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«Σπουδάζω και εργάζομαι στην Ευρώπη»: μια
εκδήλωση για τις προοπτικές των νέων
Φοιτητές, μαθητές, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικοί
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση που διοργάνωσε χτες το
Cedefop σε στενή συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος και τη συμμετοχή του γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας του
Europe Direct. Το σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του ΔΙ.ΠΑ.Ε με
τη συμμετοχή 200 και πλέον ατόμων, παρουσίασε :
‐
‐

ποιές είναι οι δεξιότητες και τα επαγγέλματα του μέλλοντος, και πώς μπορεί να
συνδεθεί καλύτερα η εκπαίδευση και κατάρτιση με την αγορά εργασίας
τα κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία, που έχουν στόχο να μπορούν εύκολα οι πολίτες να
εργάζονται και να σπουδάζουν σε όλη την Ευρώπη.

Την εκδήλωση άνοιξε ο αντιπρόεδρος του ΔΙ.ΠΑ.Ε καθηγητής Νικόλαος
Μουσιόπουλος ενώ ακολούθησε παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
του ΔΙ.ΠΑ.Ε από τον δ/ντη εκπαίδευσης. Τονίστηκε επίσης πώς μπορούν να
συνδεθούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα με τη συνέχιση σπουδών σε άλλα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την παρουσίαση του Cedefop (όρθιοι: Ρ. Ψηφίδου, Κ. Πουλιάκας)

Εκ μέρους του Cedefop, η κ Ρένα Ψηφίδου και ο κ Κωνσταντίνος Πουλιάκας
παρουσίασαν το έργο και τα ερευνητικά αποτελέσματα του Cedefop υπό μορφή
διαλόγου: ο κ. Πουλιάκας παρουσίασε τα θέματα από πλευράς της αγοράς εργασίας
– μεταξύ άλλων, την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και
την απασχόληση στην Ευρώπη και την Ελλάδα – ενώ η κ. Ψηφίδου παρουσίασε την
πλευρά της εκπαίδευσης, αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στους ευρωπαϊκούς

στρατηγικούς στόχους για την εκπαίδευση «Ευρώπη 2020» και την πρόοδο που έχει
σημειωθεί έως σήμερα.
Συμπεράσματα από την πρόγνωση της ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων έως το
2020 παρουσιάζονται εδώ: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/19704.aspx
Ο κ. Φιλίπ Τισό (Philippe Tissot) του Cedefop εξήγησε πώς οι πολίτες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το Ευρωδιαβατήριο (Europass) ως τρόπο ανεύρεσης εργασίας,
σπουδών ή κατάρτισης ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
http://europass.cedefop.europa.eu/el/home
Επιπλέον, η Κατερίνα Ρουμελιώτη του Europe Direct ανέδειξε την πρακτική σημασία
των εργασιών του Cedefop, συνδέοντας τις με το πρόγραμμα διά βίου μάθησης της
ΕΕ, ιδιαίτερα σε σχέση με νέο στοιχείο, το Πρόγραμμα «‘Έρασμος για όλους»
(Erasmus for all). http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

###
Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του είναι να στηρίζει
και να προάγει την διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης. www.cedefop.europa.eu
http://twitter.com/#!/Cedefop - http://www.facebook.com/Cedefop
Γραφείο Τύπου: Ιωάννα Νέζη: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu, τηλ. +30 2310 490 186
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391) και αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που
προσφέρει προγράμματα σπουδών αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. Στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης που προσφέρει τα
εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Executive MBA, MSc in Management, MSc in
Banking & Finance, MSc in Sustainable Development, MSc in Strategic Product Design, LLM
in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution, η Σχολή
Ανθρωπιστικών Επιστημών που προσφέρει τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών: MA in
Black Sea Cultural Studies, MA in Art, Law and Economy και η Σχολή Επιστημών
Τεχνολογίας που προσφέρει δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: MSc in Information
and Communication Technology Systems, MSc in Energy Systems. www.ihu.edu.gr
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