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Ο κόσμος της εκπαίδευσης πιο ανοιχτός στη σύνδεση 
με την αγορά εργασίας 
Η εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας είναι πλέον πιο ανοιχτή στην ανάγκη στενότερης 
σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Παράλληλα όμως και οι οικονομικοί 
φορείς οφείλουν να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση και 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων τους. 

Αυτό ήταν ένα βασικό συμπέρασμα της ημερίδας με τίτλο  «Γεφυρώνοντας την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση με την αγορά εργασίας – αξιολόγηση και πιστοποίηση της μάθησης και των 
προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», που διοργάνωσε χθες το Cedefοp σε στενή συνεργασία με 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, 
με τη συνδρομή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct. 

Η ημερίδα, που επικεντρώθηκε στις τελευταίες μελέτες του Cedefop σχετικά με την αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, και τις νέες μεθόδους αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των εργασιών της Συντονιστικής Επιτροπής Διά 
Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην επιτροπή 
συμμετέχει το Cedefop μαζί με τους κοινωνικούς, παραγωγικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της 
πόλης. 

 

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης επεσήμανε ότι για 
την απόσταση που υπήρχε μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματικού κόσμου 
ευθύνονταν και οι δύο πλευρές. «Η κρίση μας έχει δείξει ότι και η εκπαίδευση πρέπει να 
λαμβάνει πλέον περισσότερο υπόψιν τις ανάγκες της αγοράς, αλλά και οι επιχειρήσεις οφείλουν 
να ασχοληθούν περισσότερο με την κατάρτιση του προσωπικού τους». 

http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/20608.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/20608.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/20608.aspx


 

Ο διευθυντής του Cedefop Κρίστιαν Λέτμαϊρ (Christian Lettmayr) τόνισε ότι οι πιο επιτυχημένες 
οικονομίες της Ευρώπης έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό επαγγελματικής και τεχνικής 
εκπαίδευσης, ενώ ο κ. Θεόδωρος Καρτσιώτης, περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, αφού επεσήμανε ότι η πόλη διαθέτει πλέον άριστες υποδομές τεχνικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης, είπε ότι στόχος της προσπάθειας που καταβάλλει σε 
συνεργασία με το Cedefop και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι να συνδεθούν όλοι οι φορείς της 
οικονομίας και της εκπαίδευσης μεταξύ άλλων για να έχουν και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση 
οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Υπενθύμισε επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας 
προετοιμάζει νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που αναμένεται να 
υποβληθεί στο Κοινοβούλιο πριν το τέλος του 2012. 

 

### 

Επικοινωνία 
Γραφείο τύπου Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30 2310 490186, E-Mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Προϊστάμενος Επικοινωνίας Gerd Oskar Bausewein, τηλ. +30 2310 490288 
E-Mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στηρίζει τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. www.cedefop.europa.eu 
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