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Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2023 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                            Διαβάστε τη διαδικτυακή έκδοση 
 
 

Πιο στενή ευρωπαϊκή συνεργασία για την ΕΕΚ από ποτέ 
 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης για την ΕΕΚ και τη διά βίου 
μάθηση, το Cedefop παρακολουθεί, αναλύει και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις 
προτεραιότητες και τις δράσεις των χωρών. 

Για τον τρέχοντα κύκλο πολιτικής, ο οποίος ξεκίνησε με δύο έγγραφα πολιτικής 
που ορίζουν το πλαίσιο —την πρώτη στα χρονικά σύσταση του Συμβουλίου 
σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα και τη Διακήρυξη του 
Osnabrück— οι χώρες έχουν υποβάλει τα εθνικά σχέδια εφαρμογής που 
καθορίζουν τις δράσεις τους για τα επόμενα έτη έως το 2025.  

Οι δράσεις τους είναι σύμφωνες με τις θεματικές που προτείνονται στα δύο 
έγγραφα πολιτικής και, συνεπώς, προσβλέπουν σε κοινούς στόχους. Οι κοινές 
αυτές θεματικές/κοινοί στόχοι βοηθούν τις χώρες να ευθυγραμμίζουν τις δράσεις 
τους για την ΕΕΚ, ενώ παράλληλα κάθε χώρα μπορεί να εστιάζει στα ζητήματα 
που την απασχολούν περισσότερο.  

Οι θεματικές είναι οι ακόλουθες: 

- ΕΕΚ ευπροσάρμοστη, ανθεκτική και ανταποκρινόμενη στις αλλαγές, 
- Ευέλικτη ΕΕΚ με πορείες προόδου, 
- Καινοτομία και αριστεία στην ΕΕΚ, 
- Ελκυστική, σύγχρονη και ψηφιακή ΕΕΚ, 
- Συμπεριληπτική ΕΕΚ που προσφέρει ίσες ευκαιρίες και 
- ΕΕΚ με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας. 

Το Cedefop διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην όλη διαδικασία: συλλέγει τις 
αναγκαίες εθνικές πληροφορίες μέσω του δικτύου εμπειρογνωσίας του, ReferNet, 
το οποίο εκτείνεται σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και στην Ισλανδία και στη 
Νορβηγία, και τις αναλύει με συγκροτημένο, συγκρίσιμο τρόπο έτσι ώστε να 
παρέχει ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους υπόλοιπους 
ενδιαφερόμενους φορείς. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Cedefop θα θέσει επίσης σε λειτουργία έναν νέο δικτυακό 
τόπο, με την ονομασία Timeline of VET policies in Europe (Χρονολόγιο των 
πολιτικών ΕΕΚ στην Ευρώπη), ο οποίος θα παρουσιάζει πάνω από 1 000 
διαφορετικές εθνικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες να παρακολουθούν την εφαρμογή και 
την εξέλιξη των εθνικών πολιτικών και πρακτικών με την πάροδο του χρόνου, από 
τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/ever-closer-european-cooperation-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναφορά των αποτελεσμάτων των 
ευρωπαϊκών πολιτικών για την ΕΕΚ και πρακτικά παραδείγματα των πολιτικών 
που οι χώρες έχουν αρχίσει να θέτουν σε εφαρμογή βάσει των διαφορετικών 
θεματικών, ανατρέξτε στο πιο πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop. 

• 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   
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

