις πιθανές ελλείψεις 
τους. 
 
Το Cedefop εξετάζει τις πλέον πρόσφατες πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών 
στον εν λόγω τομέα και αναλύει τις προοπτικές και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν. Διαβάστε περισσότερα στο τελευταίο μας ενημερωτικό 
σημείωμα. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9143
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9143
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Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ. 

Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και σε 
άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά σημειώματα 
κ.λπ.). 
 
Επικοινωνία 
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη 
Τηλ.: +30 2310 490012, email:  rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Συνδεθείτε μαζί μας   
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