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Συνέδριο του Cedefop για τη νέα
επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη

εποχή

στην

Το Cedefop διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 16-17 Μαρτίου συνέδριο υπό την αιγίδα της
Τσεχικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Συνέχεια, παγίωση και αλλαγή: για
μια νέα εποχή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη (Continuity,
consolidation and change: towards a European era of vocational education and training). Ο
αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Πολιτισμού και Νέας
Γενιάς Γιαν Φίγκελ (Ján Figel’), ο Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας
Άρης
Σπηλιωτόπουλος και ο Τσέχος ομόλογός του Οντρέι Λίσκα (Ondřej Liška) θα
πραγματοποιήσουν τις εναρκτήριες ομιλίες.
Το συνέδριο θα εξετάσει σε ποιο βαθμό η Ευρώπη έχει κατορθώσει να γίνουν τα δικά της
συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παγκόσμιο σημείο αναφοράς – και
ποιες πολιτικές θα πρέπει να ακολουθήσει μετά το 2010, χρονιά κατά την οποία λήγει το
δεκαετές σχέδιο δράσης που είναι γνωστό ως «Στρατηγική της Λισαβόνας».
Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 10.45 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου με τον
Επίτροπο Γιαν Φίγκελ, τους Υπουργούς Παιδείας της Ελλάδας και της Τσεχίας κκ.
Σπηλιωτόπουλο και Λίσκα, και τη Διευθύντρια του Cedefop Αβιάνα Μπουλγκαρέλλι.
Επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι τα συμπεράσματα της νέας έκθεσης για την πολιτική
στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εκδίδει το Cedefop
κάθε δύο χρόνια, και που εξετάζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εφαρμογή των
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στον εν λόγω τομέα.
Οι προτεραιότητες αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο συμφωνίας το 2002 στην Κοπεγχάγη
μεταξύ των αρμοδίων υπουργών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων.
Στόχος της λεγόμενης «Διαδικασίας της Κοπεγχάγης» είναι να συνεργαστούν οι
διαμορφωτές πολιτικής στην Ευρώπη ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να
προσελκύει περισσότερους σπουδαστές, να είναι πιο στενά συνδεδεμένη με τις
πραγματικές ανάγκες της αγοράς, και να λειτουργεί πιο αποδοτικά.
Σήμερα, όλοι οι πολίτες επωφελούνται από πρωτοβουλίες όπως το Europass. Επιπλέον,
επικρατεί ευρεία συναίνεση για την αξία της περαιτέρω ανάπτυξης ευρωπαϊκών εργαλείων
όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, τα οποία συμβάλλουν στη
διαμόρφωση μιας νέας εποχής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην
Ευρώπη.
Εφαρμόζοντας στην πράξη τα νέα ευρωπαϊκά μέσα
Το συνέδριο, που εντάσσεται στη σειρά «Αγορά» του Cedefop, θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα σε
τρία σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με το μέλλον της διά βίου μάθησης:

1) εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων και αρχών
που στηρίζουν τη διά βίου μάθηση για όλους, και που αποτελούν ιδιαίτερη επιτυχία
της Διαδικασίας της Κοπεγχάγης. Θα συζητηθούν ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Επαγγελματικών Προσόντων, τα ανάλογα εθνικά πλαίσια που εκπονούνται σήμερα στα
περισσότερα κράτη μέλη, και τα συστήματα επικύρωσης της μάθησης που αποκτάται εκτός
εκπαιδευτικού συστήματος.
2) προώθηση της αριστείας και καινοτομίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση – μεταξύ άλλων, αύξηση της συμμετοχής και του επιπέδου δεξιοτήτων, βελτίωση
της διδασκαλίας, και επικράτηση της έννοιας των «κεκτημένων της μάθησης» σε όλα τα
εκπαιδευτικά επίπεδα.
3) αποτελεσματικότερη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά
εργασίας κατά την τρέχουσα οικονομική ύφεση, αλλά και πιο μακροπρόθεσμα.
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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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