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Η αναβάθμιση του εκπαιδευτών, μοχλός μεταρρύθμισης 
του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης   
 
Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και του κύρους του διδακτικού προσωπικού 
στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν επιτυγχάνεται μόνο με  
μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά και με την άτυπη ενημέρωση των δεξιοτήτων 
και τη στήριξη άλλων εκπαιδευτών.  Αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα τα 
οποία θέτει το συνέδριο του Cedefop (Θεσσαλονίκη, 23-24 Φεβρουαρίου) με 
τίτλο Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές στην καρδιά της καινοτομίας και της 
μεταρρύθμισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιείται 
σήμερα σε όλη την Ευρώπη στηρίζεται σε νέες έννοιες διδασκαλίας και μάθησης: 
αντί να δίνεται βάρος στη διδασκόμενη ύλη, τονίζεται πλέον κυρίως το αποτέλεσμα 
της μάθησης.  Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών δεν είναι εφικτή χωρίς την 
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, οι οποίοι με τη σειρά 
τους θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, ώστε να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στη διαμόρφωση του νέου τοπίου. .  

Το συνέδριο του Cedefop θα εξετάσει τους καινοτόμους τρόπους με τους οποίους οι 
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές ορισμένων χωρών επιτυγχάνουν αυτήν την 
αναβάθμιση μέσα από τη δουλειά τους, και κατά πόσον οι πρακτικές αυτές θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν και γενικότερα.  

Ορισμένες από αυτές δεν προϋποθέτουν «επιστροφή στα θρανία» αλλά βασίζονται 
σε άτυπη μάθηση. Για παράδειγμα, έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο κοινότητες 
εκπαιδευτών, στις οποίες οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν υλικό, πληροφορίες και 
εμπειρίες. Ένα τέτοιο μέσον θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την αξιολόγηση   
των αναγκών και τη διοργάνωση σεμιναρίων συνεχιζόμενης κατάρτισης.  

Τα θέματα των εργαστηρίων   

Τα εργαστήρια του συνεδρίου θα επικεντρωθούν σε τρία θέματα: πώς να 
επικαιροποιούνται οι δεξιότητες  των εκπαιδευτών, πώς να αυξηθούν οι 
απαιτήσεις για τα επαγγελματικά προσόντα και με ποιους τρόπους θα 
προσελκύονται νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα ενώ συγχρόνως θα παραμένουν 
οι μεγαλύτεροι:   



  

- Εάν οι εκπαιδευτικοί δεν ενημερώνονται επαρκώς για τις νέες τεχνολογίες και 
την νέα οργάνωση της εργασίας στις επιχειρήσεις, οι απόφοιτοι της 
επαγγελματικής κατάρτισης κινδυνεύουν να μη διαθέτουν τις γνώσεις και τις 
ικανότητες που ζητάει η αγορά. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, 
ορισμένα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για τους εκπαιδευτές 
περιλαμβάνουν και εργασία στις επιχειρήσεις.  

- Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εκπαιδευτές που εργάζονται σε επιχειρήσεις 
απαιτείται πλέον να πληρούν υψηλότερες απαιτήσεις σε επαγγελματικά 
προσόντα – όμως αυτές μπορούν ενίοτε να βασίζονται στην αναγνώριση  
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από πείρα και όχι απαραίτητα σε πτυχία.   

- Η προοπτική της συνταξιοδότησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εκπαιδευτικών 
είναι ένα θέμα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Πολλές χώρες 
προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες πύλες εισόδου στα εκπαιδευτικά 
επαγγέλματα για ανθρώπους που προέρχονται από τον κόσμο των 
επιχειρήσεων. Θα πρέπει όμως συγχρόνως να πείθονται οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία εκπαιδευτές να παραμένουν στο επάγγελμα για περισσότερα χρόνια,  
πράγμα που προϋποθέτει ενδεχομένως επιπρόσθετη επαγγελματική στήριξη.   

Σε όλα αυτά τα θέματα, στόχος του συνεδρίου θα είναι να επισημανθούν οι πλέον 
αξιόπιστοι και ευέλικτοι τρόποι επαγγελματικής αναγνώρισης και ανάπτυξης 
και τα κίνητρα που ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές να 
παραμένουν στο επάγγελμα.  

 

Το συνέδριο είναι ανοιχτό.  

http://www.agora.cedefop.europa.eu/teacher%5Ftrainer%5Fconference/ 
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### 

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 του Cedefop: 

 www.cedefop.europa.eu 
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