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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σεμινάριο: «Από τη μάθηση στην εργασία»
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο,
ο Ευρωβουλευτής Thomas Händel, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα παραστεί στο
σεμινάριο για τη μετάβαση από τη μάθηση στην εργασία στην Ελλάδα που
διοργανώνεται από κοινού με το Cedefop στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης την Τρίτη 28 Ιουνίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Στόχος
της είναι να διερευνήσει πώς η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων μπορεί να
προσδώσει καλύτερες προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας. Θα συζητηθούν
επίσης η συνεργασία ανάμεσα στο Cedefop και τις ελληνικές αρχές και ο ρόλος
που το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει στην ενίσχυση της
συνεργασίας ανάμεσα σε αρχές και κοινωνικούς εταίρους και ειδικά εργοδότες.
Οι παρουσιάσεις και συζητήσεις θα εστιάσουν επίσης στα κίνητρα που
χρειάζονται οι εργοδότες και οι κοινωνικοί εταίροι για να προωθήσουν τη μάθηση
στο χώρο εργασίας και να επενδύσουν σε θέσεις μαθητείας στην Ελλάδα
γενικότερα και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ειδικότερα.
Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Ράνια
Αντωνοπούλου, η Ευρωβουλευτής Κωνσταντίνα Κούνεβα και ο Διευθυντής του
Cedefop Τζέιμς Καλέγια.
Στο τέλος θα υπάρξει χρόνος για συνεντεύξεις των ομιλητών προς τα μέσα
ενημέρωσης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο τύπου του Cedefop
εφόσον επιθυμείτε να προγραμματίσετε συνεντεύξεις.
Δείτε εδώ το πρόγραμμα του σεμιναρίου και περισσότερες πληροφορίες για το
περιεχόμενο των συζητήσεων.

Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ.
Εγγραφείτε συνδρομητές στα υπόλοιπα δημοσιογραφικά προϊόντα του Cedefop
(ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά σημειώματα κλπ), δημιουργώντας
λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπό μας.
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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.
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