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Το Cedefop στηρίζει
την ευρωπαϊκή πολιτική για την
ανάπτυξη των δεξιοτητων

Η Ευρώπη έχει μακρά παράδοση στην ανάδειξη των ταλέντων και των ικανοτήτων των κατοίκων της. Η παράδοση αυτή είναι σήμερα σημαντικότερη από ποτέ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα κράτη μέλη της και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν στόχο να αναδείξουν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ως τα καλύτερα του κόσμου.
Ως οργανισμός της ΕΕ που στηρίζει την ανάπτυξη πολιτικής στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το
Cedefop προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Η σημασία της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
για την Ευρώπη

Το Cedefop ενισχυει την ευρωπαϊκή
συνεργασία για την επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση

Ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες. Παράλληλα, ευνοεί την καινοτομία, βελτιώνει την επίδοση των επιχειρήσεων, και αναβαθμίζει τον
εργασιακό βίο.

Για να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και
τους κοινωνικούς εταίρους όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το
Cedefop:
(α) επισημαίνει τις νέες τάσεις και προκλήσεις της διά βίου
μάθησης και των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·
(β) αποτελεί τόπο συνάντησης των διαμορφωτών πολιτικής,
κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και επαγγελματιών του
κλάδου, επιτρέποντάς τους έτσι να συζητούν ιδέες και
προτάσεις σχετικά με τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους
αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων·
(γ) ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη σχετικά με το πώς εξελίσσεται η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
πώς συμβάλλει στη διά βίου μάθηση και την απασχόληση·
(δ) ενημερώνει το κοινό – μέσω ιστοσελίδων, εκδόσεων, δικτύων, επισκέψεων μελέτης, συνεδρίων και σεμιναρίων
– σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Το 2020, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη θα απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, ενώ πολλές άλλες θα
απαιτούν ένα μέσο επίπεδο, ιδίως επαγγελματική κατάρτιση. Συγχρόνως όμως θα μειωθούν θεαματικά οι θέσεις που
προορίζονται για άτομα με χαμηλά προσόντα: αυτές θα καλύπτουν πλέον λιγότερο από το 1/5 του συνόλου.
Επιπλέον, το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Από
το 2009 θα είναι πλέον περισσότεροι οι άνω των 54 από τους
νέους 15-24. Όμως, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμμετέχουν
λιγότερο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Είναι λοιπόν αναγκαίο να εφαρμόζονται οι κατάλληλες πολιτικές, ώστε να αποκτούμε τις δεξιότητες που χρειάζονται
οι κοινωνίες μας. Για να διαμορφώσουμε όμως αυτές τις πολιτικές, πρέπει να κατανοούμε όχι μόνο πώς αλλάζουν οι οικονομίες και κοινωνίες μας αλλά και πώς, πότε, πού και γιατί μαθαίνουμε.
Οι πολιτικές αποφάσεις για την επαγγελματική κατάρτιση
εξακολουθούν να είναι ευθύνη των κρατών μελών. Ωστόσο,
η Ευρώπη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
πολιτικής: θεσπίζει κοινές αρχές και εργαλεία, συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία, και προτείνει κατευθύνσεις.
Αυτόν τον υποστηρικτικό ρόλο εκπληρώνει σε μεγάλο βαθμό το Cedefop.

Το Cedefop, από τους πρώτους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδρύθηκε το 1975 (1) και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995.

(1) Κανονισμός 337/75 του Συμβουλίου της 10 Φεβρουαρίου 1975 για
τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L39, 13.2.1975, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ΕΚ του Συμβουλίου αριθ. 2051/2004.

Οι τέσσερις άξονες δράσης
του Cedefop

Συμμετέχει στη διαμόρφωση
της ευρωπαϊκής πολιτικής

Ερμηνεύει τις ευρωπαϊκές τάσεις
στις επαγγελματικές δεξιότητες

Το Cedefop παρακολουθεί τις πολιτικές που εφαρμόζουν
τα κράτη μέλη για την εξασφάλιση των δεξιοτήτων, τις
οποίες χρειάζονται οι οικονομίες και κοινωνίες μας, και
συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις. Επιπλέον, το Cedefop
συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων.

Χρειάζεται να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η ζήτηση δεξιοτήτων, και κατά συνέπεια το τι θα πρέπει να μαθαίνουμε. Όσο καλύτερα μπορούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες σε δεξιότητες, τόσο
πιο αποτελεσματικές θα είναι οι κοινωνικές μας πολιτικές.
Ως εκ τούτου, το Cedefop παράγει τακτικές προγνώσεις
της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων ανά τομέα της
οικονομίας και ανά επάγγελμα, επισημαίνει τα τυχόν κενά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και εργάζεται για τη
διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον
αφορά την πρόγνωση των αναγκών σε δεξιότητες.

Για παράδειγμα, το Cedefop στηρίζει την ανάπτυξη εργαλείων όπως το Europass, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) και το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων (ECVET) για την κατάρτιση. Όλα αυτά τα μέσα διευκολύνουν τους Ευρωπαίους
πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν και να εκπαιδευτούν σε άλλο κράτος μέλος.
Το Cedefop συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση κοινών
ευρωπαϊκών αρχών για την επικύρωση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης (δηλαδή της μάθησης που αποκτάται
εκτός εκπαιδευτικού συστήματος), τη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την εξασφάλιση της ποιότητας στην κατάρτιση.
Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να μπορούν οι
πολίτες να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες καθʼ όλη τη
διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αλλά και να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις τους, ανεξάρτητα από το πώς τις έχουν αποκτήσει.

Στην ερευνητική του εργασία, το Cedefop μελετά το πώς
αποκτούμε γνώσεις και πώς υπολογίζεται και αξιολογείται η μάθηση. Στην πραγματικότητα μαθαίνουμε σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα – στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, στο χώρο εργασίας μας, κατά τη διάρκεια παραμονής μας στο εξωτερικό και κατά τον ελεύθερο χρόνο μας. Το Cedefop εξετάζει το τι σημαίνει αυτό για τους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τη διδακτέα ύλη, τους τρόπους διδασκαλίας και την αξιολόγηση της μάθησης.

Αξιολογεί τα οφέλη από την κατάρτιση

Αναδεικνύει τη γενικότερη σημασία
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι επενδύσεις των εταιρειών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού τους μπορούν να οδηγήσουν σε
μεγαλύτερη παραγωγικότητα, περισσότερη καινοτομία,
ακόμη και σε μεγαλύτερα κέρδη. Αλλά και τα άτομα ωφελούνται ανάλογα: με την κατάλληλη κατάρτιση, οι εργαζόμενοι βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Συγχρόνως η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ένα
μέσο προστασίας για όσους βρίσκονται στο περιθώριο
της αγοράς εργασίας ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κοινωνικές δυσκολίες. Παρʼ όλα αυτά, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην κατάρτιση παραμένουν χαμηλές
στην Ευρώπη, σε σύγκριση με ανταγωνιστικές οικονομίες.

Για να αναδειχθεί η σημασία της κατάρτισης και να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι σχετικά με το ρόλο της στη
διά βίου μάθηση, το Cedefop διαθέτει στις ομάδες στις
οποίες κυρίως απευθύνεται – τους φορείς διαμόρφωσης
πολιτικής, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες του
κλάδου – σαφείς, αξιόπιστες, επίκαιρες και, κατά το δυνατόν, συγκρίσιμες πληροφορίες. Τις πληροφορίες αυτές μεταδίδει κυρίως με τη χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων.

Αυτό που ενθαρρύνει τις εταιρείες και τους εργαζόμενους να επενδύσουν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι η ανάδειξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων
της. Γιʼ αυτό και το Cedefop εξετάζει τα συγκεκριμένα
οφέλη που προκύπτουν για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αλλά και γενικότερα για την οικονομία και την κοινωνία, από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – ξεχωριστά από τη γενική εκπαίδευση.

Ωστόσο η προσωπική επαφή παραμένει σημαντικός τρόπος μεταβίβασης πληροφοριών. Το πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης, οι ημερίδες και τα συνέδρια που διοργανώνει το Cedefop συγκεντρώνουν διαμορφωτές πολιτικής, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου – άτομα
με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο και πείρα – τα οποία έχουν
έτσι την ευκαιρία να ανταλλάσουν γνώσεις και απόψεις
και να παράγουν νέες ιδέες.

Το Cedefop στο διαδίκτυο

Το Cedefop επί χάρτου

Η πύλη του Cedefop στο Διαδίκτυο,
www.cedefop.europa.eu είναι δομημένη σύμφωνα με τις
προτεραιότητες του έργου του και απευθύνει πληροφορίες προς διαμορφωτές πολιτικής, επαγγελματίες του
κλάδου, ερευνητές, δημοσιογράφους και πολίτες. Η πύλη περιλαμβάνει:

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του Cedefop,
πολλές από τις οποίες διατίθενται δωρεάν, απευθυνθείτε στο «Βιβλιοπωλείο», στη διεύθυνση
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=5
Μεταξύ άλλων, θα βρείτε τις εξής κατηγορίες:

• Νέα για τις εξελίξεις στο χώρο της κατάρτισης (φύλλα
συνοπτικής ενημέρωσης (Briefing Notes), μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δελτία τύπου
• Συνέδρια και εκδηλώσεις
• Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Cedefop και σε πληροφορίες σχετικά με εθνικά συστήματα κατάρτισης
• Ενημέρωση για τα σημαντικότερα έργα και δίκτυα του
Cedefop
• Πρόσβαση στο Europass και στο πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης
• Πληροφορίες για το Cedefop (θέσεις εργασίας, προσκλήσεις για υποβολή προσφορών, κλπ.)

•
•
•
•
•
•
•

Πολιτική
Έρευνα
Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες
Η έννοια των αποτελεσμάτων της μάθησης
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων
Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
Εκπαιδευτές και διδάσκοντες.

Το Cedefop
πρόσωπο με πρόσωπο

Κάθε χρόνο το Cedefop διοργανώνει και φιλοξενεί συνέδρια και εκδηλώσεις, ενώ συγχρόνως διαχειρίζεται μια
σειρά από δίκτυα που έχουν στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, την εκπόνηση νέων ιδεών και τη
μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.
• Το «Πρόγραμμα Επισκέψεων Μελέτης», το οποίο συντονίζει το Cedefop εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το οποίο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου Προγράμματος για τη διά βίου μάθηση της ΕΕ. Κατά την
τριήμερη ή τετραήμερη διάρκεια μιας επίσκεψης μελέτης, 10-15 ειδικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης
ενημερώνονται για το πώς η χώρα στην οποία διεξάγεται η επίσκεψη αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο θέμα
της διά βίου μάθησης. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε μια επίσκεψη μελέτης, απευθυνθείτε στo
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
• Το ReferNet (Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) είναι η κυριότερη πηγή ενημέρωσης του Cedefop για τις εξελίξεις στα κράτη μέλη. To ReferNet απαρτίζεται από όμιλο οργανισμών σε κάθε κράτος μέλος, επικεφαλής των
οποίων τίθεται ένας οργανισμός που αναλαμβάνει τον
συντονισμό. Εάν ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει στο ReferNet, απευθυνθείτε στο
www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=8&sub=3

• Το Skillsnet (Δίκτυο για τον έγκαιρο προσδιορισμό των
αναγκών σε δεξιότητες) εξετάζει τις νέες, αναδυόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες σε δεξιότητες και τις
συνέπειες των μεταβολών που παρατηρούνται στη δημογραφία και την αγορά εργασίας. Περιλαμβάνει ερευνητές, διαμορφωτές πολιτικής, επαγγελματίες της κατάρτισης και κοινωνικούς εταίρους απʼ όλο τον κόσμο.
• Το ΤΤnet, το δίκτυο των εκπαιδευτών της επαγγελματικής κατάρτισης, στηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη
των εκπαιδευτών, η οποία αποτελεί απαραίτητο συστατικό ενός ποιοτικού εκσυγχρονισμού των συστημάτων κατάρτισης. Το ΤTnet προβαίνει σε προτάσεις
διαμόρφωσης της σχετικής πολιτικής, και παρέχει συμβουλευτική, προσανατολισμό και επαγγελματικά εργαλεία στους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές που εργάζονται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.
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