Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2021

PRESS RELEASE
Η «επανάσταση των δεξιοτήτων» στο επίκεντρο κοινής επίσκεψης
του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά
και του Επιτρόπου Νίκολας Σμιτ στο Cedefop
Την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει πολιτικές που
φέρνουν στο προσκήνιο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) ως
σημαντικό εργαλείο για την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία
υπογραμμίζει η ταυτόχρονη επίσκεψη δύο μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα
γραφεία του Cedefop.
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο
Επίτροπος για την Απασχόληση και τα Κοινωνικά Δικαιώματα, Νίκολας Σμιτ
(Nicolas Schmit), επισκέφθηκαν στις 10 Σεπτεμβρίου τις εγκαταστάσεις του
Cedefop στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκαν με τη διοίκηση και το προσωπικό του
οργανισμού και μίλησαν για τη σημασία της έρευνας και της υποστήριξης στη
χάραξη πολιτικής που παρέχει το Cedefop για το μέλλον της εκπαίδευσης και της
εργασίας στην Ευρώπη.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Νιόβη Ρίγκου, Μαργαρίτης Σχοινάς, Νίκολας Σμιτ, Μάρα Μπρούτζα, Γιούργκεν Ζίμπελ

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Cedefop Γιούργκεν Ζίμπελ (Jürgen Siebel) είπε ότι
η ΕΕΚ δεν αποτελεί «συνεργείο επισκευών» για την κοινωνία, αλλά εργαλείο
ανθεκτικότητας και καινοτομίας. «Η επανάσταση των δεξιοτήτων στην οποία
προσβλέπουμε απαιτεί κάτι παραπάνω από χρηματοδότηση. Απαιτεί μία
συντονισμένη προσπάθεια και μία ολοκληρωμένη στρατηγική», πρόσθεσε, και
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εξήρε το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει επιλέξει να εστιάσει στις δεξιότητες και την
ΕΕΚ.
Η Υποδιευθύντρια Μάρα Μπρούτζα (Mara Brugia) αναφέρθηκε στα δύο συστατικά
που επιτρέπουν στο Cedefop να προσφέρει προστιθέμενη αξία στη χάραξη
πολιτικής, δηλαδή στην ενεργητική προσέγγιση και στην ικανότητα να φέρνει κοντά
και να συνδέει ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς – την αγορά εργασίας, την
κοινότητα της ΕΕΚ και τον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι η σημασία της συνεισφοράς του Cedefop υπογραμμίζεται
από την κοινή παρουσία δύο μελών της Επιτροπής στα γραφεία του, γεγονός
σπάνιο για τέτοιες επισκέψεις.
Μιλώντας για την πράσινη οικονομία και την ψηφιοποίηση, ο κ. Σχοινάς
υπογράμμισε ότι, παρά τις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, η συμμετοχή
των πολιτών στην επανεκπαίδευση δεν είναι αρκετή ώστε να αντεπεξέλθουμε στις
απαιτήσεις των δύο αυτών μεταβάσεων. «Εδώ βρίσκεται η σημασία της
συνεισφοράς σας, καθώς το Cedefop πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει τη
χάραξη πολιτικής», κατέληξε.
Ο κ. Σμιτ παρατήρησε ότι αρκετά κράτη - μέλη της ΕΕ υστερούν στη δια βίου
μάθηση και γι’ αυτό η Επιτροπή τοποθέτησε την ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηλά
στις προτεραιότητές της. «Το να αυξήσουμε και να ανανεώσουμε τις δεξιότητές
μας, η λεγόμενη επανάσταση των δεξιοτήτων, είναι σημαντικό στοιχείο
προκειμένου να υποστηρίξουμε τις τεχνολογικές και οικονομικές μεταβάσεις που
έρχονται», πρόσθεσε.
Ο Επίτροπος τόνισε τη σημασία της δημιουργίας δικτύων ανταλλαγής
πληροφοριών για τη διάδοση της γνώσης που συλλέγει το Cedefop, όπως είναι η
συγκέντρωση μαζικών δεδομένων (big data), καταλήγοντας ότι «μας βοηθάτε να
κάνουμε καλύτερες πολιτικές βασισμένες σε στοιχεία».
Τα δύο στελέχη, που συνοδεύονταν από την Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Νιόβη Ρίγκου, απηύθυναν χαιρετισμό και
απάντησαν σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια έκτακτης υβριδικής γενικής συνέλευσης
του προσωπικού του Cedefop, η οποία ήταν η πρώτη του είδους από την έναρξη
της πανδημίας.
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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