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Θεσσαλονίκη, 20 Δεκεμβρίου 2022 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                    Διαβάστε τη διαδικτυακή έκδοση 

 
Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει ως επίκεντρο 

τους εκπαιδευόμενους 
 
Στο σημερινό, ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, 
διαπιστώνεται η ανάγκη για την προώθηση στρατηγικών περισσότερο προσανατολισμένων 
στους εκπαιδευόμενους και τη γεφύρωση της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Το πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop 
σχετικά με το μέλλον της ΕΕΚ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το 
περιεχόμενο και η παροχή κατάρτισης αλλάζουν ώστε να ανταποκρίνονται στις ταχέως 
εξελισσόμενες ανάγκες δεξιοτήτων των αγορών εργασίας. 

Πολλές χώρες έχουν προβεί σε εξορθολογισμό της προσέγγισής τους στον τομέα της αρχικής 
ΕΕΚ (ΑΕΕΚ), μέσω της συγχώνευσης παρόμοιων τίτλων προσόντων σε πιο γενικούς, της 
παράλληλης διεύρυνσης του προφίλ τους, της διεύρυνσης του επαγγελματικού πεδίου 
εφαρμογής τους και της ενίσχυσης της ευελιξίας τους. Σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή την 
επικύρωση της προηγούμενης μάθησης, οι τίτλοι αυτοί δίνουν στους ανθρώπους τη 
δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (ΣΕΕΚ) και σε 
περαιτέρω ευκαιρίες μάθησης σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, και να αποκτούν πιο 
εξειδικευμένα ή επικαιροποιημένα διαπιστευτήρια. 

Στις μέρες μας, τα μαθήματα γενικής παιδείας όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες και 
η γλώσσα, καθώς και τα θεωρητικά επαγγελματικά μαθήματα, διδάσκονται κυρίως σε 
περιβάλλοντα τάξης. Η πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται στους χώρους 
εργασίας ή στα εργαστήρια των σχολών ΕΕΚ. Οι επαγγελματικές δεξιότητες που 
αναπτύσσονται αντικατοπτρίζουν μεν τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις, ωστόσο οι 
εγκάρσιες δεξιότητες, οι οποίες αποκτώνται σε διάφορα περιβάλλοντα, αποτελούν δια βίου 
δεξιότητες οι οποίες δίνουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αντεπεξέρχονται στην 
αλλαγή. 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται αύξηση της μάθησης στον χώρο εργασίας, συχνά εις 
βάρος της διδασκαλίας στην τάξη. Ο χώρος εργασίας δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως χώρος 
πρακτικής εξάσκησης της γνώσης που αποκτάται στην τάξη, αλλά μάλλον ως ένας χώρος ο 
οποίος δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτούν δεξιότητες τις οποίες δεν 
μπορούν να διδαχθούν εντός του σχολικού περιβάλλοντος. 

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έδωσαν μεγαλύτερη αυτονομία στις 
σχολές ΕΕΚ και στις τοπικές αρχές, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι δεύτερες βρίσκονται 
στην πλέον κατάλληλη θέση για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων αναγκών δεξιοτήτων 
που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, οι σχολές ΑΕΕΚ φιλοξενούν όλο και 
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περισσότερους ενήλικους εκπαιδευόμενους, καθώς η απόκτηση τίτλων προσόντων μέσω 
σπονδυλωτών προγραμμάτων μάθησης καθιστά την ΑΕΕΚ περισσότερο συναφή για τους 
ίδιους. 

Οι προσδοκίες και οι ικανότητες των εκπαιδευόμενων οι οποίοι παρακολουθούν προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης γίνονται ολοένα και πιο διαφορετικές. Είναι σημαντικό ο 
σχεδιασμός των εθνικών προγραμμάτων σπουδών να πραγματοποιείται λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις εν λόγω προσδοκίες και ικανότητες, δίνοντας στους παρόχους τη 
δυνατότητα να προσαρμόζουν την προσφορά κατάρτισής τους στους διάφορους 
εκπαιδευόμενους, στο κατάλληλο επίπεδο και με την κατάλληλη μορφή. Με την υποστήριξη 
πλήρως ενσωματωμένων μηχανισμών προσανατολισμού και επικύρωσης, η παροχή 
στοχευμένης και εξατομικευμένης κατάρτισης θα συμβάλει στη διασφάλιση της μελλοντικής 
συνάφειας και ποιότητας της ΕΕΚ. 

Διαβάστε περισσότερα στο τελευταίο μας ενημερωτικό σημείωμα 

 
• Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ. 
• Εγγραφείτε στα άλλα μέσα ενημέρωσης του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, 

ενημερωτικά σημειώματα κ.λπ.) δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη ή μέσω επεξεργασίας του 
προφίλ σας στον ιστότοπό μας. 

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 
 
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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