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Solun, 23. novembra 2021 
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST Preberi na spletu 
 

Spreminjanje našega pogleda na učenje na delovnem mestu 
 
Medtem ko Evropa premaguje pandemijo in posledična podaljšana zaprtja, se 
moramo osredotočiti na to, kakšna bo medsebojna povezanost dela in učenja v 
svetu po pandemiji covida-19. Izpolnjevanje potreb po znanjih in spretnostih je že 
dolgo časa na dnevnem redu delodajalcev in oblikovalcev politik, trenutno pa 
postaja vedno bolj nujno vlaganje v ljudi na bolj celovit način. Ker se evropska 
gospodarstva krepijo, se začenja iskanje kvalificiranih delavcev. 

Učenje na delovnem mestu je pomemben del splošnih prizadevanj za opremljanje 
Evropejcev z znanji in spretnostmi, ki jih bodo potrebovali v prihodnjih letih. Kot 
prispevek k tekoči razpravi o izpopolnjevanju in preusposabljanju je Cedefop 
skupaj z Eurofoundom opravil raziskavo med podjetji po vsej EU, tako pred kot 
med pandemijo, da bi preučil, kako lahko obsežnejši ukrepi na delovnem mestu, 
usmerjeni k zaposlenim, vključno z razvojem znanj in spretnosti, spodbujajo 
motivacijo, samostojnost in dobro počutje delavcev ter modernizacijo podjetij. 

Odzivi na raziskave kažejo, da moramo zavzeti širši pogled na učenje in upoštevati 
osebne cilje, interes, stališča in želje delavcev, če želimo pomagati izkoristiti 
potencial delovnih mest kot učnih prostorov. 

Ko zaposleni rastejo, poglabljajo in širijo svoje znanje, to pozitivno vpliva na način 
opravljanja njihovih nalog, zaradi česar je njihovo delo bolj zanimivo in povečuje 
motivacijo. Zato ne drži le, da delovna mesta oblikujejo učenje – učenje prav tako 
oblikuje delovna mesta: učenje na delovnem mestu je bistvenega pomena za 
spodbujanje uspešnosti in inovacijske zmogljivosti delavcev in podjetij. 

Preberite več o novih pristopih k učenju na delovnem mestu v našem najnovejšem 
informativnem gradivu. 

Cedefopova sporočila za javnost so na voljo tukaj. 

Na druge Cedefopove publikacije (glasilo, revijo, informativna poročila itd.) se lahko 
naročite tako, da ustvarite svoj uporabniški račun na našem spletišču. 
 
Kontaktni podatki 
Predstavnica za medije: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310 490012, e-pošta: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Vodja oddelka za komuniciranje: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-pošta: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O centru Cedefop 
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) je referenčni center 
Evropske unije za poklicno izobraževanje in usposabljanje, znanja in spretnosti ter 
kvalifikacije. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/new-perspective-learning-workplace-0
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2228
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/6205
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9159
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
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Stopite v stik z nami     
Preberite Cedefopovo politiko varstva osebnih podatkov. Odjavite se 
 

 

https://www.cedefop.europa.eu/sl/content/personal-data-protection
mailto:communications@cedefop.europa.eu?subject=Odjava%20obvestil%20in%20sporo%C4%8Dil%20za%20javnost
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

