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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαβάστε τη διαδικτυακή έκδοση 

 
Μια νέα ματιά στον επαγγελματισμό των συμβούλων 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

Το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα  του Cedefop παρέχει νέες πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες εκσυγχρονίζουν τα συστήματα και τις 
υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού τους. Ο καθορισμός του ρόλου των 
συμβούλων και η αναγνώριση των ικανοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών ικανοτήτων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας και 
είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα του διά βίου 
προσανατολισμού. 

Οι περιορισμοί της κυκλοφορίας και η κοινωνική αποστασιοποίηση επιτάχυναν την 
ψηφιακό μετασχηματισμό των αγορών εργασίας, προκαλώντας αλλαγές στα 
πρότυπα εργασίας και τη ζήτηση δεξιοτήτων, δεδομένης της υιοθέτησης των νέων 
τεχνολογιών και της αναζήτησης νέων ταλέντων από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και δημόσιους φορείς. Όπως αντικατοπτρίζεται στα σχέδια ανθεκτικότητας και 
ανάκαμψης αρκετών χωρών της ΕΕ, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, η απόκτηση 
νέων δεξιοτήτων και ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποκτούν όλο και 
μεγαλύτερη σημασία, καθώς παρέχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να 
διαχειρίζονται την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ ασχολούνται με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
συστημάτων διά βίου προσανατολισμού και επαγγελματικής εξέλιξης με βάση τις 
ΤΠΕ, μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων μέσων συλλογής πληροφοριών για τις 
δεξιότητες. Διασυνδέουν τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τις επιχειρήσεις 
και τους παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης με χρήστες οι οποίοι αναζητούν 
ευκαιρίες εργασίας ή μάθησης και προσεγγίζουν όσους χρειάζονται κοινωνική και 
οικονομική στήριξη. 

Σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο πλαίσιο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε 
επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο εστιάζουν εκ νέου την προσοχή τους στις 
αλλαγές που επέρχονται όσον αφορά τους ρόλους, τις ικανότητες, τις δεξιότητες 
και τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των συμβούλων επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

Δείτε όλα τα ενημερωτικά σημειώματα του Cedefop εδώ. 

Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ. 

Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και στις 
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 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/fresh-look-guidance-practitioner-professionalism
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9161
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/briefing-notes
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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Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, τις δεξιότητες και τα προσόντα. 
 

Συνδεθείτε μαζί μας     

 

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

