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Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2016 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Γενικευμένη εφαρμογή επιτυχημένων τοπικών πολιτικών για την 
αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης  
 
Το 2014, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μειωθεί στο 11%, προσεγγίζοντας ακόμη 
περισσότερο τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μικρότερο του 10%. 
Η ενθαρρυντική αυτή τάση οφείλεται εν μέρει στα πολυάριθμα έργα και 
πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία τριάντα 
χρόνια για την υποστήριξη των νέων που ενδέχεται να εγκαταλείψουν την 
εκπαίδευση. 
 
Παρόλα αυτά, πολλές από τις πρωτοβουλίες αυτές δεν έτυχαν της προσοχής που 
θα άξιζαν ούτε εφαρμόστηκαν πέραν του τοπικού τους πλαισίου, παρά την 
επιτυχία τους. Για ποιον λόγο οι υπεύθυνοι για τη χάραξη και την υλοποίηση 
πολιτικών σε άλλες περιοχές δεν προσκόμισαν τα οφέλη τους; Ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή επιτυχημένων πρακτικών σε 
διαφορετικά πλαίσια ή σε ευρεία κλίμακα; 
 
Το Cedefop εξέτασε βασικά κοινά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων πολιτικών 
και ανέλυσε τις προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση τους σε περιφερειακά/εθνικά 
προγράμματα, καθώς και την μεταλαμπάδευση πολιτικών που εφαρμόζονται σε 
άλλες χώρες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να βελτιώσει ουσιαστικά τις 
προοπτικές όσων εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και να διατηρήσει στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τους εκπαιδευόμενους που διατρέχουν 
έναν τέτοιο κίνδυνο, θα πρέπει να ενσωματώσει τα επιτυχημένα μέτρα πρόληψης 
και αντιμετώπισης και τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες στις εθνικές πολιτικές.  
 
Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική δεδομένου ότι η ένταξη στην αγορά 
εργασίας χιλιάδων νεαρών προσφύγων και μεταναστών θα απαιτήσει μεγάλης 
κλίμακας εφαρμογή μέτρων επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξης στην 
αγορά εργασίας, κάποια εκ των οποίων θα είναι παρεμφερή με αυτά που 
προτείνονται για τους νέους που εγκαταλείπουν ή ενδέχεται να εγκαταλείψουν 
πρόωρα την εκπαίδευση. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις της γενικευμένης 
εφαρμογής πολιτικών για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης της 
εκπαίδευσης, σας παραπέμπουμε στο νέο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop, 
το οποίο μπορείτε να μεταφορτώσετε από εδώ (σε οκτώ γλώσσες). 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9110
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### 

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ. 

Για πρόσβαση και στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, 
ενημερωτικά σημειώματα), δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο 
www.cedefop.europa.eu/user/register 
 
Επικοινωνία 
Γραφείο Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη  
Τηλ.: +30 2310 490012, ηλ. ταχυδρομείο: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Προϊστάμενος Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, ηλ. ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
Σχετικά με το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ο 
οποίος παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
www.cedefop.europa.eu 
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