
    

 

Zaproszenie 

 

W imieniu Krajowego Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowego  
Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET 

funkcjonujących w ramach Narodowej Agencji Programu Erasmus+ serdecznie 

zapraszamy do udziału w II Forum Edukacji Zawodowej, które odbędzie  

się 18 listopada 2022 r. w Warszawie. 

  

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, której przedmiotem jest 

dyskusja na tematy ważne dla rozwoju edukacji branżowej i zawodowej w  Polsce. Wydarzenie 

organizuje Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia  

i Szkolenia Zawodowego EVET działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Celem 

wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru 

mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.  

Zapraszamy wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej — doradców, nauczycieli  

i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli 

Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.  

Tematem przewodnim II Forum Edukacji Zawodowej są „Aktualne trendy w procesie planowania 

kariery zawodowej”. Program dotyka kluczowych zagadnień, jakie wiążą się ze skutecznym 

planowaniem kariery. Przyjrzymy się rynkowi pracy, jakie są aktualne szanse i wyzwania związane  

z atrakcyjnością zawodów branżowych, metodami i narzędziami rekrutacji. Zgłębimy tematy organizacji 

procesów doradztwa zawodowego wspierających rozwój zawodowy takie jak: organizacja szkolnego 

doradztwa zawodowego, europejskie narzędzia pracy doradcy, coaching  

w doradztwie zawodowym. Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance wspiera, inspiruje 

ideami i rozwija nowe pokolenie Zawodowców i obywateli Europy. 

 

 

 

 



    

 

 

 

Program konferencji znajduje się w oddzielnym załączniku. 

 

Szczegóły wydarzenia: 

• II Forum Edukacji Zawodowej odbędzie 17 listopada 2022 r. w godz. 9.30 – 15.30 

• Miejsce: Centrum Konferencyjne Wilcza, piętro 3; ul. Wilcza 9 w Warszawie 

• Wydarzenie będzie transmitowane ON-LINE  

• W ramach konferencji przewidzianych jest 6 sesji warsztatowych w mniejszych grupach – 

zapisy w trakcie rejestracji na miejscu wydarzenia. 

 

Strona internetowa dedykowana konferencji: http://www.forumedukacjizawodowej.pl/ 

Pracownicy Zespołu Krajowego Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowego Zespołu ds. 

Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET 

 

 

 

 

http://www.forumedukacjizawodowej.pl/

