
 

 
                                            

                                  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EUROGUIDANCE 2018 

ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ  
5 Οκτωβρίου 2018 

08.30-14.30 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο   
Αμφιθέατρο Auditorium B 

 
Τίτλος Σεμιναρίου:  «H 4η Βιομηχανική Επανάσταση: το μέλλον της 

εργασίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού» 
 
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλληλοεπιδρά με άλλους κοινωνικοοικονομικούς και 
δημογραφικούς παράγοντες για να δημιουργήσει μια καταιγίδα αλλαγής επιχειρηματικών 
μοντέλων σε όλους τους κλάδους, με αποτέλεσμα σημαντικές διαταραχές στις αγορές 
εργασίας σε όλο τον πλανήτη. Θα εμφανιστούν νέες κατηγορίες θέσεων εργασίας, που θα 
μετατοπίσουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου άλλους. Τα προσόντα που απαιτούνται τόσο στα 
παλιά όσο και στα νέα επαγγέλματα θα αλλάξουν στις περισσότερες βιομηχανίες και θα 
μεταμορφώσουν το πώς και πού εργάζονται οι άνθρωποι. Μπορεί επίσης να επηρεάσει 
διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες εργαζόμενους και να μετασχηματίσει τη δυναμική 
του χάσματος των φύλων στη βιομηχανία. 
 
Η σχετική ενημέρωση των συμβούλων καθοδήγησης και των λοιπών συναφών 
επαγγελματιών είναι απαραίτητη για την κατάλληλη υποστήριξη των ατόμων στις δύσκολες 
και πολύπλοκες μελλοντικές μεταβάσεις. Το εν λόγω σεμινάριο αποσκοπεί στην παροχή 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις νέες αναμενόμενες εξελίξεις και τον αντίκτυπό 
τους στις λειτουργίες εργασίας, στα επίπεδα απασχόλησης και στις δεξιότητες. Παράλληλα 
θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για τη 
Συμβουλευτική Καθοδήγησης. 
 
Θεματικές και Περιεχόμενο: 
 
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και οι αλλαγές στην Εργασία διεθνώς 

 Οι εργασιακές μεταβάσεις στην εποχή της αυτοματοποίησης. 

 Δουλειές που χάνονται, Δουλειές που θα αποκτηθούν μέχρι το 2030. 

 Καταλυτικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την απασχόληση παγκοσμίως 

 Νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων και τις επιπτώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης / 
κατάρτισης. 
 

Νέα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας  

 Ανθρώπινο Δυναμικό και Απασχόληση 

 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας 

 Skills Intelligence 
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 European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) 
 
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και Νέα δεδομένα για τη συμβουλευτική καθοδήγησης  

 Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης υπό το πρίσμα των νέων αλλαγών. 

 Ο ρόλος της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής 
ανθεκτικότητας. 

 Βιωματικές ασκήσεις 
 

Σχετικά με εγγραφές και εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του Σεμιναρίου 
παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2018  στις διευθύνσεις  

akafouros@dl.mlsi.gov.cy   και     atsaousi@dl.mlsi.gov.cy 
 
 

Όνομα:  
Επάγγελμα/τομέας ειδικότητας:  
Οργανισμός:  
Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας:  

 
 
Το Σεμινάριο θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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