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Η ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση αποδίδει καρπούς   
Ο κ. Ján Figel’, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Πολιτισμού και Νεολαίας,  
ανακοίνωσε στις 16 Μαρτίου τη δημοσίευση της έκθεσης του Cedefop για την 
πολιτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Τα 
συμπεράσματα της έκθεσης, που έχει τίτλο Συνέχεια, παγίωση και αλλαγή,  
αποτέλεσαν το θέμα συνεδρίου υπό την αιγίδα της τσεχικής προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άρχισε τις εργασίες του στη Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα.  

Κάθε δυο χρόνια, το Cedefop εκδίδει έκθεση πολιτικής στην οποία αναλύει τις εξελίξεις της 
ιδιόμορφης συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
είναι γνωστή ως «διαδικασία της Κοπεγχάγης». Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, οι κοινωνικοί εταίροι, και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Στόχος της διαδικασίας είναι να εκσυγχρονιστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος εργαζομένων και εργοδοτών, αλλά και γενικότερα 
των Ευρωπαίων πολιτών.   

 

 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Διαδίκτυο: (pdf):  
http://agora.cedefop.europa.eu/vet_policy_2009innet/UsersFiles/sa/documents/Papers/Polic
y%20Report%203055_en.pdf 

 

Οι εκθέσεις για κάθε ένα από τα 30 συμμετέχοντα κράτη (συμπεριλαμβάνομένης της 
Ελλάδας), με λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση:     http://libserver.cedefop.europa.eu/F/?func=find-
&request=vet+policy+report+2008&find_code=WTI 
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Μερικά συμπεράσματα της έκθεσης:  

‐ Οι περισσότερες χώρες εργάζονται για να εφαρμόσουν τη σύνδεση των δικών τους 
πλαισίων επαγγελματικών προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΕΠΕΠ), το οποίο καλύπτει όλες τις βαθμίδες της γνώσης μέχρι το 2012, 
έτος κατά το οποίο όλα τα πιστοποιητικά, τα διπλώματα και τα έγγραφα 
Europass θα περιλαμβάνουν παραπομπή σε επίπεδο του ΕΠΕΠ.  Το γεγονός 
ότι δημιουργούνται με ταχείς ρυθμούς εθνικά πλαίσια προσόντων καταδεικνύει ότι η 
διαδικασία περνάει πλέον στην πρακτική εφαρμογή.     

 
‐ Η πρώτη αξιολόγηση του Europass δείχνει ότι προσφέρει σαφή οφέλη στους 

πολίτες, δίνοντάς τους ευκαιρίες μάθησης και εργασίας σε όλη την Ευρώπη. 
(http://europass.cedefop.europa.eu);  

 
 
‐ Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Διασφάλισης της Ποιότητας (EQARF), που θα συμβάλλει στην υψηλότερη ποιότητα 
των συστημάτων κατάρτισης και κατά συνέπεια στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ 
μαθητών, εκπαιδευτών, κοινωνικών εταίρων και άλλων εμπλεκομένων. Επιπλέον, 
βαίνει προς ολοκλήρωση η διαμόρφωση ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς 
ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.    

 
‐ Η κυρίαρχη τάση στα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες,   την οποία 

περιέγραφε η Μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του Cedefop για την ανάγκη σε δεξιότητες 
(2008) εξακολουθεί να ισχύει παρά την οικονομική κρίση.  Η έρευνα αποκαλύπτει ότι 
υπάρχει ανακολουθία μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά και εκείνων που 
προσφέρονται. Για να καλυφθεί, θα χρειαστούν συστήματα διά βίου επαγγελματικού 
προσανατολισμού, αλλά πέραν αυτού θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο οι 
κοινωνικοί εταίροι στη διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και στην πιστοποίηση 
των προσόντων.   

 
 

Σύνδεση με το συνέδριο Agora:   
http://agora.cedefop.europa.eu/vet_policy_2009/default.aspx?catid=77 
 

Πληροφορίες :  

Υπεύθυνη σύνταξης της έκθεσης:   
Μαρία Χραμπίνσκα, tel.+30 2310 490160, maria.hrabinska@cedefop.europa.eu    
 
Γραφείο τύπου: 
Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30 2310 490186, e-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu  
 
 
Προϊστάμενος τμήματος επικοινωνίας:  
Γκέρτ Oσκαρ Μπάουζεβάϊν: τηλ.+30 2310 490 288, E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 

### 

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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