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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

‘Εγινε το πρώτο βήμα προς τη σύναψη διακρατικών συνεργασιών 
για τη βελτίωση των συστημάτων μαθητείας στην Ευρώπη 

Οι μαθητείες, καθώς και συναφή συστήματα μάθησης στο χώρο εργασίας, 
αποδεδειγμένα διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση 
στην απασχόληση. Όμως δεν διαθέτουν όλες οι χώρες ανεπτυγμένα 
συστήματα μαθητείας, και πολλές επιθυμούν να μάθουν από την πείρα των 
άλλων. Μια εκδήλωση του Cedefop την εβδομάδα που μας πέρασε 
προετοίμασε το έδαφος για τη σύναψη σχετικών συνεργασιών μεταξύ 
κρατών της Ευρώπης. 

Για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, τα κράτη μέλη σήμερα θεσμοθετούν 
σήμερα «Εγγυήσεις για τη νεολαία», μία από τις βάσεις των οποίων είναι οι 
μαθητείες. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών «Εγγυήσεων για τη νεολαία», το νέο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση, Erasmus +, πρόσφατα αφιέρωσε συγκεκριμένη χρηματοδοτική βοήθεια 
για συστήματα μαθητείας. Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για τη σύσταση συνεργασιών όσον αφορά το θέμα αυτό, μεταξύ δύο ή 
περισσότερων κρατών η οργανώσεων κοινωνικών εταίρων. 

Στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τα 
συστήματα μαθητείας, στις 7-8 Μαΐου το Cedefop, μαζί με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη μια ειδική εκδήλωση με στόχο να 
αρχίσουν να δημιουργούνται τέτοιες συνεργασίες. Στο European Apprenticeships 
Conference παρουσιάστηκαν παραδείγματα δράσεων, προγραμμάτων και 
μεθόδων σχετικά με τις μαθητείες, τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο 
προσαρμογής σε άλλα κράτη μέλη του Erasmus +. 

Ωστόσο, κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν να επιτραπεί στους 
ενδιαφερόμενους για συνεργασία να βρουν ο ένας τον άλλον. Γι’ αυτόν το λόγο, 
δεν ακολούθησε τη συνήθη οργάνωση συνεδρίου, αλλά ευνόησε το διάλογο, τη 
συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να 
εντοπίσουν πιθανούς συνεργάτες για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
μαθητείας. 

Ανοίγοντας το συνέδριο ο Διευθυντής του Cedefop James Calleja είπε: “Η 
πολυπλοκότητα των σημερινών θέσεων εργασίας δημιουργεί την απαίτηση οι 
νέοι εργάτες να είναι «έτοιμοι για δράση» πολύ νωρίς. Και αυτό εξυπηρετούν οι 

http://www.cedefop.europa.eu/events/EuropeanApprenticeship2014/index.html
http://www.cedefop.europa.eu/events/EuropeanApprenticeship2014/index.html


 page 2 of 2 

μαθητείες. Επιπλέον, η μάθηση στο χώρο εργασίας δημιουργεί μια ισχυρή 
αίσθηση επαγγελματική ταυτότητας, που είναι σημαντική για τον αυτοσεβασμό 
των νέων». 

Στα βιντεοσκοπημένη μήνυμα, η Επίτροπος Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρούλλα 
Βασιλείου είπε ότι οι ποιοτικές μαθητείες διευκολύνουν τη μετάβαση από το 
σχολείο στη δουλειά και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκμεταλλευτούν πλήρωση 
τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές δυνατότητες για το σκοπό αυτό, μέσω 
Erasmus+, Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου, και Ευρωπαϊκού ταμείου 
επενδύσεων. 

Απευθυνόμενος στο συνέδριο ο Αntonio Silva Mendes, διευθυντής εκπαίδευσης 
κα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε ότι χρειάζεται 
δράση των κρατών μελών ώστε να προωθήσουν ευρύ φάσμα μαθητειών, με 
υψηλές προδιαγραφές, και ιδίως για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που καλύπτουν 
πολλούς τομείς. 

Το συνέδριο απευθυνόταν σε αρμόδιους για τις μαθητείες στην αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση και τους κοινωνικούς εταίρους που ενδιαφέρονται να 
συνεργαστούν για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων μαθητείας. Οι 
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαθέσιμη χρηματοδοτική βοήθεια, ιδίως 
από το Erasmus +, που έχει προθεσμία 26 Ιουνίου 2014. 

 
### 

 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Εγγραφείτε στο δωρεάν ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά σημειώματα του Cedefop: 
briefingnotes@cedefop.europa.eu 

 
Επικοινωνία 
Γραφείο τύπου: Ρόζυ Βουδούρη  
Τηλ.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Υπεύθυνος επικοινωνίας τμήματος: 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 (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Παρέχει υποστήριξη 
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. www.cedefop.europa.eu 
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