
 
 

 
Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαβάστε τη διαδικτυακή έκδοση 

 
Κατανόηση και σύγκριση των προσόντων ΕΕΚ των χωρών της ΕΕ 

 
Η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις 
αυξανόμενες εκκλήσεις για διεθνή συνεργασία, κινητικότητα εκπαιδευομένων και 
εργαζομένων και αναγνώριση των προσόντων. 

Μια νέα μελέτη του Cedefop αποκαλύπτει τι χρειάζεται για να στηρίξει την ανάλυση 
και τη σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των χωρών: 

• βαθύτερη εξέταση των δομικών στοιχείων των επαγγελματικών προσόντων, 
δηλαδή των μαθησιακών αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες για την περιγραφή τους· 

• προσδιορισμός των κοινών μαθησιακών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά 
εθνικά επαγγελματικά προσόντα· 

• μεγαλύτερη ανατροφοδότηση από τους παράγοντες της αγοράς εργασίας για 
τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των επιδιωκόμενων και των επιτευχθέντων 
μαθησιακών αποτελεσμάτων· 

• διακρατική συμφωνία σχετικά με κοινό υπόδειγμα για την περιγραφή των 
επαγγελματικών προσόντων, ώστε οι εθνικές βάσεις δεδομένων να καταστούν 
πιο συγκρίσιμες και συμβατές. 

Μια τέτοια συνολική επανεξέταση και σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων 
πρέπει να βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής 
νοημοσύνης, ώστε να μπορεί να κλιμακωθεί στο μέλλον. Η αυτοματοποιημένη 
ανάλυση και σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που απαρτίζουν τα 
επαγγελματικά προσόντα ΕΕΚ θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του 
στόχου των συγκρίσιμων επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Διαβάστε περισσότερα για το όραμα του Cedefop για τη μελλοντική σύγκριση των 
επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των χωρών στο τελευταίο ενημερωτικό 
σημείωμα. 

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.). 
Επικοινωνία 
Υπεύθυνη Τύπου: Ρόζυ Βουδούρη  
Τηλ.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Επικεφαλής Τμήματος Επικοινωνίας: Gerd Oskar Bausewein 
Τηλ.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/understanding-and-comparing-eu-countries-vet-qualifications
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9158
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9158
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
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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     

 

https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

