Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στον
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: εγγύηση
ποιότητας
Η ύπαρξη αφοσιωμένων και ικανών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών έχει
καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της ποιότητας της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη και τη σύνδεσή της με την
αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές αποτελούν τον «ανθρώπινο
παράγοντα»: μεριμνούν για την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων και των
μαθητευόμενων με τις εργασιακές προκλήσεις και τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, εφαρμόζουν νέα προγράμματα σπουδών ή συστήματα μάθησης με
βάση την εργασία και κάνουν χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τα κράτη μέλη της
να παράσχουν στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές στον τομέα της ΕΕΚ
περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Κατά τα πρόσφατα έτη, η ΕΕ
έχει χρηματοδοτήσει έργα τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία
ευκαιριών μάθησης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές μέσω βελτιωμένων
σχεδίων σταδιοδρομίας, θέσεων πρακτικής άσκησης ή εξειδικευμένης κατάρτισης
σε θέματα όπως οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας.
Οι χώρες καλούνται να αξιοποιήσουν πιο συστηματικά τα έργα αυτά, ούτως ώστε
να διασφαλίσουν τόσο την άρτια κατάρτιση και την παροχή ελκυστικών
επαγγελματικών προοπτικών στους εκπαιδευτικούς, όσο και τη βελτίωση της
ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευόμενων. Πολλές χώρες
έχουν αρχίσει να λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να τηλεφορτώσετε το νέο ενημερωτικό
σημείωμα του Cedefop σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Πρακτικά παραδείγματα των δράσεων των κρατών μελών παρατίθενται εδώ.
###
Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά
σημειώματα): www.cedefop.europa.eu/user/register
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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.
www.cedefop.europa.eu
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