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Tα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών αποτελούν πολύτιμη
βάση για την πολιτική της κατάρτισης

Ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη
πηγάζει κυρίως από την ανάγκη της πολιτικής να ανταποκριθεί στις
κοινωνικοοικονομικές ανάγκες. Η επιστημονική έρευνα συμμετέχει ελάχιστα στη
διαδικασία αυτή.
Όμως, όπως επισημαίνει η πρόσφατη έκθεσή του Cedefop,
Modernising vocational education and training (Ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης – βλ. σύνδεσμο παρακάτω), εάν η πολιτική δεν βασιστεί σε
επιστημονικές αξιολογήσεις και αποτελέσματα ερευνών, κινδυνεύει να μην επιτύχει
τους στόχους της.
Η εν λόγω έκθεση - η τέταρτη κατά σειράν με θέμα την έρευνα για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη – καταδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι
κοινωνικές και οικονομικές τάσεις υποκινούν αλλαγές στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά
συστήματα.
Αποκαλύπτει όμως και πώς η ίδια η κατάρτιση μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, δεδομένου ότι στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, ενθαρρύνει
την καινοτομία και την παραγωγικότητα και βοηθάει στην απόκτηση των δεξιοτήτων, που
χρειάζονται τόσο οι εργοδότες, όσο και οι εργαζόμενοι.
Το κύριο συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι στο εξής η επιστημονική έρευνα θα πρέπει
να αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αντί να συντάσσει απλώς επισκοπήσεις πολιτικών και πρακτικής εφαρμογής, όπως συμβαίνει
κατά κύριο λόγο σήμερα, η έρευνα θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της στο «ποια
μέτρα λειτουργούν, υπό ποίες συνθήκες, και εις όφελος τίνος». Έτσι θα μπορεί να
προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικής, καθώς και για την πρακτική
εφαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Είναι γεγονός ότι οι διαμορφωτές πολιτικής δεν μπορούν πάντα να περιμένουν τα
αποτελέσματα μιας έρευνας για να πάρουν αποφάσεις. Ωστόσο και αυτοί οφείλουν να
λαμβάνουν υπόψιν την εφαρμοσμένη έρευνα, τόσο όταν διαμορφώνουν πολιτικές, όσο και
όταν αναλύουν την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών. Η έλλειψη μιας τέτοιας
επιστημονικής βάσης οδηγεί σε πειραματικές λύσεις, που ενίοτε έχουν δυσβάστακτο
κόστος για την Ευρώπη.
Η επιστημονική έρευνα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι σε
θέση να συμβάλει στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως:
1.

Οικονομικά και άϋλα οφέλη των επιχειρήσεων από την κατάρτιση του προσωπικού τους

2.

Μάθηση και εργασία σε μεγαλύτερες ηλικίες

3.

Πώς η κατάρτιση προωθεί την κοινωνική συνοχή και ισότητα

4.

Πώς επηρεάζει η προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων τα συστήματα
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, τα προγράμματα σπουδών και τις
εκπαιδευτικές μεθόδους

5.

Ποια είναι τα πραγματικά οφέλη από τα νέα «πλαίσια επαγγελματικών προσόντων»

6.

Ποια θα είναι η ζήτηση για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στο μέλλον

7.

Πώς μπορεί η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προσανατολισμός να
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες χωρίς να διαιωνίζουν κοινωνικές και τοπικές
ανισότητες

Modernising vocational education and training. Fourth report on vocational education
and training research in Europe: synthesis report.
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/573/3043_e
n.pdf
Η δημοσίευση συμπληρώνεται από τρεις συλλογές επιστημονικών άρθρων με την ίδια
θεματολογία:
Τόμος 1:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/529/3050_en.pdf
Τόμος 2:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/544/3050_II_en.pdf
Τόμος 3:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/567/3050_3_en.pdf
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