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Οι διεθνείς επαγγελματικοί τίτλοι αλλάζουν το
τοπίο στην κατάρτιση
‘Όλο και περισσότερα τυπικά προσόντα – διπλώματα και πτυχία –
εκδίδονται πλέον από διεθνείς φορείς: είτε από πολυεθνικούς
οργανισμούς εργοδοτών και εργαζομένων, είτε από μεγάλες εταιρείες.
Αυτή τη στιγμή τέτοια διπλώματα εκδίδονται για την πληροφορική, τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές μεταφορές - αλλά και
σε τομείς όπως η κομμωτική, η βιομηχανική συγκόλληση και ο
αθλητισμός. Σε πρόσφατη έρευνά του το Cedefop ρωτάει ποιες είναι οι
επιπτώσεις από την αυξανόμενη σημασία των διεθνών τίτλων στα εθνικά
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και κατά πόσον η νέα τάση
προοιωνίζεται μια διαφορετική αντίληψη για την αναγνώριση των
επαγγελματικών τίτλων.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συζητηθούν σε συνέδριο που διοργανώνεται στη
Θεσσαλονίκη στις 27-28 Σεπτεμβρίου.
«Είναι εντυπωσιακή η εξέλιξη που παρακολουθούμε: κλάδοι και εταιρείες φιλοδοξούν
πλέον να σχεδιάζουν από την αρχή, και να επιτηρούν οι ίδιες, την επαγγελματική
κατάρτιση στον τομέα τους», εξηγεί ο επιστημονικός συνεργάτης του Cedefop
κ. Λουκάς Ζαχείλας, υπεύθυνος της μελέτης και διοργανωτής του συνεδρίου. «Όμως
οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να διατηρήσουν κάποιον έλεγχο. Κι αυτό,
όχι μόνο για να τηρούνται τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που ισχύουν σε κάθε
χώρα, αλλά για να σχηματίζουν και οι ίδιες οι αρχές καλύτερη εικόνα για το πώς
εξελίσσονται οι συγκεκριμένοι κλάδοι».
Η μελέτη, καθώς και το συνέδριο, έχουν στόχο να συμβάλουν σε έναν ευρύτερο
προβληματισμό για την επίδραση που ενδεχομένως έχουν οι διεθνείς τίτλοι σε δύο
σημαντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων (EQF) και την Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, τίτλων σπουδών και
επαγγελμάτων (ESCO).
Το συνέδριο γίνεται στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου,
54626, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +302310 552.554.
Πρόγραμμα συνεδρίου
Η έρευνα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Cedefop στα αγγλικά:
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