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Αλλαγές στα επαγγελματικά προσόντα έχουν επιπτώσεις
τόσο για τη χάραξη πολιτικής όσο και για τους πολίτες
To προσεχές συνέδριο του Cedefop «Eπαγγελματικά προσόντα για τη διά
βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα» στις 5 και 6 Οκτωβρίου στη
Θεσσαλονίκη,
εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους καθιερώνονται,
αξιολογούνται και ανανεώνονται τα επαγγελματικά προσόντα στη σημερινή
οικονομία.
Επαγγελματικά προσόντα ονομάζουμε τα διπλώματα, πιστοποιητικά και τίτλους
σπουδών που επιτρέπουν στους κατόχους τους την πρόσβαση σε επαγγελματική
δραστηριότητα και περαιτέρω εκπαίδευση. Σκοπός τους είναι να καλύψουν την
ανάγκη του ατόμου για απασχόληση και των επιχειρήσεων για καταρτισμένο
προσωπικό. Για να το πετύχουν όμως αυτό πρέπει να αποτυπώνουν με ακρίβεια τις
απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος όπως αυτές μεταβάλλονται με την πάροδο του
χρόνου, και ταυτόχρονα να είναι απολύτως κατανοητά απανταχού της ενιαίας
αγοράς εργασίας της ΕΕ. Το ερώτημα είναι: συμβαίνει πράγματι κάτι τέτοιο;
Με σκοπό να διερευνήσει σε βάθος αυτό το θέμα, το Cedefop δημοσίευσε πρόσφατα
τρεις εκθέσεις 1 , οι οποίες εξετάζουν
‐
‐
‐

πώς καθιερώνονται και πώς αλλάζουν τα επαγγελματικά και εκπαιδευτικά
πρότυπα στα οποία βασίζονται τα επαγγελματικά προσόντα·
πώς οργανώνουν την πιστοποίηση τα κράτη μέλη της ΕΕ και με ποιους
τρόπους υποστηρίζεται η διαδικασία αυτή από διαδικασίες διασφάλισης της
ποιότητας·
ποιες πρακτικές κατευθύνσεις ακολουθούν τα διάφορα κράτη μέλη για την
επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (της μάθησης δηλαδή
που αποκτάται εκτός σχολικού συστήματος), ένα σημαντικό νέο στοιχείο για
τα επαγγελματικά προσόντα.

Με σκοπό την περαιτέρω εξέταση συναφών θεμάτων, στις 5 και 6 Οκτωβρίου το
Cedefop πρόκειται να υποδεχθεί 150 περίπου συνέδρους στο συνέδριο
«Αγορά» με θέμα «Eπαγγελματικά προσόντα για τη διά βίου μάθηση και την
απασχολησιμότητα» (Qualifications for employability and lifelong learning).

1

The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards (Η δυναμική
φύση των προσόντων: καθιέρωση και ανανέωση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προτύπων)
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=556
The relationship between quality assurance and VET certification in EU Member States (Η σχέση ανάμεσα στην
διασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη της ΕΕ)
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=555
European guidelines for validating non-formal and informal learning (Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την
επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης)
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=553

Κατά το συνέδριο θα εξεταστεί το πώς αλλάζουν τα επαγγελματικά προσόντα: κατά
πόσο αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και πραγματικότητες της
αγοράς εργασίας, κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε πολίτη, σε
ποιο βαθμό οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και πώς
επηρεάζουν τη συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών στη χάραξη πολιτικής για την
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Κεντρική θέση στις εργασίες του συνεδρίου θα κατέχουν οι εμπειρογνώμονες του
Cedefop που διαδραματίζουν από καιρό πρωταγωνιστικό ρόλο στη διερεύνηση και
την ανάλυση του θέματος των προσόντων. Στους συμμετέχοντες συγκαταλέγονται
υψηλόβαθμοι φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερνήσεων
και κοινωνικών εταίρων, καθώς και ερευνητές από πανεπιστήμια.
Οι εγγραφές έχουν ανοίξει στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου, όπου
παρέχονται επίσης σύνδεσμοι προς τις σχετικές εκθέσεις.
http://www.cedefop.europa.eu/agora/qualifications2009/
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Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), ένας
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στηρίζει τη
χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
www.cedefop.europa.eu

