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To Cedefop πρωταγωνιστεί στη σύσφιξη της ευρωπαϊκής
συνεργασίας σε θέματα κατάρτισης και αγοράς εργασίας
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο
εξάμηνο του 2008) σημειώθηκαν σημαντικά βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη – ενός τομέα που είναι κρίσιμης
σημασίας για την βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών μας. Σε όλες τις
σχετικές εξελίξεις, το Cedefop έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, κλείνοντας έτσι μια ιδιαίτερα
επιτυχημένη χρονιά.
Το ανακοινωθέν του Μπορντό
Στις 26 Νοεμβρίου 2008 στο Μπορντό γράφτηκε το νέο κεφάλαιο στη διαδικασία δημιουργίας
μιας στενότερης συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ
κρατών μελών (και άλλων χωρών) και των κοινωνικών εταίρων που ξεκίνησε το 2002 στην
Κοπεγχάγη. Η λεγόμενη «διαδικασία της Κοπεγχάγης» αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια: στο
Μπορντό επισημάνθηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από το 2006 και δόθηκαν οι στόχοι για
την επόμενη διετία. Μεταξύ αυτών, είναι και η ανάγκη να έρθουν ακόμη πιο κοντά η
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με την αγορά εργασίας – στόχος, για την
επίτευξη του οποίου εργάζεται το Cedefop συντάσσοντας, μεταξύ άλλων, προγνώσεις των
μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα.
Επιπλέον, κατά την άτυπη σύνοδο των αρμόδιων υπουργών για την επαγγελματική κατάρτιση
και την ανώτερη εκπαίδευση, που έγινε στο Μπορντό στις 25 Νοεμβρίου, το Cedefop
παρουσίασε τα βασικά του συμπεράσματα σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η
πολιτική των κρατών μελών σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης κατά τα τελευταία
χρόνια. Αυτά τα συμπεράσματα παρουσιάζονται συνοπτικά στη δημοσίευση In the finishing
straight: From Copenhagen to Bordeaux.
Συμπεράσματα πολιτικής (Δημοσίευση του Cedefop στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά
και ιταλικά):
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_
id=515
Πρόγνωση των αναγκών σε δεξιότητες (δημοσίευση του Cedefop)
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_
id=485
Ανακοινωθέν του Μπορντό (στα αγγλικά)
http://ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1126_informelle_resultats/Bordeaux_Commu
nique_EN.pdf

Το ψήφισμα του Συμβουλίου για τον διά βίου επαγγελματικό προσανατολισμό
Πρωτοβουλία της Γαλλικής προεδρίας, στην υλοποίηση της οποίας συνέβαλε σημαντικά το
Cedefop - από την αρχική σύλληψη έως την τελική του μορφή - το ψήφισμα τονίζει ότι η
ανάγκη να αναπτύσσουμε νέες γνώσεις και νέες δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια του ενεργού
βίου δημιουργεί και την ανάγκη επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής που
ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια των «συμβουλών προς ανέργους» ή του προσανατολισμού στα
σχολεία.
Οι ζωές των ανθρώπων περνάνε από πολλά μεταβατικά στάδια – από το σχολείο στη δουλειά,
από τη δουλειά στη συνεχιζόμενη κατάρτιση, από ένα επαγγελματικό πεδίο σε ένα άλλο, από
την εργασία στη σύνταξη – και ο διά βίου επαγγελματικός προσανατολισμός τους δίνει τα
όπλα να διαχειριστούν καλύτερα, και με πιο αυτόνομο τρόπο, όλα αυτά τα στάδια.
Το ψήφισμα καλεί τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να διευκολύνουν την ανταλλαγή των σχετικών
στοιχείων ώστε να επωφελούνται όλες οι χώρες από τυχόν επιτυχημένες πολιτικές ή
μεθόδους, και να εξασφαλίζουν τη συμβατότητα του επαγγελματικού προσανατολισμού
με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση και την κοινωνική
συνοχή.
Ψήφισμα του Συμβουλίου για την καλύτερη ένταξη του διά βίου επαγγελματικού
προσανατολισμού στη διά βίου μάθηση, 21 Νοεμβρίου 2008 (στα αγγλικά):
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf

Λίγα λόγια για το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του είναι να στηρίζει και
να προάγει την διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
Ιστοσελίδα: www.cedefop.europa.eu
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