Solun, 11. januarja 2022

SPOROČILO ZA JAVNOST

Preberite na spletu

Svež pogled na strokovnost izvajalcev svetovanja
Najnovejše obvestilo centra Cedefop ponuja nove vpoglede v to, kako države
modernizirajo sisteme in storitve poklicnega usmerjanja. Opredeljevanje vloge
izvajalcev svetovanja in priznavanje njihovih kompetenc, vključno z digitalnimi
kompetencami, sta sestavna dela tega prizadevanja ter ključna za razvoj politike
na področju vseživljenjskega usmerjanja.
Omejevanje gibanja in socialnih stikov je pospešilo digitalizacijo delovnih trgov ter
sprožilo spremembe delovnih vzorcev ter povpraševanja po znanju in spretnostih,
evropska podjetja in javni organi pa so prešli na uporabo novih tehnologij in začeli
iskati nove vrste talentov. Kot je razvidno v načrtih za okrevanje in odpornost
številnih držav članic EU, strokovno izpopolnjevanje, prekvalifikacije in poklicno
usmerjanje postajajo vse bolj pomembni, saj z opolnomočenjem posameznikov
pomagajo pri upravljanju njihovih izobraževalnih poti in poklicnih karier.
Nekatere države članice EU si prizadevajo ustvariti celovite sisteme
vseživljenjskega usmerjanja in poklicnega razvoja na podlagi IKT, ki zagotavljajo
integracijo virov informacij o zahtevnejših spretnostih. Ti sistemi povezujejo javne
zavode za zaposlovanje, podjetja ter ponudnike storitev izobraževanja in
usposabljanja z uporabniki, ki iščejo priložnosti za delo ali izobraževanje, ter
pomagajo tistim, ki potrebujejo socialno in finančno podporo.
Glede na te hitro spreminjajoče se okoliščine so EU in nacionalni oblikovalci politik
ponovno usmerili pozornost v spreminjajoče se vloge izvajalcev svetovanja,
njihove kompetence, potrebe po znanjih in spretnostih ter stalni strokovni razvoj.
Vsa obvestila centra Cedefop so na voljo tukaj.
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.
Stopite v stik z nami
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