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KOMUNIKAT PRASOWY 
 

Kompleksowe systemy wspomagające uczenie się: wzmocnienie 
pozycji obywateli w obliczu zmian 

 
W obliczu obecnego kryzysu zdrowotnego i związanych z nim daleko idących 
przemian na rynku pracy Unia Europejska i jej państwa członkowskie podejmują 
działania mające na celu zapewnienie wszystkim obywatelom w Europie 
silniejszego wsparcia na rzecz zatrudnienia, w tym możliwości podnoszenia 
kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowego. Cedefop, we współpracy z Komisją 
Europejską i państwami członkowskimi, zajmuje się w tym kontekście 
poradnictwem zawodowym. 

Wiele państw i regionów UE pracuje nad stworzeniem kompleksowych i 
skoordynowanych systemów wspomagających uczenie się, łączących politykę 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, poradnictwa zawodowego i włączenia 
społecznego. Cedefop wspiera państwa w ich staraniach na rzecz tworzenia 
systemów, które zapewniają ludziom możliwość uczenia się przez całe życie i 
kontynuowania kariery zawodowej. Systemy takie obejmują różne elementy 
składowe, od poradnictwa na wszystkich etapach życia po rozwijanie 
umiejętności kierowania karierą oraz od walidacji i uznawania dotychczasowych 
efektów uczenia się i nabytych umiejętności po wszelkiego rodzaju zachęty 
finansowe i działania środowiskowe na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji. 

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, obywatele muszą mieć możliwość 
polegania na dostępnym, wysokiej jakości i wszechstronnym wsparciu, aby 
kierować swoją ścieżką kształcenia i kariery zawodowej w obliczu wyzwań 
gospodarczych i społecznych oraz znaleźć nowe możliwości. Poza tym 
wspieranie uczenia się i rozwoju zawodowego powinno prowadzić do zdobycia 
odpowiedniego zatrudnienia i do pełnego zaangażowania w życie społeczne, 
tworząc warunki sprzyjające osiągnięciu wysokiego poziomu zbiorowego i 
indywidualnego dobrobytu oraz satysfakcji z życia. 

Więcej na ten temat znajduje się w najnowszej nocie informacyjnej Cedefopu. 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie 
internetowej. 

Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest ośrodkiem 
referencyjnym Unii Europejskiej do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, 
umiejętności i kwalifikacji. 
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