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Μοιράζοντας το κόστος της κατάρτισης στα νεότερα κράτη μέλη: το 
Cedefop εξετάζει τους μηχανισμούς χρηματοδότησης    

 

Το συνέδριο που πραγματοποιεί το Cedefop (Θεσσαλονίκη 15-16  Οκτωβρίου) με τίτλο 
Sharing the cost of training in the newer Member States («Μοιράζοντας το κόστος της 
κατάρτισης στα νεότερα κράτη μέλη»)  θα παρουσιάσει στοιχεία από πρόσφατη μελέτη του, 
σύμφωνα με την οποία οι μηχανισμοί χρηματοδότησης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που συνδυάζουν με επιτυχία δημόσια και ιδιωτικά 
κεφάλαια αυξάνουν τόσο τις συνολικές επενδύσεις  όσο και τη συμμετοχή στην κατάρτιση.  

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν και οι 12 χώρες τις οποίες καλύπτει η μελέτη, με 
εκπροσώπους δημοσίων φορέων, κοινωνικών εταίρων και ερευνητές πανεπιστημίων. 
Επιπλέον, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, και Απασχόλησης) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα αναφερθούν 
ιδιαίτερα στη στήριξη της κατάρτισης, για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης, μέσω 
χρηματοδότησης των κοινωνικών ταμείων και δανείων της Τράπεζας,  

Η μελέτη του Cedefop είναι η πρώτη που χαρτογραφεί και εξετάζει τους διάφορους 
μηχανισμούς από κοινού χρηματοδότησης στις εν λόγω χώρες.  

Παρά τον πολλαπλασιασμό τέτοιων μηχανισμών, ιδίως κατά την εποχή εισόδου των 
νεότερων κρατών μελών στην ΕΕ, οι χώρες αυτές δεν είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την 
παρακολούθηση και αξιολόγησή τους.    

Τόσο η μελέτη του Cedefop, όσο και οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, έχουν 
σκοπό να αναδείξουν στοιχεία και επιχειρήματα σχετικά με το ποιοι μηχανισμοί λειτουργούν 
καλά και ποιοι όχι. Επιπλέον, η μελέτη κάνει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση τόσο των 
ίδιων των μηχανισμών όσο και των τρόπων αξιολόγησής τους.  

Η μελέτη έδειξε ότι σήμερα σχεδόν όλες οι σχετικοί μηχανισμοί στα νέα κράτη μέλη έχουν 
χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά την ισότητα των ευκαιριών: δεν προσφέρουν τις ίδιες 
ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων.  

Κατά συνέπεια, όπως συνιστά η μελέτη, οι χώρες που επιθυμούν να αποδίδουν 
περισσότερο οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ισότητα όσον 
αφορά την πρόσβαση στις ευκαιρίες που αυτοί προσφέρουν. 

Πληροφορίες για το συνέδριο:   

http://agora.cedefop.europa.eu/VET-financing-2009/ 

Μελέτη: Sharing the costs of vocational education and training: An analysis of schemes in 
the newer EU Member States 

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?
pub_id=564 
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Επικοινωνία:  

Υπεύθυνη έργου: 
Patrycja Lipinska, τηλ. +30 2310 490129, E-mail: patrycja.lipinska@cedefop.europa.eu 
 
Γραφείο Τύπου: 
Ιωάννα Νέζη, τηλ. +30 2310 490186, E-mail: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu 

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

### 

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 
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