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Γιατί είναι σημαντική η ΕΕΚ σε αυτή τη συζήτηση; 

+ Καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για νέους με κάποια 
 εργασιακή εμπειρία, ειδικά μέσω μαθητείας (ΕΕ) 

+ Χαμηλά ποσοστά ανεργίας νέων σε χώρες με ανεπτυγμένα 
 συστήματα μαθητείας (ΕΕ) 

+ Προβλέψεις για σημαντική ζήτηση σε θέσεις εργασίας που 
 απαιτούν προσόντα μέσου επιπέδου (ΕΕ) 

– Ελλάδα: ως το 2025, ανάγκες αντικατάστασης μεγαλύτερες για 
δουλειές που απαιτούν μεσαίου επιπέδου προσόντα 

+ Πρωτοβουλίες ΕΕ:  
– Εγγύηση για τη Νεολαία – Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία 



Τι κάνει το Cedefop; 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (1975) 
 
 
 

 
 

Ανάλυση πολιτικών, προτάσεις πολιτικής σε ΕΕ και κράτη-
μέλη, κοινά Ευρωπαϊκά εργαλεία, μελέτες, δίκτυα 

συνεργασιών, μάθηση πολιτικής… 
 

 

VET 
systems 

Careers and 
transitions 

Skills and 
competence 

needs 



Πολιτικές ΕΕΚ και απασχόληση 

• Μάθηση με στοιχεία εργασίας (μαθητεία κ.ά.) 
• Αύξηση συμμετοχής στην ΕΕΚ (αρχική και συνεχιζόμενη) 
• Αντιμετώπιση πρόωρης εγκατάλειψης 
• Συμμετοχή επαπειλούμενων ομάδων 
• Ανάπτυξη κύριων δεξιοτήτων  
• Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης επαγγελματικού βίου 
• Επιχειρηματικότητα 
• Αναγνώριση προσόντων 
• Παρακολούθηση μετάβασης στην αγορά εργασίας 



Work-based learning 

 
 

Work-based learning elements in school based 
IVET programmes 

Incentives for enterprises to provide training or 
employment 

Apprenticeship or similar programmes 

Guidelines providing for work based learning in 
VET 

Campaigns encouraging enterprises to provide or 
invest in VET 

Services that assist in finding training places for 
VET learners in enterprises 

Strategy to foster VET-enterprise cooperation to 
ensure quality and relevance 

Learning methods in VET including simulated or 
real business experience 

in place by 2010 and not changed in place by 2010 and adjusted since put in place since 2010 

put in place since 2010 and adjusted since preparing for implementation no action reported 



Work-based learning 
• Στρατηγική ενίσχυσης συνεργασίας ΕΕΚ και επιχειρήσεων 

• Οδηγίες/κανονισμοί για work based learning στην ΕΕΚ 

• Εκστρατείες ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων να παράσχουν ΕΕΚ ή να 
τη χρηματοδοτήσουν 

• Στοιχεία work-based learning στα σχολικά προγράμματα ΕΕΚ 

• Μαθητεία 

• Υπηρεσίες εύρεσης θέσεων μαθητείας/εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις 

• Κίνητρα σε επιχειρήσεις να παρέχουν ΕΕΚ ή απασχόληση  

• Προσομοίωση ή πραγματική εμπειρία σε επιχείρηση ως μαθησιακή 
μέθοδος στην ΕΕΚ 



ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

Ουσιαστική κατάρτιση 
Καθορισμένο αντικείμενο 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Αμοιβή;  
Μέτρηση - αξιολόγηση 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Μικρές επιχειρήσεις – νέοι κλάδοι 
Υπηρεσίες διασύνδεσης 
Πρωτοβουλία κοινωνικών εταίρων 
Τοπικά δίκτυα – κέντρα μαθητείας 
Εκπαιδευτές – μέντορες 

Work-based learning 



Βασικές δεξιότητες (key competences) 
CVET or LLL strategies promoting the acquisition of key 

competences 
Key competences in curricula, standards and qualifications 
Learning methods in VET promoting the acquisition of key 

competences 
Centralised assessment of key competences  

Training VET teachers/trainers to help learners acquire key 
competences or career management skills 

Opportunity to acquire underdeveloped key competences in VET 

LLL/VET strategy/legislation including career management skills  
Career management skills in curricula, standards and 

qualifications 
Guidance and mentoring for learners in IVET programmes 

Legal provisions or guidelines improving guidance and counselling 
for adults 

in place by 2010 and not changed in place by 2010 and adjusted since put in place since 2010 
put in place since 2010 and adjusted since preparing for implementation no action reported 



Βασικές δεξιότητες (key competences) 
• Στρατηγικές συνεχιζόμενης ΕΕΚ για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

• Βασικές δεξιότητες σε προγράμματα σπουδών και προσόντα 

• Μαθησιακές μέθοδοι ΕΕΚ για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

• Κεντρική αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων 

• Εκπαίδευση καθηγητών ΕΕΚ ώστε να βοηθούν τους εκπαιδευόμενους 
να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες / δεξιότητες διαχείρισης καριέρας 

• Απόκτηση μέσω ΕΕΚ δεξιοτήτων που δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί 

• Στρατηγικές ΕΕΚ που περιλαμβάνουν δεξιότητες διαχείρισης καριέρας  

• Δεξιότητες διαχείρισης καριέρας σε προγράμματα σπουδών και 
προσόντα 



Βασικές δεξιότητες (key competences) 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
Ποιές είναι απαραίτητες σε κάθε 
ρόλο/κλάδο; 
Ποιές χρειάζονται στο μέλλον; 
Ποιές στα περιγράμματα, τα 
προγράμματα σπουδών και ΕΠΠ; 
Επίπεδα και τρόπος αξιολόγησης 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Ανάπτυξη μέσω WBL 
Συνεργασία εκτός αίθουσας 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών 
Καθοδήγηση - μέντορες 
Συμμετοχή στην αξιολόγηση 
 



Συμμετοχή στη συνεχιζόμενη ΕΕΚ 
Education and career fairs with a focus on VET 

Campaigns to make adults aware of the benefits of VET 

Opportunity to obtain missed qualifications in VET 
Guidelines to ensure that CVET qualifications are valued by 

E&T/labour market 
Routes outside regular VET for qualifications valued by 

E&T/labour market 
Guidelines to ensure that labour market training is valued by 

E&T/labour market 

Incentives for learners and their families to remain in VET 
Strategies or guidelines enabling adult learners to access higher 

VET (EQF level 5+) 

LLL or VET strategy supporting early school leavers and those 
at risk 

Training for VET teachers and/or trainers to support 
disadvantaged learners 

Training for VET teachers/trainers to work with adults including 
‘at risk’ groups 

in place by 2010 and not changed in place by 2010 and adjusted since put in place since 2010 

put in place since 2010 and adjusted since preparing for implementation no action reported 



Συμμετοχή στη συνεχιζόμενη ΕΕΚ 
• Εκδηλώσεις εκπαίδευσης  / καριέρας με εστίαση στην ΕΕΚ 
• Εκστρατείες ενημέρωσης των ενηλίκων για τα οφέλη της ΕΕΚ 

• Δυνατότητα ολοκλήρωσης προσόντων (σπουδών) μέσω ΕΕΚ  

• Οδηγίες/ρυθμίσεις ώστε τα προσόντα που αποκτώνται από τη σΕΕΚ να 
έχουν αξία για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας 

• Μαθησιακές διαδρομές εκτός της βασικής ΕΕΚ που οδηγούν σε 
προσόντα με αξία για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας 

• Οδηγίες/ρυθμίσεις ώστε η κατάρτιση για την είσοδο στην αγορά 
εργασίας να έχει αξία για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας 

• Κίνητρα παραμονής στην ΕΕΚ για εκπαιδευόμενους & οικογένειές τους 
• Στρατηγικές που επιτρέπουν στους ενήλικες να έχουν πρόσβαση σε 

τριτοβάθμια ΕΕΚ   



Συμμετοχή στη συνεχιζόμενη ΕΕΚ 

 

Αξία για αγορά 
εργασίας 

Ανάγκες κατάρτισης 
Εμπλοκή στην κατάρτιση 
Προσαρμοσμένα 
προγράμματα σπουδών 
Αξιολόγηση παρόχων 
Επανατροφοδότηση 

Συμμετοχή στην 
αναγνώριση 

Πλαίσιο προσόντων 
σΕΕΚ 
Διαδικασίες 
αναγνώρισης 
/πιστοποίησης 
προσόντων ανεπίσημης 
μάθησης  

Προβολή – 
προσέλκυση 
Ενημέρωση 
ενηλίκων 
Ενθάρρυνση 
εργαζομένων 
 
 



Επιχειρηματικότητα 
Learning methods in VET including simulated or real 

business experience 
LLL or VET strategy which promotes entrepreneurship 

skills 
Funding scheme specifically targeted towards 

entrepreneurship activities 

Entrepreneurship as an underlying principle in VET 

Involving enterprises and experts from business in VET 

Guidance and counselling strategies supporting 
entrepreneurship 

Training VET teachers/trainers to help learners acquire 
entrepreneurship skills 

Entrepreneurship strategy including VET 

Services that assist VET institutions in finding partners in 
the business world 

Incentives to VET providers to promote entrepreneurship 
skills and attitudes 

in place by 2010 and not changed in place by 2010 and adjusted since put in place since 2010 

put in place since 2010 and adjusted since preparing for implementation no action reported 



Επιχειρηματικότητα 
• Προσομοίωση ή πραγματική εμπειρία σε επιχείρηση ως μαθησιακή μέθοδος 

στην ΕΕΚ 
• Στρατηγική ΕΕΚ/ΔΒΜ που προωθεί δεξιότητες επιχειρηματικότητας 
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
• Επιχειρηματικότητα ως βασική αρχή στην ΕΕΚ  
• Συμμετοχή στην ΕΕΚ επιχειρήσεων και ειδικών από την αγορά 
• Στρατηγικές καθοδήγησης/συμβουλευτικής για την επιχειρηματικότητα 
• Εκπαίδευση καθηγητών ώστε να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 

αναπτύξουν δεξιότητες επιχειρηματικότητας 
• Στρατηγική επιχειρηματικότητας που περιλαμβάνει την ΕΕΚ 
• Υπηρεσίες διασύνδεσης των παρόχων ΕΕΚ με τον επιχειρηματικό κόσμο 
• Κίνητρα στους παρόχους ΕΕΚ για προώθηση επιχειρηματικότητας 



Επιχειρηματικότητα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Εισηγητές – επισκέπτες 
Επιμόρφωση εκπαιδευτών 
Προσομοιώσεις - 
επιχειρηματικά παιγνίδια 
Επισκέψεις μαθητών - tasters 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
Υπηρεσίες διασύνδεσης ΕΕΚ 
με επιχειρήσεις 
Πληροφόρηση: τάσεις – 
ευκαιρίες – αξία 
Καθοδήγηση – συμβουλευτική 
(job shadows, mentors) 



Συνοπτική εικόνα πολιτικών ΕΕΚ 



Γενικές διαπιστώσεις 

• Συνδυασμός πολιτικών 
• Ενίσχυση συνεργασίας δευτεροβάθμιας ΕΕΚ και επιχειρήσεων 

– νέα πεδία: εκπαίδευση εκπαιδευτών, προσομοιώσεις 

• Λόγος και ευθύνη σε εταίρους σε όλα τα στάδια:  
– ανάγκες σε δεξιότητες, περιγράμματα και πλαίσια προσόντων, 

κατάρτιση, αξιολόγηση και αναγνώριση προσόντων, παρακολούθηση 
αποτελεσματικότητας 

• Αλλαγή επιπέδου στις υπάρχουσες πολιτικές:  
– ποιότητα, συνάφεια, αξιολόγηση 

• ‘Έξυπνες δράσεις’: επιμερισμός κόστους, τοπικά αποτελέσματα 

• Συνέχεια: από έργα και παραδοτέα σε σταθερές πολιτικές 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή 
 

Vlasis.KOROVILOS@cedefop.europa.eu 
 

more information on VET policies and systems 

www.cedefop.europa.eu 
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/
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