Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων αποκτούν δυναμική
σε ολόκληρη την Ευρώπη
Οι Ευρωπαίοι έχουν πλέον καλύτερες προοπτικές απασχολησιμότητας,
κινητικότητας και πρόσβασης σε περαιτέρω εκπαίδευση. Η αναθεώρηση του
ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση
(ΕΠΕΠ) του 2017, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο αναφοράς για την καλύτερη
κατανόηση των εθνικών επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη,
επιτάχυνε την εφαρμογή του σε όλες τις χώρες, τα συστήματα και τα ιδρύματα.
Το Cedefop έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ΕΠΕΠ,
καθώς και στην παρακολούθηση και τη στήριξη της ανάπτυξης των εθνικών
πλαισίων επαγγελματικών προσόντων (ΕθΠΕΠ). Ο Οργανισμός συνεργάζεται
στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ, διάφορες τρίτες
χώρες, κοινωνικούς εταίρους και πολλούς άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με
στόχο τη διασφάλιση της συνεπούς, διαφανούς και συντονισμένης συσχέτισης
των ΕθΠΕΠ με το ΕΠΕΠ. Η συστηματική χρήση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων από τα εν λόγω πλαίσια προωθεί τη διαφάνεια και τη
συγκρισιμότητα των προσόντων μεταξύ χωρών και συστημάτων. Χάρη σε αυτή
τη σταθερή πρόοδο που επιτυγχάνεται, είναι πλέον αδύνατον να φανταστεί
κανείς τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς την ύπαρξη
των εν λόγω πλαισίων.
Επί του παρόντος, 39 ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν 43 εθνικά πλαίσια
επαγγελματικών προσόντων, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια
εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των χωρών
συμβουλευτείτε το νέο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop.
Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και σε
άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά σημειώματα
κ.λπ.).
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Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
υποστηρίζει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Συνδεθείτε μαζί μας
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