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Θεσσαλονίκη, 13 Oκτωβρίου 2016 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Υποστηρίζοντας την κατάρτιση και τη μάθηση στο εξωτερικό: 
πίνακας των αποτελεσμάτων κινητικότητας στην ΕΕ στο πλαίσιο της 

αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 
Η μάθηση στο εξωτερικό θεωρείται εν γένει εποικοδομητική και πολύπλευρη 
εμπειρία, ιδίως για τους νέους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί επί σειρά ετών την 
κινητικότητα των εκπαιδευόμενων μέσω ποικίλων πολιτικών, προγραμμάτων και 
εργαλείων, στοχεύοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων και στην καλύτερη 
αντιστοίχιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού της με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας. 
 
Ο πίνακας αποτελεσμάτων κινητικότητας είναι ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο το 
οποίο πρόκειται να συμπληρώσει τα υφιστάμενα προγράμματα και να 
χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα σε επίπεδο χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη της 
μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης στην Ευρώπη. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολογεί τις πολιτικές 
και τις δομές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την υποστήριξη των 
σπουδαστών και των μαθητευομένων, με έμφαση στις προσπάθειες των χωρών 
να εξαλείψουν διοικητικά και θεσμικά εμπόδια, να αναγνωρίσουν τις δεξιότητες 
που αποκτώνται στο εξωτερικό, να χρηματοδοτήσουν προγράμματα 
κινητικότητας και να κινητοποιήσουν, να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν 
στον τομέα αυτόν τους νέους. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να τηλεφορτώσετε το νέο ενημερωτικό 
σημείωμα του Cedefop. 
 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ.   

Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και 
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά 
σημειώματα): www.cedefop.europa.eu/user/register 
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Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ο 
οποίος 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/
http://www.facebook.com/cedefop
http://twitter.com/cedefop

