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KOMUNIKAT PRASOWY Czytaj online 
 

Transformacja ekologiczna: kształcenie i szkolenie zawodowe może 
oferować umiejętności niezbędne dla zielonych miejsc pracy 

w Europie 
 
Ekologiczna – i cyfrowa – transformacja gospodarek i społeczeństw wytworzy 
zapotrzebowanie na nowe umiejętności w różnych sektorach i zawodach. Europa 
będzie musiała inwestować w podnoszenie i zmianę kwalifikacji pracowników. 
W tym kontekście bardzo istotną rolę odegra kształcenie i szkolenie zawodowe. 

Przygotowanie zawodowe, które jest ściśle powiązane z rynkiem pracy, można 
szybko dostosowywać: może ono łagodzić krótkoterminowe niedobory 
i zapewniać długoterminową zdolność pracowników do zatrudnienia. Jest 
prawdopodobnie najbardziej praktyczną i powiązaną z popytem formą kształcenia 
i szkolenia zawodowego, dzięki czemu sprzyja innowacjom i konkurencyjności. 

Europejski Zielony Ład to dobra wiadomość dla EU. W scenariuszu 
prognostycznym dotyczącym umiejętności opracowanym przez Cedefop w 2021 r. 
w odniesieniu do skutków tej strategii przewiduje się, że do roku 2030 zatrudnienie 
wzrośnie o około 2,5 miliona dodatkowych miejsc pracy. Największy wzrost 
zatrudnienia ma wystąpić w sektorach o dużym potencjale ekologicznym, takich 
jak zaopatrzenie w wodę, gospodarowanie odpadami i budownictwo. Zatrudnienie 
będzie się jednak zwiększać prawie we wszystkich sektorach, w miarę 
przechodzenia przez pracodawców na bardziej zrównoważone modele 
biznesowe. Zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności muszą być uwzględnione 
w kształceniu i szkoleniu na wszystkich poziomach kwalifikacji. Kształcenie 
i szkolenie zawodowe oraz przygotowanie zawodowe będą mieć kluczowe 
znaczenia dla zapewniania zbiorów umiejętności zmieniających się w sposób 
elastyczny i dynamiczny. 

Regiony i miasta będą pełnić rolę ośrodków transformacji ekologicznej. 
W gospodarkach przechodzących transformację ekologiczną będzie ogromne 
zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe. To potwierdza, że w praktyce 
transformacja cyfrowa i transformacja zielona są w istocie pokrewne pod każdym 
względem. 

Więcej informacji o wyzwaniach związanych z zapotrzebowaniem na nowe 
umiejętności wskutek ekologizacji modelu gospodarki można znaleźć w naszej 
najnowszej nocie informacyjnej. 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika lub dostosowanie 
swojego profilu. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/green-transition-vocational-education-and-training-can-provide-skills-needed-greening-european-jobs
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4206
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4206
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4206
https://www.cedefop.europa.eu/pl/publications-and-resources/publications/9166
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
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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. 

Pozostańmy w kontakcie   

mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

