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Η επιτυχημένη πολιτική συνεργασία ενθαρρύνει την
Ευρώπη να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
H τελευταία έκθεση πολιτικής του Cedefop με τίτλο A bridge to the
future: European policy for vocational education and training 2002-10
(«Γέφυρα προς το μέλλον: η ευρωπαϊκή πολιτική για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση 2002-10») εξετάζει την πρόοδο που
σημειώθηκε κατά την εν λόγω περίοδο συνεργασίας στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και προτείνει νέες
κατευθύνσεις για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».
Η επίσημη παρουσίαση της έκθεσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
διυπουργικής συνάντησης της Τρίτης 7 Δεκεμβρίου στη Μπριζ του Βελγίου.
Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί η διακήρυξη της Μπριζ, ένα από τα τελευταία
ορόσημα της Στρατηγικής της Λισαβόνας (2000-10). Από την ημέρα αυτή η
έκθεση θα είναι διαθέσιμη τη διεύθυνση www.cedefop.europa.eu.

Χαιρετίζοντας την έκθεση, η Ανδρούλλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, δήλωσε: «Η πολιτική
συνεργασία αποτελεί ουσιώδες κεφάλαιο του εκσυγχρονισμού των
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει να συνεχίσουμε να
συνεργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε στους πολίτες μας τη δυνατότητα να

αναπτύσσουν διά βίου τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό,
πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να σπουδάζουν ή να
λάμβάνουν κατάρτιση στο εξωτερικό, ώστε να βελτιώνουν την
απασχολησιμότητα και την προσωπική ανάπτυξή τους. Η καλή συνεργασία
είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη
2020» που αποσκοπεί στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη.»
Ιστορικό
Για να αποτρέψουν τους κινδύνους που πιθανώς συνεπάγεται ο ρυθμός των
κοινωνικοοικονομικών αλλαγών για τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική
συνοχή, οι αρμόδιοι ευρωπαίοι υπουργοί για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση, οι κοινωνικοί εταίροι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθέτησαν
το 2002 τη «διαδικασία της Κοπεγχάγης» για τη στενότερη συνεργασία στον
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το 2010 συμμετείχαν
32 χώρες: τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες του ΕΟΧ και οι υποψήφιες χώρες
Κροατία και Τουρκία.
Από το 2004 το Cedefop παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται σε
ολόκληρη την Ευρώπη ως προς την επίτευξη των πολιτικών στόχων που
συμφωνήθηκαν κατά τη «διαδικασία της Κοπεγχάγης», και εκδίδει τακτικές
εκθέσεις πολιτικής.
Η έκθεση του 2010 καταγράφει τις εξελίξεις στην εφαρμογή των κοινών
ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών
Προσόντων, και παρακολουθεί τη σημειωθείσα πρόοδο σε άλλους τομείς
προτεραιότητας.
Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η ανάλυση προέρχονται κυρίως από
κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους και το δίκτυο ReferNet του Cedefop.
**
Το εξώφυλλο της δημοσίευσης σε υψηλή ανάλυση:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Cedefop-publication-cover-3058.jpg
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