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Η αξία της κατάρτισης ως μέσο αποφυγής του 
κοινωνικού αποκλεισμού: ανάγκη για καλύτερη 
ενημέρωση των πολιτών  
 
 
Οι κοινωνίες μας χρειάζεται να καταβάλλουν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες 
ώστα να ενημερώνουν τους πολίτες για τα οφέλη της κατάρτισης και της 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους. Αυτό είναι το μήνυμα της Διευθύντριας του 
Cedefop Αβιάνας Μπουλγκαρέλλι (Aviana Bulgarelli) στο συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που διεξάγεται φέτος 
στη Φλωρεντία στις 20-22 Μαΐου με θέμα «Η εκπαίδευση ως μέσο 
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού» (Education to combat social 
exclusion). 
 
Τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης δίνουν 
ολοένα και περισσότερη προσοχή σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού. 
Παίρνουν μέτρα ώστε να κρατήσουν τους μαθητές στο σχολείο· δίνουν 
δεύτερες ευκαιρίες σε όσους το εγκαταλείπουν πρόωρα· προετοιμάζουν 
καλύτερα τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία· και ασχολούνται πιο 
πολύ με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών, των μεγαλύτερων σε ηλικία 
εργαζόμενων και άλλων ευπαθών ομάδων.  
 
Όμως, όπως τονίζει η κ. Μπουλγκαρέλλι, ακόμη και το πιο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν αποτελεί πανάκεια για την άρση του κοινωνικού 
αποκλεισμού. Χρειάζεται ταυτόχρονα να εφαρμόζονται και συνοδευτικά, με 
την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.   
 
Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι:   
 

‐ Η παροχή διά βίου επαγγελματικού προσανατολισμού. Στο θέμα αυτό 
το Cedefop έχει δημοσιεύσει πρόσφατα δύο κείμενα: Guiding at-risk 
youth, through learning to work («Κατευθύνοντας ευπαθείς ομάδες 
νέων από τη μάθηση στην εργασία») και  Access to success: Lifelong 
guidance for better working and learning in Europe  («Πρόσβαση στην 
επιτυχία: διά βίου επαγγελματικός προσανατολισμός για καλύτερη 
μάθηση και εργασία στην Ευρώπη»).  

 



‐ Η πρόγνωση των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες, έργο που 
πραγματοποιεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Cedefop. Οι προβλέψεις 
αυτές αποτελούν σημαντικό όπλο για τους διαμορφωτές πολιτικής, 
επιτρέποντάς τους να χαράσσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για 
την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.  

 
‐ Η ανάπτυξη μεθόδων για την καταγραφή και ανάδειξη των δεξιοτήτων,  

της οποίας τη σημασία καταδεικνύει και η ευρύτατη αποδοχή του 
Ευρωδιαβατηρίου – Europass, που διαχειρίζεται το  Cedefop.  

 
‐ Η αξία της διαμόρφωσης συστημάτων για την επικύρωση γνώσεων  και 

δεξιοτήτων που αποκτώνται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος έχει 
ευρέως αναγνωριστεί, ιδίως ως μέσο στήριξης των ευπαθών ομάδων. 

 
‐ Τέλος, το Cedefop στηρίζει την έρευνα σχετικά με τα οφέλη της 

κατάρτισης, που θα αποτελέσουν και το θέμα της επόμενης, 5ης  
έκθεσής του για την έρευνα στην Ευρώπη 

 
 
Επικοινωνία:  
 
Ιωάννα Νέζη: Γραφείο Τύπου Τηλ. +30 2310 490186,  
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ioanna.nezi@cedefop.europa.eu  
 
Γκερτ-Όσκαρ Μπάουζεβαϊν: Προϊστάμενος του τμήματος επικοινωνίας: 
Τηλ. +30 2310 490288, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
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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. 
Επισκεφθείτε τη νέα διαδικτυακή πύλη μας στη διεύθυνση www.cedefop.europa.eu 


