Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη πέρα από
το 2020
Τα τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντείνει ακόμη περισσότερο τη
μεταξύ τους στενή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης (ΕΕΚ) για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που συνδέεται με την
παγκοσμιοποίηση, την ψηφιακοποίηση, τη μετανάστευση και τη μετάβαση σε μια
πιο πράσινη οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, το Cedefop εξετάζει τις κύριες τάσεις
που διαγράφονται για το απώτερο μέλλον της εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε
να διεγείρει τη συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της
ΕΕΚ μετά το 2020.
Σύμφωνα με το νέο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop, υπάρχουν βάσιμοι
λόγοι να πιστεύουμε ότι η ΕΕΚ θα επεκταθεί και θα διαφοροποιηθεί περαιτέρω
ανά την Ευρώπη κατά τα ερχόμενα χρόνια. Οι τρέχουσες τάσεις περιλαμβάνουν
την ανάπτυξη τύπων μάθησης που είναι πιο προσανατολισμένοι στην πρακτική
και συνδέονται με την εργασία, σε ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης, είτε
επαγγελματικής είτε γενικής. Παράλληλα, η εκπαίδευση και κατάρτιση με
επαγγελματικό προσανατολισμό επεκτείνεται σε ανώτερες και κατώτερες
εκπαιδευτικές βαθμίδες σε σχέση με το παραδοσιακό ενδιάμεσο επίπεδο. Οι εν
λόγω εξελίξεις ενέχουν με τη σειρά τους έναν κίνδυνο αυξανόμενου
κατακερματισμού στην παροχή της ΕΕΚ.
Αυτός είναι και λόγος για τον οποίο υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και
ασχολούμενοι με την ΕΕΚ στην πράξη πρέπει να συμμετάσχουν σε μια ευρεία
συζήτηση σχετικά με τη βέλτιστη συνεργασία και τις μαθησιακές προσεγγίσεις
που μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και προσβασιμότητα της
μελλοντικής παροχής της ΕΕΚ. Περισσότερο από ποτέ, το μέλλον της ΕΕΚ είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με το μέλλον της εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο έργο του Cedefop για το μέλλον
της ΕΕΚ, μεταφορτώστε το ενημερωτικό σημείωμα.
Διαβάστε τα δελτία τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον διαδικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές

και στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά
σημειώματα).
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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.
Συνδεθείτε μαζί μας
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