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ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 
Μεγάλο ενδιαφέρον της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας για τις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα αξιολόγησης της μάθησης 
 
Επιστημονική ημερίδα του Cedefop παρουσίασε ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την 
αναγνώριση και επικύρωση της μάθησης και τις νέες προδιαγραφές για την ποιότητα 
της επαγγελματικής κατάρτισης. 
 
Θεσσαλονίκη: Η αξιολόγηση, επικύρωση και αναγνώριση των γνώσεων - περιλαμβανομένων 
όσων αποκτώνται ανεπίσημα - ήταν το θέμα επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε το 
Cedefop στις 30 Νοεμβρίου στο Μακεδονία Παλάς μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Η ημερίδα είχε χαρακτήρα ενημέρωσης των επαγγελματιών του τομέα της εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Ελλάδα. 
Συμμετείχαν 150 εκπρόσωποι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της 
Μακεδονίας, κυρίως διευθυντές σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και σύμβουλοι 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 

 
 
Μεταξύ άλλων, οι επιστημονικοί συνεργάτες του Cedefop παρουσίασαν τις νέες μεθόδους 
για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των λεγόμενων «βασικών δεξιοτήτων» στα 
ευρωπαϊκά σχολεία. Ικανότητες όπως η δημιουργική σκέψη και η επιχειρηματικότητα 
καθίστανται πλέον εξίσου σημαντικές με τις παραδοσιακές γνώσεις της σχολικής 
θεματολογίας. 
 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19081.aspx?wt.mc_id=PR20111202&utm_campaign=PR20111202


Το Cedefop παρουσίασε τη σημασία των ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως είναι το 
Ευρωδιαβατήριο (Europass), το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Κατάρτιση 
και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πώς 
αξιολογούνται οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, και 
ιδίως πώς συνδέεται η εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση. Οι εμπειρογνώμονες του 
Κέντρου είχαν με τη σειρά τους την ευκαιρία να μάθουν από τους συμμετέχοντες για τις 
μορφές αυτοαξιολόγησης που εφαρμόζουν πρόσφατα ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Ελλάδας. 
 
Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις σχετικά με την αναγνώριση και επικύρωση των 
γνώσεων, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος 
Καρτσιώτης τόνισε τη σημασία του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση, " δεδομένου ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους 
οποίους οι μαθητές δεν προτιμούν το επαγγελματικό σχολείο, είναι τα μη προσδιορισμένα 
επαγγελματικά τους δικαιώματα ως αποφοίτων". Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάζεται με το Cedefop σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος εδώ 
και τέσσερα χρόνια. 
 
Στη χθεσινή ημερίδα συμμετείχε για πρώτη φορά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο εντεταλμένος 
σύμβουλος του δήμου σε θέματα εκπαίδευσης κ. Αντώνης Καρούμπης τόνισε τη σημασία της 
στενότερης συνεργασίας του Δήμου με το Cedefop, που θα μπορούσε να αναδείξει τη 
Θεσσαλονίκη ως σημείο αναφοράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 
 

 
Ο Υπηρεσιακός Διευθυντής του Cedefop κ. Κρίστιαν Λέτμαϊρ και ο κ. Θεόδωρος Καρτσιώτης, Περιφερειακός 
Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια της ημερίδας. 
 
Ο Υπηρεσιακός Διευθυντής του Cedefop Κρίστιαν Λέτμαϊρ τόνισε: «Τα πράγματα σε κανένα 
τομέα δεν παραμένουν στάσιμα, και από πλευράς μας πρέπει όλοι να φροντίσουμε να 
εφαρμόζονται οι επιβεβλημένες αλλαγές στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Εμείς στο Cedefop 
αποσκοπούμε στο να συμβάλουμε στη διαδικασία αυτή, που είναι εξίσου απαραίτητη στην 
Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.» 

Παρουσιάσεις της ημερίδας: http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19081.aspx 
Για τα ευρωπαϊκά εργαλεία (στα αγγλικά ): 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/understanding-qualifications/index.aspx  
 
Δελτίο τύπου σε μορφή PDF 

 
 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/19081.aspx?wt.mc_id=PR20111202&utm_campaign=PR20111202
http://www.cedefop.europa.eu/EN/understanding-qualifications/index.aspx?wt.mc_id=PR20111202&utm_campaign=PR20111202
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/19080.aspx?wt.mc_id=PR20111202&utm_campaign=PR20111202


### 

Επικοινωνία 

Γραφείο τύπου 
Ιωάννα Νέζη τηλ. +30 2310 490186, E-Mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

Προϊστάμενος Επικοινωνίας 
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Σχετικά με το Cedefop 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οργανισμός της 
Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στηρίζει τη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

http://www.cedefop.europa.eu 
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