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Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων; 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων (ΕΕΕΔ), διεξήχθη για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά με απώτερο στόχο να ενισχύσει την ελκυστικότητα και τη 

σημασία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), στην αντιμετώπιση 

της ανεργίας, τη δημιουργία ενός επαρκώς καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, 

αλλά και την ανάδειξη νέων επαγγελμάτων και δεξιοτήτων. Κατά τη διάρκεια 

της ΕΕΕΔ υλοποιήθηκαν δράσεις απ’ όλες τις χώρες, σε εθνικό, περιφερειακό, 

τοπικό ή κλαδικό επίπεδο, προβάλλοντας τα επιτεύγματα και τις πρακτικές που 

αναπτύσσονται στις χώρες της Ευρώπης. Συνολικά υλοποιήθηκαν περισσότερες 

από 1.500 σχετικές δράσεις σε 45 χώρες της Ευρώπης. Κορύφωση των δράσεων 

της ΕΕΕΔ αποτέλεσε η υλοποίηση πανευρωπαϊκής συνάντησης, η οποία φέτος 

υλοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 20-24 Νοεμβρίου. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή συνάντηση της ΕΕΕΔ, κατόπιν 

σχετικής πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις εργασίες της ΕΕΕΔ 

παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες απ’ όλη την Ευρώπη, 

οι οποίοι σχετίζονται με την ΕΕΚ (π.χ. πάροχοι εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κρατικοί 

φορείς, μαθητές, εκπαιδευτές, κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι της κοινωνίας 

πολιτών). 

Ιανουάριος 2018
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Η ΕΕΕΔ αναμένεται πλέον να αποτελέσει θεσμό στην ανάδειξη της ΕΕΚ, τόσο λόγω 

του πανευρωπαϊκού χαρακτήρα που λαμβάνει, όσο και λόγω της περιοδικότητας 

που αποκτά, σε ετήσια βάση1 . 

Οι κύριοι στόχοι της ΕΕΕΔ, όπως προβλήθηκαν μέσα από τις συναντήσεις που έλαβαν 

χώρα στις Βρυξέλλες θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

 ▶ Ανάδειξη της ΕΕΚ, όχι ως επιλογής δεύτερης ευκαιρίας, αλλά ως ισότιμη επι-

λογή.

 ▶  Περιγραφή των κύριων προτεραιοτήτων που θα αναπτυχθούν τα επόμενα χρό-

νια, αλλά και των δράσεων που θα αναληφθούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

(π.χ. Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προεδρία ΕΕ) αναφορικά με την ΕΕΚ.

 ▶  Ανάπτυξη της κινητικότητας, ως κομμάτι της υλοποίησης μιας ευρωπαϊκής αγο-

ράς εργασίας, η οποία θα πρέπει να μιλάει μια «κοινή γλώσσα» σε πολλαπλό 

επίπεδο (π.χ. κοινές δεξιότητες, πιστοποίηση και αναγνώριση προσόντων, εκ-

συγχρονισμός επαγγελμάτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, πλαί-

σιο ποιότητας).

 ▶  Ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ εκπαιδευτικών δομών και 

επιχειρήσεων, αλλά και γενικότερα των εμπλεκόμενων φορέων της ΕΕΚ, ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων. 

 ▶  Ενίσχυση της κλαδικής διάστασης της ΕΕΚ με έμφαση σε ιδιαίτερες δεξιότητες 

και ανάγκες.

   

1 Για το 2018 η πανευρωπαϊκή συνάντηση της ΕΕΕΔ προβλέπεται να υλοποιηθεί στη Βιέννη μεταξύ 
5-9 Νοεμβρίου.
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Κύρια συμπεράσματα από την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Δεξιότητες

Όπως είναι λογικό οι δεξιότητες αποτέλεσαν ένα σημαντικό κομμάτι των 

συναντήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δύο κύριες κατηγορίες δεξιοτήτων. 

Στις ψηφιακές δεξιότητες και στις κοινές -ή εναλλακτικά όπως αναφέρθηκαν- 

στις «διεθνείς δεξιότητες». Με τις πρώτες να αποτελούν κομμάτι των δεύτερων. 

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεξιοτήτων, αναμφίβολα τίθενται στο επίκεντρο, ως 

προϋποθέσεις απαραίτητες για τη διευκόλυνση της κινητικότητας μαθητευόμενων 

και εργαζομένων κατά τα επόμενα χρόνια. Ήδη ορισμένες χώρες (π.χ. Ολλανδία) 

διευκρίνισαν ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα που έχει τεθεί για τον εκσυγχρονισμό 

των προγραμμάτων σπουδών, είναι η προσαρμογή τους στις σύγχρονες ψηφιακές 

απαιτήσεις. Διευκρινιστικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κατάταξη των ψηφιακών 

δεξιοτήτων στις κοινές δεξιότητες, έχει τόσο οριζόντιο όσο και κάθετο χαρακτήρα. 

Από την μία είναι δεξιότητες που δεν γνωρίζουν χωρικούς περιορισμούς και από την 

άλλη είναι δεξιότητες οι οποίες δεν χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα επαγγέλματα, αλλά 

το σύνολο των επαγγελμάτων. 

Ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον προβληματισμός που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων, είναι κατά πόσο τα επόμενα χρόνια οι εκπαιδευτικές δομές θα είναι 

σε θέση να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο των 

ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο συγκεκριμένος προβληματισμός άπτεται δύο σημαντικών 

παραμέτρων. Η πρώτη εξ’ αυτών σχετίζεται με τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών 

δομών να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό κυρίως 

λόγω του κόστους που σε πολλές περιπτώσεις προϋποθέτει. Η δεύτερη, αναφέρεται 

στην ύπαρξη του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο θα διαθέτει τις 

εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται. Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντικός είναι και ο 

προβληματισμός αναφορικά με την απόκτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων από τους 

παλαιότερους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. 

Η λύση που προτείνεται σε κάποιες περιπτώσεις είναι να γίνει μια διάγνωση με 

βάση τα επαγγέλματα ώστε να αξιολογηθεί ποια θα είναι αυτά που θα επηρεαστούν 

περισσότερο τα επόμενα χρόνια, ώστε αντίστοιχα να υπάρξουν και πρακτικές 

επανακατάρτισης του προσωπικού. 
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Αντιστοίχως, η αναγκαιότητα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων συνδέθηκε και με 

μια σειρά ζητήματα, όπως η μείωση των ανισοτήτων τόσο σε ατομικό επίπεδο (π.χ. 

απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές) όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων (π.χ. 

μεταξύ ΜμΕ και μεγάλων επιχειρήσεων).

Κινητικότητα     

Η κινητικότητα αποτέλεσε μια πολύ σημαντική διάσταση των συζητήσεων που 

έγιναν κατά τη διάρκεια της ΕΕΕΔ. Το όλο περιεχόμενο θα μπορούσε κάλλιστα 

να περιγραφεί στην έκφραση, «από την εργασιακή στη μαθησιακή κινητικότητα». 

Σύμφωνα και με τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν, αλλά και με τις ομιλίες που 

αναπτύχθηκαν δόθηκε ιδιαίτερα έμφαση στο κομμάτι της κινητικότητας κατά τη 

διάρκεια της μάθησης στο χώρο εργασίας σε μια αντίστοιχη πρακτική μ’ αυτήν του 

Erasmus+ (ΚΑ1). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλάνο ο μαθητευόμενος θα περνάει 

ένα μέρος της μαθητείας του (π.χ. από 1 έως 8 μήνες) σ’ άλλη χώρα, προκειμένου 

να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες που του παρέχονται και παράλληλα να 

γνωρίσει και νέα εργασιακά περιβάλλοντα.  

Προφανώς η συγκεκριμένη πρακτική συνδέεται και με άλλα ζητήματα, όπως η 

εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εξοικείωση με νέα πολιτιστικά περιβάλλοντα, η 

ανάπτυξη νέων κοινωνικών σχέσεων και η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 

ή όπως εναλλακτικά περιγράφηκε ως μια μετάβαση από την  employability 

(«απασχολησιμότητα») στην enjoyability («απολαυσιμότητα»). Ξεχωριστό ενδιαφέρον 

στο συγκεκριμένο θέμα παρουσίασε η περιγραφή των πρακτικών που ακολουθούν 

μεγάλες πολυεθνικές, στο πλαίσιο της κινητικότητας. Έχοντας δώσει έμφαση στην 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών, ακολουθούν τη λογική της κινητικότητας σε 

διπλό επίπεδο. Κατ’ αρχάς στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλάζοντας τμήματα στους 

μαθητευόμενους, προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες σε διαφορετικές δομές 

της παραγωγικής και επαγγελματικής διαδικασίας. Και κατά δεύτερον, προωθώντας 

την εξωτερική κινητικότητα μεταξύ υποκαταστημάτων και παραγωγικών δομών που 

διαθέτουν ανά τον κόσμο, ώστε να αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση με διαφορετικά 

παραγωγικά περιβάλλοντα. 

Μεγάλο μέρος της κινητικότητας συνδέθηκε με την ύπαρξη από τη μία μεριά της 

αυξημένης ανεργίας και από την άλλη των θέσεων εργασίας οι οποίες δεν μπορούν 
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να καλυφθούν (κενές θέσεις), ως αποτέλεσμα της έλλειψης εργατικού δυναμικού 

το οποίο να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και εκπαίδευση.

Μαθητεία

Σημαντικό κομμάτι των συζητήσεων αφιερώθηκε στις προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη της μαθητείας και την επέκταση 

της εφαρμογής της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα. Πέρα από την ανάγκη 

επέκτασης της μαθητείας στη λογική της κινητικότητας εξαιρετικό ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και μια σειρά από επιπλέον διαπιστώσεις.

Λεπτομερέστερα, σημαντική βαρύτητα δόθηκε στη διαφοροποίηση της μαθητείας 

σε κλαδικό επίπεδο. Όπως τονίστηκε η μαθητεία δεν είναι το ίδιο επωφελής για 

τις επιχειρήσεις, καθώς παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο με 

βάση τους κλάδους και τα επαγγέλματα, όσο και με βάση τη χώρα στην οποία 

υλοποιείται. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διακλαδική ανάπτυξη της μαθητείας 

μεταξύ συγγενών κλάδων, ως προϋπόθεση απαραίτητη για την καλύτερη 

εκμάθηση κοινών δεξιοτήτων. Η πρακτική αυτή συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις 

μικρές επιχειρήσεις τόσο ως μορφή συνεργασίας, όσο και ως μορφή καλύτερης 

εκπλήρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που απαιτούνται. 

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ΜμΕ στη μαθητεία, αναφέρθηκε ότι αποτελεί τον 

αδύναμο κρίκο των σχετικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα 

η ανάγκη για προσδιορισμό μη οικονομικών κινήτρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Πέρα όμως από τη συγκεκριμένη παράμετρο θεωρήθηκε αναγκαίο να ληφθούν 

και περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συμμετοχής των ΜμΕ. 

Ενδεικτικά, υποστηρίχθηκε ότι και οι ίδιες οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες 

συμμετείχαν μαζικά στις εκδηλώσεις της συνάντησης οφείλουν να υποστηρίξουν 

τη συμμετοχή των ΜμΕ είτε μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ μεγάλων 

και μικρών επιχειρήσεων, είτε μέσω της προώθησης της μαθητείας ως μορφή 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Στο ίδιο πλαίσιο, για πρώτη φορά φέτος θεσμοθετήθηκε και ειδικό βραβείο για 

μικρές επιχειρήσεις το οποίο, όπως και τα υπόλοιπα βραβεία (π.χ. εκπαιδευτικού, 

μαθητευόμενου), απονέμεται κατά τη διάρκεια της πανευρωπαϊκής συνάντησης 

της ΕΕΕΔ. 
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Παράλληλα, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αναφέρθηκε σχετικά με τη μαθητεία είναι 

η συσχέτισή της με τις υπόλοιπες μορφές επιχειρησιακής εκπαίδευσης, καθώς οι 

επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σημαντικά στη μαθητεία, περιορίζουν τις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές τους δαπάνες (π.χ. κατάρτιση εργαζομένων).   

Σύστημα διακυβέρνησης

Μέσα από τις παρουσιάσεις επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός 

αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης με έμφαση στην ανάδειξη των 

αναγκών της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά στο σημαντικό ρόλο 

που πρέπει να διαθέτουν οι κοινωνικοί εταίροι, ως οι πλέον ειδικοί γνώστες των 

αναγκών των επιχειρήσεων. Από την άλλη τονίστηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι 

αφενός δύσκολο να συντονιστούν τόσοι πολλοί εταίροι και αφετέρου δύσκολο να 

αντιληφθούν την αναγκαιότητα συγκεκριμένων αλλαγών. Αξίζει παρ’ όλα αυτά να 

αναφερθεί, ότι μολονότι αναγνωρίστηκε ο πολύ σημαντικός ρόλος των κοινωνικών 

εταίρων, η παρουσία τους στις συναντήσεις, αλλά και η επεξήγηση της συμβολής 

τους στην αποτελεσματική λειτουργία της ΕΕΚ, ήταν σχετικά περιορισμένη. 

Γενικότερη Αξιολόγηση τησ ΕΕΕΔ

Η ΕΕΕΔ τόσο ως θεσμός όσο και ως έκφραση υφιστάμενων, αλλά και μελλοντικών 

πολιτικών αναμφίβολα προσφέρεται για μια σειρά από χρήσιμα συμπεράσματα:

 ▶ Αντικείμενο της συνάντησης ήταν πραγματικά η προώθηση της ΕΕΚ και όχι η γε-

νικότερη αξιολόγησή της. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ένα πολύ με-

γάλο μέρος των συναντήσεων αφιερώθηκαν στην ανάδειξη καλών πρακτικών. 

Ενδεικτικός είναι ο αριθμός των σχετικών παραδειγμάτων που παρουσιάστηκαν, 

κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές, η προβολή ενός πολύ μεγάλου αριθμού βί-

ντεο τόσο από την Ευρώπη όσο και από άλλες ηπείρους (π.χ. Ασία, Αυστραλία) 

αναφορικά με αντίστοιχες πρακτικές και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται. Αντί-

στοιχα, δόθηκε ιδιαίτερα έμφαση στις «διαδρομές» που ακολουθούν οι απόφοι-

τοι της ΕΕΚ, παρουσιάζοντας πατέντες και καλές πρακτικές. Αντίθετα προβλήμα-

τα τα οποία σχετίζονται με την ΕΕΚ έτυχαν ελάχιστης ή και καθόλου προβολής. 

 ▶  Αναμφίβολα η ΕΕΚ συνιστά ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα το οποίο συνδέ-

εται με μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Αυτό αποδεικνύεται και από κάποιες 

αντιφάσεις στη διατύπωση πολιτικών και προτάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται 
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Συντάκτης: Γεράσιμος Κάρουλας
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χαρτογραφώντας το μέλλον της ΕΕΚ», Ενημερωτικά Σημειώματα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
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από τη μία η ανάγκη για ανάπτυξη της κινητικότητας των εργαζομένων και από 

την άλλη η αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων (brain drain). Αντίστοιχα, 

από τη μία τονίζεται η ανάγκη για να αναδειχθεί η ΕΕΚ ως ισότιμη και ξεχωριστή 

λύση σε σχέση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ από την άλλη αναφέ-

ρεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ΕΕΚ είναι η στενότερη 

συνεργασία και σύνδεση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

 ▶  Η ΕΕΕΔ δίχως άλλο επιβεβαίωσε την προτεραιότητα που δίνεται στη μάθηση 

στο χώρο εργασίας και πολύ λιγότερο στη μάθηση στις εκπαιδευτικές δομές. Αν 

υπήρχε ένας πυλώνας της ΕΕΚ που είχε πολύ περιορισμένο ρόλο, αυτός χωρίς 

αμφιβολία ήταν εκείνος των εκπαιδευτικών δομών. Ο αριθμός των παρουσιά-

σεων που προέρχονταν από εκπαιδευτικές δομές και εκπαιδευτικούς ήταν εξαι-

ρετικά περιορισμένος και ακόμα και σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος δεν ήταν 

να περιγραφεί η μάθηση στις εκπαιδευτικές δομές, αλλά η ανάπτυξη πρακτικών 

συνεργασίας με την αγορά εργασίας. Άλλωστε ένα από τα πιο συνηθισμένα θέ-

ματα αποτέλεσε η ανάδειξη της ΕΕΚ όχι ως κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά ως 

κομμάτι της αγοράς εργασίας.    

 ▶  Παρά το σημαντικό ρόλο που αναγνωρίζεται στη συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων, η παρουσία τους στην ΕΕΕΔ ήταν εξαιρετικά περιορισμένη. Μόλις δύο 

σύντομες τοποθετήσεις από έναν εκπρόσωπο της ETUC και έναν εκπρόσωπο 

της Business Europe, ενώ και η ανάλυση της συγκεκριμένης διάστασης περιο-

ρίστηκε σε διάσπαρτες αναφορές και επισημάνσεις.

 ▶  Σε γενικές γραμμές η λογική που ακολουθήθηκε των πολλών και σύντομων 

παρουσιάσεων και τοποθετήσεων δεν βοηθούσε ώστε να φτάσουν σε μεγάλο 

βάθος, μολονότι σε πολλές περιπτώσεις είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στο ίδιο 

πλαίσιο, προβληματικό ήταν και το γεγονός ότι το κοινό μπορούσε σχετικά περι-

ορισμένα να παρέμβει στις συγκεκριμένες συζητήσεις θέτοντας ερωτήματα και 

απορίες.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το έργο «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή Ενδυνάμωση της 
ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290, υλοποιείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού  Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικών 
πόρων

Οι γνώμες που διατυπώνονται και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται 
στο παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα δεσμεύουν μόνο τους συντάκτες του και 
δεν αντικατοπτρίζουν κατ΄ανάγκη τις επίσημες απόψεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
και της ΓΣΕΒΕΕ


