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Το Cedefop προσφέρει:

•
•
•
•

δωρεάν ηλεκτρονικές εκδόσεις
δεξιότητες
επαγγελματικά προσόντα
ανάλυση εφαρμοζόμενων πολιτικών
ανάπτυξη της διά βίου μάθησης

•
•

•

•
•
•
•

άλλες πηγές πληροφόρησης
σειρά εκθέσεων (VET in Europe) που
παρουσιάζουν τη δομή και εξέλιξη των
συστημάτων κατάρτισης όλων των κρατών
μελών της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας και
της Νορβηγίας
στατιστικά στοιχεία και δείκτες:
τελευταίες τάσεις και δεδομένα ανά θέμα
βιβλιογραφικές παραπομπές σε εκδόσεις,
έγγραφα και διαδικτυακές πηγές
Ευρωπαϊκός θησαυρός κατάρτισης –
αποθησαύριση όρων στην αγγλική και
γαλλική γλώσσα
γλωσσάριο βασικών όρων της εκπαίδευσης
και κατάρτισης στην Ευρώπη
εκδηλώσεις και συνέδρια
προσκλήσεις για υποβολή προσφορών,
και ευκαιρίες απασχόλησης.

Επισκεφθείτε μας στο
www.cedefop.europa.eu
www.facebook.com/cedefop
www.twitter.com/cedefop
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•

τα νέα της επαγγελματικής κατάρτισης
στην Ευρώπη
ενημερωτικά σημειώματα: τακτική ανάλυση των
εξελίξεων. Εκδίδονται συνήθως σε έξι γλώσσες
Skillset and match, το περιοδικό του Cedefop με
θέμα τη μάθηση για την απασχόληση
μηνιαίο δελτίο
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ΤΟ CEDEFOP
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το 2020 οι θέσεις απασχόλησης θα
απαιτούν περισσότερα προσόντα και
δεξιότητες από ό,τι σήμερα.
Θα μπορέσει η προσφορά να
ανταποκριθεί στη ζήτηση;
Πάρα πολλοί νέοι εγκαταλείπουν το
σχολείο χωρίς να έχουν αποκτήσει
τυπικά προσόντα. Παράλληλα, άλλοι
νέοι που διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση
αναγκάζονται να απασχολούνται σε
θέσεις που δεν ανταποκρίνονται στα
προσόντα τους.
Πώς θα μπορούσαν οι νέοι να
ενημερώνονται σχετικά με τις
προοπτικές τους;

Το εργατικό δυναμικό γερνά.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους
ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς
αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς
εργασίας.
Θα έχουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία
εργαζόμενοι τη δυνατότητα να αποκτούν
νέες δεξιότητες και προσόντα;
Οι δυσκολίες στην κατανόηση και
αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
που προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες περιορίζουν τις ευκαιρίες
των πολιτών για σπουδές ή εργασία
στο εξωτερικό.
Πώς μπορούν να διευκολυνθούν
οι εκπαιδευόμενοι και εργαζόμενοι
που θέλουν να μετακινηθούν σε άλλα
μέρη της Ευρώπης;
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη.
Πώς μπορεί η κατάρτιση να βοηθήσει
στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων ώστε
αφενός μεν οι πολίτες να παράγουν
καλύτερα αγαθά και υπηρεσίες,
αφετέρου δε να μειώνεται η κατανάλωση
ενέργειας και η εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων;
Με ποιον τρόπο μπορεί η κατάρτιση να
συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση
θέσεων απασχόλησης για όλους
τους Ευρωπαίους;

Το Cedefop είναι το κέντρο
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την επαγγελματική εκπαίδευση
και κατάρτιση. Από το 1975 – και
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και
τους κοινωνικούς εταίρους – δίνει
απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα
συναφή ερωτήματα.

Αποστολή του Κέντρου είναι να
στηρίζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών
πολιτικών στον τομέα της
επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και να συμβάλλει στην
εφαρμογή τους.

