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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρωμένα συστήματα στήριξης της μάθησης: δημιουργία των
προϋποθέσεων ώστε να μπορούν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν την
αλλαγή
Δεδομένης της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης και των επακόλουθων ευρέων
μετασχηματισμών της αγοράς εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη
της λαμβάνουν μέτρα με σκοπό να ενισχύσουν τη στήριξη της απασχόλησης,
συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και
επανειδίκευσης, για όλους τους πολίτες. Το Cedefop, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, εξετάζει το ζήτημα της παροχής
επαγγελματικού προσανατολισμού στο εν λόγω πλαίσιο.
Πολλές χώρες και περιφέρειες της ΕΕ εργάζονται προς την κατεύθυνση της
διαμόρφωσης ολοκληρωμένων και συντονισμένων συστημάτων στήριξης της
μάθησης, τα οποία διασυνδέουν τις πολιτικές απασχόλησης, εκπαίδευσης και
κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και ένταξης. Το Cedefop στηρίζει
τις χώρες στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν συστήματα στήριξης για τη
διά βίου μάθηση και την επαγγελματική σταδιοδρομία των ατόμων. Τα εν λόγω
συστήματα απαρτίζονται από διάφορες δομικές μονάδες, από τον επαγγελματικό
προσανατολισμό σε κάθε «σταυροδρόμι της ζωής» έως την προώθηση
δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας, και από την επικύρωση και αναγνώριση
των προηγούμενων γνώσεων μέχρι κάθε είδους οικονομικά κίνητρα και μέτρα
προσέγγισης για τα πλέον ευάλωτα άτομα.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι πολίτες πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε
προσβάσιμη και ολοκληρωμένη στήριξη υψηλής ποιότητας προκειμένου να
πλοηγηθούν στη σταδιοδρομία τους όσον αφορά τη μάθηση και την εργασία,
δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και να
μπορούν να εντοπίζουν νέες ευκαιρίες. Πέραν τούτου, η στήριξη της μάθησης και
της εξέλιξης σταδιοδρομίας θα πρέπει να οδηγεί σε κατάλληλη απασχόληση και
πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, δημιουργώντας τις συνθήκες για υψηλού
επιπέδου συλλογική και ατομική ευημερία και ικανοποίηση για τις συνθήκες
διαβίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop.
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 κ.λπ.).
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Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι
το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, τις δεξιότητες και τα προσόντα.
Συνδεθείτε μαζί μας
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