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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα πλαίσια προσόντων στην πράξη: από τι εξαρτάται η επιτυχία τους;
Η θέσπιση πλαισίων προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελεί πλέον
παγκόσμιο φαινόμενο. Στην Ευρώπη, περισσότερες από 30 χώρες προβαίνουν στην
καθιέρωση ολοκληρωμένων εθνικών πλαισίων. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία τους όμως
προϋποθέτει (α) να συνδεθούν τα πλαίσια με άλλες πολιτικές που αφορούν την εκπαίδευση
και την αγορά εργασίας (β) να ενημερωθούν οι πολίτες για τη χρησιμότητα των πλαισίων, και
(γ) να συμμετέχουν ενεργά οι κοινωνικοί εταίροι σε κάθε βήμα της διαδικασίας.
Το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του Cedefop με τίτλο Πλαίσια προσόντων στην
Ευρώπη: δημιουργώντας τους σωστούς δεσμούς κάνει λόγο για τα διάφορα στάδια
υλοποίησης των εθνικών πλαισίων και σκιαγραφεί τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προκειμένου τα πλαίσια αυτά να τεθούν σε λειτουργία. Το
Cedefop από την αρχή συμμετείχε ενεργά στην εννοιολογική και πρακτική ανάπτυξη του
ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, παρακολουθεί δε προσεκτικά την ανάπτυξη και
υλοποίηση των αντίστοιχων εθνικών πλαισίων.
Το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η στροφή προς μαθησιακά αποτελέσματα και ο αντίκτυπός
της: απολογισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών και πρακτικών», που διοργάνωσε το Cedefop
στη Θεσσαλονίκη στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2013, προσέγγισε τους τρόπους με τους
οποίους αυτή η στροφή - μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τα νέα πλαίσια προσόντων επηρεάζει μια σειρά πολιτικών και πρακτικών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται σε εννιά γλώσσες (μεταξύ των οποίων και στα
ελληνικά) και σε μορφή είτε pdf ή e-book για τάμπλετ και τηλέφωνα στο:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22181.aspx
Πλήρες αρχείο ενημερωτικών σημειωμάτων:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
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