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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Προσόντα επιπέδου 5: τι σημαίνουν για τη χάραξη  

εκπαιδευτικής πολιτικής  
 

Τα προσόντα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου  
επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) έχουν μεγάλη ζήτηση μεταξύ των 
εκπαιδευόμενων, καθώς διανοίγουν προοπτικές σε πολλαπλά πεδία: άμεση 
απασχόληση, επαγγελματική εξέλιξη και περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης. 
Παράλληλα, το επίπεδο 5 χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τους εργοδότες, καθώς 
οδηγεί στην απόκτηση προηγμένων τεχνικών και διοικητικών δεξιοτήτων. Τα 
προσόντα αυτά συνδέονται συνήθως με προγράμματα σπουδών 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μικρής διάρκειας. Ωστόσο τα μισά περίπου 
από αυτά μπορούν να αποκτηθούν και μέσω αρχικής και συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή ακόμη και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος.  

Ακριβέστερη εικόνα της πραγματικής βαρύτητας αυτών των προσόντων στην 
αγορά εργασίας παρέχεται στην εκτενή ανάλυση του Cedefop, με τίτλο 
Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education. Στην 
έκδοση αναλύονται οι τρόποι αξιοποίησης του ΕΠΕΠ από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής, με σκοπό τη βελτίωση των υποσυστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και την ενίσχυση των μεταξύ τους διασυνδέσεων. Συγκεκριμένα, 
δίνεται στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής η δυνατότητα να εξακριβώσουν το 
κατά πόσον το εθνικό τους πλαίσιο υστερεί σε επιλογές οι οποίες συνδυάζουν 
την αγορά εργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, εάν συντρέχει λόγος, να 
χρησιμοποιήσουν το επίπεδο 5 ως βάση για την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών 
τίτλων, όπως ήδη συμβαίνει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

 
Περισσότερα στο ενημερωτικό δελτίο του Cedefop με τίτλο Hidden 
potential of level 5 qualifications 
Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε εννιά γλώσσες (ισπανικά, γερμανικά, ελληνικά, 
αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, λιθουανικά, πολωνικά και πορτογαλικά) και σε μορφή pdf ή e-
book για τάμπλετ και τηλέφωνα). 
Πλήρες αρχείο ενημερωτικών δελτίων 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/23886.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24057.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/24057.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
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### 

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 

       

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx
mailto:briefingnotes@cedefop.europa.eu
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:ioanna.nezi@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.facebook.com/cedefop
http://twitter.com/cedefop

