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Εργαστήριο στο Cedefop βάζει τις βάσεις για την επόμενη 
Έρευνα της Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

 

Σκοπός της 4ης Έρευνας για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση 
(Continuous Vocational Training Survey 4 / CVTS4) είναι να παρέχει  
δεδομένα εστιασμένα στις αναδυόμενες ανάγκες πολιτικής στους υπεύθυνους 
για την χάραξή της. Οι  ερευνητές είναι πράγματι σε θέση να παρέχουν σε 
βάθος αναλύσεις δεδομένων βασιζόμενοι στην έρευνα, αλλά υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια για καλύτερη και πιο εξειδικευμένη χρήση αυτού του 
είδους των αναλύσεων από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτό 
αποτέλεσε ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το 
προπαρασκευαστικό εργαστήριο για την CVTS4, που πραγματοποιήθηκε 
στην έδρα του Cedefop στις 29-30 Ιουνίου.   

Στα συμπεράσματα του εργαστηρίου τονίζεται η ανάγκη για συμμετοχή εθνικών 
οργανώσεων κοινωνικών εταίρων από πιο αρχικά στάδια της έρευνας. 
Υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη μείωσης του φόρτου εργασίας που απαιτείται για 
τη συλλογή δεδομένων, ώστε να διευκολύνει η συμμετοχή εταιρειών. Η χρήση νέων 
μέσων για τη συλλογή δεδομένων ενδέχεται να αποτελέσει έναν από τους τρόπους 
που θα επισπεύσουν την διαδικασία αυτή.  

 Κάθε πέντε χρόνια, η Eurostat και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες διεξάγουν την 
Έρευνα για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση (CVTS). Η CVTS είναι η μόνη 
διεθνής έρευνα που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πολιτική των εταιρειών ως 
προς την κατάρτιση: με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση της κατάρτισης, τι 
παρακινεί τις εταιρείες να προβαίνουν σε κατάρτιση του προσωπικού τους, ποιος 
είναι ο αντίκτυπος των τεχνολογικών αλλαγών στην παροχή κατάρτισης και με ποιον 
τρόπο  οι εταιρείες αξιολογούν τα αποτελέσματα της κατάρτισης. 

Η έρευνα συγκεντρώνει στοιχεία από εταιρείες που απασχολούν δέκα ή 
περισσότερους εργαζόμενους και καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά σεμινάρια 
κατάρτισης και μορφές κατάρτισης όπως η κατάρτιση στο χώρο εργασίας, η 
εναλλαγή των θέσεων εργασίας και η αυτόνομη μάθηση. Ποσοτικά, η έρευνα 
καλύπτει την έκταση, τον όγκο, την ένταση και το κόστος των μαθημάτων 
κατάρτισης. 

Η 4η έρευνα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 2011 και η ανακοίνωση των 
πρώτων βασικών δεικτών προγραμματίζεται για το 2012.  

 

Σύνδεσμος στα πλήρη κείμενα:  

http://www.cedefop.europa.eu/etv/news/default.asp?idnews=4518 

http://www.cedefop.europa.eu/etv/news/default.asp?idnews=4518


  

 

Υπεύθυνη έργου: 
. +30 2310 490081, E-mail: katja.nestler@cedefop.europa.eu 

Γραφείο Τύπου: 
defop.europa.eu 

ροϊστάμενος του τμήματος επικοινωνίας και πληροφοριών:  
Γκερντ-Οσκαρ Μπάουζεβαϊν, τηλ.+30 2310 490288, E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 

### 

κής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στηρίζει τη 
χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
www.cedefop.europa.eu 

 

 
 

Επικοινωνία:  

Katja Nestler, tel

Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30 2310 490186, E-mail: ioanna.nezi@ce
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Σχετικά με το Cedefop  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας 
οργανισμός της Ευρωπαϊ
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