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Świeże spojrzenie na profesjonalizm doradców zawodowych 

W ostatniej nocie informacyjnej przedstawiamy nowe informacje na temat tego, w 
jaki sposób państwa modernizują swoje systemy i usługi poradnictwa 
zawodowego. Określenie roli praktyków i uznanie ich kompetencji, co obejmuje też 
kompetencje cyfrowe, stanowi integralną część tego przedsięwzięcia i ma 
kluczowe znaczenie dla rozwoju polityki w zakresie poradnictwa zawodowego 
przez całe życie. 

Wprowadzane obostrzenia i reguły dystansu społecznego przyśpieszyły tempo 
cyfryzacji rynków pracy i doprowadziły do zmian w stosowanych modelach pracy i 
zapotrzebowaniu na umiejętności, a przedsiębiorstwa i organy publiczne 
w Europie powszechnie korzystają z nowych technologii i poszukują nowych 
talentów. Jak wynika z planów odbudowy i zwiększania odporności realizowanych 
w kilku państwach UE, podnoszenie kwalifikacji, przekwalifikowywanie i 
poradnictwo zawodowe nabierają jeszcze większego znaczenia i umożliwiają 
ludziom zarządzanie własną karierą edukacyjną i zawodową. 

Niektóre państwa członkowskie UE pracują nad stworzeniem kompleksowych, 
opartych na rozwiązaniach teleinformatycznych systemów poradnictwa 
zawodowego przez całe życie i rozwoju kariery zawodowej, dokonując w tym celu 
integracji zasobów informacji na temat wysokich kwalifikacji. Umożliwiają one 
połączenie publicznych służb zatrudnienia, przedsiębiorstw i placówek 
edukacyjnych oraz szkoleniowych z użytkownikami, którzy poszukują możliwości 
pracy lub nauki, oraz dotarcie do osób potrzebujących wsparcia społecznego 
i finansowego. 

W tej szybko zmieniającej się sytuacji decydenci na szczeblu unijnym i krajowym 
ponownie skupili się na praktykach poradnictwa i zmieniających się rolach 
dotyczących kompetencji, potrzeb w zakresie umiejętności i ciągłego rozwoju 
zawodowego. 

 Tutaj możesz sprawdzić wszystkie noty informacyjne centrum Cedefop. 

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. 
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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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