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Εισαγωγή

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συνιστά μια «ανταπόκριση» από 

την τρέχουσα λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Επαγγελματική 

Κατάρτιση (Advisory Committee for Vocational Training) που έχει συσταθεί στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Συμβουλευτική Επιτροπή συμμετέχουν 

εκπρόσωποι από τους κρατικούς φορείς που έχουν στις αρμοδιότητές τους τα 

θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εκπρόσωποι των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών από κάθε χώρα μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (από εδώ και στο εξής θα 

αναφέρεται ως ACVT) συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο, 

με προσυμφωνημένο θεματολόγιο. Η συνήθως διήμερη συνάντηση περιλαμβάνει 

ξεχωριστές συνεδριάσεις των επιμέρους ομάδων φορέων (κρατικοί φορείς, 

εργαζόμενοι, εργοδότες) και συνεδρίαση της Ολομέλειας. Πριν από κάθε συνεδρίαση, 

η ACVT εκδίδει και αποστέλλει στα μέλη της πρόσκληση, ενημερωτικό σημείωμα για 

τα υπό εξέταση θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,  μικρά ενημερωτικά κείμενα 

ανά αντικείμενο συζήτησης, σημείωμα για το τρέχον πρόγραμμα εργασίας με σχετικά 

χρονοδιαγράμματα, παρουσιάσεις φορέων (ιδίως τις κεντρικές παρουσιάσεις των 

σχετικών Υπηρεσιών της Ε.Ε. και τις ανά εξάμηνο προγραμματικές και απολογιστικές 

παρουσιάσεις των χωρών που προεδρεύουν στην Ε.Ε. και φιλοξενούν τις εργασίες της 

ACVT) και μετά την κάθε συνεδρίαση εκδίδει σύντομο κείμενο πρακτικών.

Το θεματολόγιο των συνεδριάσεων της ACVT μπορεί να θεωρηθεί ένα πανόραμα 

των ενεργών πολιτικών της Ε.Ε. για τα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, εκπαίδευσης ενηλίκων και διά βίου μάθησης. 

Από αυτή την άποψη μια ματιά στην ατζέντα των συνεδριάσεων της ACVT μπορεί 

να αποτελέσει σύντομη «περιήγηση» στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων.

Το θεματολόγιο εργασίας της ACVT

Μια συνοπτική παράθεση των θεμάτων που συνιστούν το τρέχον πρόγραμμα εργασίας 

της ACVT περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:
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 ▪ Μαθητεία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της για την εφαρμογή 

της Σύστασης του Συμβουλίου για ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας και 

Αποτελεσματικότητας της Μαθητείας, τον Αύγουστο 2021. Από την έκθεση 

προκύπτει η συμβολή της Σύστασης στις προσπάθειες των κρατών μελών να 

επιτύχουν την εξασφάλιση ποιοτικών θέσεων μαθητείας. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά 

ακόμη πράγματα να γίνουν για να εξασφαλιστούν πιο ποιοτικές εφαρμογές, 

μεγαλύτερη προσφορά θέσεων μαθητείας από τις επιχειρήσεις και αύξηση της 

ελκυστικότητας της μαθητείας.

 ▪ Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (Centres of Vocational Excellence - CoVE): 

Βασική πρόθεση των CoVEs είναι να φέρουν σε επαφή τους ποικίλους φορείς 

που ασχολούνται με την ΕΕΚ (παρόχους κατάρτισης, εργοδότες, ερευνητικά 

κέντρα, υπηρεσίες προώθησης της απασχόλησης κοκ) δημιουργώντας «τοπικά 

οικοσυστήματα δεξιοτήτων».

 ▪ Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση (EQAVET).

 ▪ Ευελιξία στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτισης: Η ευέλικτη 

παροχή ΕΕΚ θέτει διάφορες προϋποθέσεις στα συστήματα ΕΕΚ. Η σπονδυλωτή δομή 

των προσόντων μπορεί να διευκολύνει την εξατομίκευση των μονοπατιών μάθησης. 

Τα προσόντα που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτρέψουν 

μεγαλύτερη ευελιξία στους παρόχους κατάρτισης να προσαρμόσουν τις μαθησιακές 

δραστηριότητες στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και με τα 

μικρο-διαπιστευτήρια όπως και με την ψηφιοποίηση της κατάρτισης.

 ▪ Ιχνηλάτηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενθαρρύνει τις δράσεις ιχνηλάτησης 

της πορείας των αποφοίτων εκ μέρους των κρατών μελών οργανώνοντας 

ετήσιες συναντήσεις αμοιβαίας μάθησης από το 2021 μέχρι το 2023. Οι μελέτες 

ιχνηλάτησης πρέπει να αποτελέσουν ακόμη περισσότερο τμήμα των δράσεων 

διάγνωσης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων, αλλά και των δράσεων συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας.

 ▪ Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά Βασικά Προφίλ (European Vocational Core Profiles - 

EVCP): Τα EVCP αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της πλατφόρμας Europass και 

από αυτή την άποψη αποτελούν μια ακόμη μορφή ενίσχυσης της κινητικότητας 

των εργαζομένων και των σπουδαστών μέσω της διαφάνειας των μαθησιακών 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11290-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11290-2021-INIT/en/pdf
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αποτελεσμάτων και των τίτλων σπουδών. Τα Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά Βασικά 

Προφίλ ορίζονται ως δέσμες μαθησιακών αποτελεσμάτων που συνδέονται με 

επαγγελματικά περιγράμματα (περιγραφές λειτουργιών και καθηκόντων εργασίας) 

τα οποία είναι κοινά ή συναφή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κεντρική ιδέα 

είναι ότι στο βαθμό που υπάρχουν δέσμες εργασιακών καθηκόντων σε κλάδους, 

επαγγέλματα και ειδικότητες που είναι κοινές στις ευρωπαϊκές χώρες, συνεπάγεται 

ότι αυτά [τα εργασιακά καθήκοντα] απαιτούν παρόμοιες δεξιότητες και ικανότητες, 

οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορούσαν να περιγραφούν με παρόμοια ή 

συναφή μαθησιακά αποτελέσματα και να αντιστοιχούν σε παρόμοια περιεχόμενα 

επαγγελματικής κατάρτισης.

 ▪ Ψηφιοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: Στην κατεύθυνση της 

διευκόλυνσης της ψηφιοποίησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών έχει αναπτυχθεί 

το SELFIE. Το SELFIE είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της θέσης 

των σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των δομών ΕΕΚ στην ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ως προς τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή. Συγκεντρώνει τις απόψεις 

διευθυντών σχολείων, δασκάλων και μαθητών. Την τρέχουσα περίοδο μελετάται και 

προετοιμάζεται η προσαρμογή του SELFIE στις περιπτώσεις της βασισμένης στην 

εργασία μάθησης (work-based learning).

 ▪ Επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση και πράσινη μετάβαση: Έχει συσταθεί 

σχετική θεματική Ομάδα Εργασίας και θα υπάρξει πρόταση - Σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπαίδευση για την περιβαλλοντική 

αειφορία.

 ▪ Σύμφωνο για τις δεξιότητες (Pact for Skills): Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες στοχεύει 

να κινητοποιήσει και να δώσει κίνητρα σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ώστε 

να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση 

ατόμων σε ηλικία εργασίας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που προσχωρούν 

στο Σύμφωνο υπογράφουν τον Χάρτη και τις βασικές αρχές του και στη συνέχεια 

καλούνται να μεταφράσουν τη δέσμευσή τους σε συγκεκριμένες ενέργειες για την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων. Από το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει 

τους φορείς του Συμφώνου για τις Δεξιότητες με την παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών όπως δικτύωση, διάχυση γνώσης, καθοδήγηση κοκ.

 ▪ Αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανειδίκευση (Upskilling and reskilling). Το θέμα 

αυτό περιλαμβάνει τα αντικείμενα των Ατομικών Λογαριασμών Μάθησης και 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el
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την πρωτοβουλία Upskilling Pathways). Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων έχει θέσει τον εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο το 60% των ενηλίκων σε 

ηλικία εργασίας να εκπαιδεύονται ετησίως έως το 2030 για να ανταποκριθούν τα 

κράτη μέλη στη ζήτηση για δεξιότητες και ειδικότερα να επιτύχουν την πράσινη 

και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό θα απαιτήσει μια άνευ προηγουμένου αύξηση της 

προσφοράς κατάρτισης και του τρόπου με τον οποίο οι ενήλικοι έχουν πρόσβαση 

στη μάθηση. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Osnabrück, από το 2021 το Cedefop 

δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας συστηματικής προσέγγισης για τη 

δια βίου μάθηση μέσω διαδρομών αναβάθμισης/επαναπροσαρμογής δεξιοτήτων 

και της ανάπτυξης συντονισμένων συστημάτων συνεχιζόμενης ΕΕΚ που βασίζονται 

σε ισχυρές συνεργασίες των ενδιαφερομένων μερών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 

στον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διακυβέρνηση της ΕΕΚ.

 ▪ Αποτίμηση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης: Οι εργασίες για την 

επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την επικύρωση 

της μη τυπικής και άτυπης μάθησης συνεχίζονται, με στόχο τη δημοσίευση 

επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών το 2022.

 ▪ Συμβουλευτική σταδιοδρομίας / Διά βίου καθοδήγηση (Career guidance/Lifelong 

guidance): Τα αρχεία των εθνικών συστημάτων δια βίου προσανατολισμού 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις πολιτικής και τις 

δομές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εκπαίδευση 

σταδιοδρομίας και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σε χώρες της Ε.Ε. Το σχετικό 

αρχείο για την Ελλάδα διαχειρίζεται ο ΕΟΠΠΕΠ.

 ▪ Εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει σχετικά με τις 

εθνικές στρατηγικές δεξιοτήτων το project του ΟΟΣΑ, το οποίο ξεκίνησε το 2014, 

και βάσει του οποίου ο ΟΟΣΑ παρέχει στις εθνικές αρχές τεχνική βοήθεια στην 

ανάλυση των προκλήσεων δεξιοτήτων (διαγνωστική φάση) και στο σχεδιασμό των 

απαντήσεων (φάση υλοποίησης). Η Ελλάδα δεν συμμετέχει μέχρι σήμερα σε αυτό το 

έργο.

 ▪ Παρακολούθηση / διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων (Skills intelligence): Το Cedefop 

εστιάζει συστηματικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των σύγχρονων ευφυών 

μηχανισμών και μεθόδων για την παρακολούθηση των αναγκών της αγοράς 

εργασίας σε δεξιότητες. Η ανάλυση της αγοράς εργασίας περιλαμβάνει τη μελέτη 

των τάσεων που αναδιαμορφώνουν τον κόσμο της εργασίας, τον εντοπισμό 

https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-greece
https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-greece
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μελλοντικών αναγκών πληροφόρησης στην ΕΕΚ, τις αναδυόμενες δεξιότητες 

και επαγγέλματα κοκ. Η νέα ιστοσελίδα του CEDEFOP παρέχει πλήθος σχετικών 

πληροφοριών.

 ▪ Europass: Από το 2020 που δημιουργήθηκε η νέα πλατφόρμα Europass αποτελεί μία 

από τις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες της Ε.Ε. Σήμερα έχει περίπου 3 εκατομμύρια 

εγγεγραμμένα προφίλ και περισσότερες από 33 εκατομμύρια επισκέψεις. Η 

Επιτροπή έχει δεσμευτεί πλήρως να αναπτύξει περαιτέρω το Europass καθιστώντας 

το όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον χρήστη και προσβάσιμο. Παράλληλα, 

έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Europass ένα διαδικτυακό εργαλείο για την 

δοκιμαστική αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

 ▪ Μικρο-διαπιστευτήρια (μικρο-πιστοποιητικά) (Micro-credentials).

 ▪ Πρωτοβουλίες διευρωπαϊκής επικοινωνίας για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης (European Vocational Skills Week).

 ▪ Διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 ▪ Συνεργασία με παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης και με καταρτιζόμενους.

 ▪ Ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με την ετήσια παρακολούθηση των χωρών 

μελών ως προς την εφαρμογή της Σύστασης του Συμβουλίου για την Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση και της Διακήρυξης του Osnabrück.

Από τα προαναφερόμενα θέματα τα μισά (10) αφορούν άμεσα επιμέρους αντικείμενα 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τέσσερα (4) τις δεξιότητες και από 

ένα (1) τη μαθητεία, τα core profiles, τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, τα έγγραφα 

Europass και τη αποτίμηση της μη τυπικής / άτυπης μάθησης.

Το προαναφερόμενο θεματολόγιο αφορά το πρόγραμμα εργασίας της ACVT για τη 

συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές παραμένει χωρίς 

πολλές αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις των δύο τουλάχιστον 

τελευταίων ετών. 

Παράλληλα, όπως φαίνεται και από το τελευταίο σημείο του θεματολογίου, το πολιτικό 

και θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου τίθενται και εξελίσσονται οι σχετικές συζητήσεις 

και γνωμοδοτήσεις ορίζεται από δύο εμβληματικά κείμενα:

https://www.cedefop.europa.eu/el
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 ▪ Τη Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 

δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/C 417/01) και 

 ▪ τη Διακήρυξη του Osnabrück.

Επίσης, μεταξύ πολλών άλλων, θεμελιώδη κείμενα που καθορίζουν το πλαίσιο 

αναφοράς της ACVT είναι:

 ▪ Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 

δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα.

 ▪ Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες

 ▪ Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 

2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 ▪ Η Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για 

ποιοτικές και αποδοτικές θέσεις μαθητείας και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη 

Μαθητεία

Οι συνεδριάσεις της ACVT έχουν συνήθως την ακόλουθη διάρθρωση:

 ▪ Παρουσιάσεις του απολογισμού της χώρας που είχε την προεδρία της Ε.Ε. το 

εξάμηνο που πέρασε και του προγραμματισμού της χώρας που θα προεδρεύσει 

κατά το τρέχον εξάμηνο.

 ▪ Εισηγήσεις και παρουσιάσεις από Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 ▪ Ενημερώσεις και παρουσιάσεις των διαφόρων θεμάτων την ημερήσιας διάταξης 

που προέρχονται από το προαναφερόμενο θεματολόγιο ή αφορούν συναφή 

θέματα όπως Erasmus+, ESCO, European Framework Qualifications, δράσεις και 

δημοσιεύσεις των  CEDEFOP και ETF.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2018-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6779-2018-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
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Πεδία και θέματα συστηματικής παρακολούθησης 
και συντονισμού των Ενωσιακών και εθνικών 
παρεμβάσεων εκ μέρους της ACVT

i. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όλα τα εθνικά Προγράμματα Ανθεκτικό-

τητας και Ανάκαμψης των χωρών μελών περιλαμβάνουν δράσεις επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου ότι η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας -και ειδικά 

η ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων- αποτελεί μια κοινή προτεραιό-

τητα. Οι δράσεις αυτές, όπως και όλες οι σχετικές με την ΕΕΚ πρωτοβουλίες των 

χωρών μελών, χρειάζεται να εξυπηρετούν τους στόχους και τις προτεραιότητες 

των δύο προαναφερθέντων βασικών κειμένων: Σύσταση της 24ης Νοεμβρίου 2020 

για την ΕΕΚ και Διακήρυξη του Osnabrück. Για το σκοπό αυτό στην συνεδρίαση 

της ACVT του Ιουνίου 2021 συμφωνήθηκε όλες οι χώρες να ετοιμάσουν βάσει 

πρότυπου εγγράφου και συγκεκριμένων οδηγιών, τα οποία επίσης συμφωνήθη-

καν, Εθνικά Σχέδια Εφαρμογής (National Implementation Plans, NIPs) με τα οποία 

θα παρακολουθούν και αξιολογούν την πρόοδο των κατευθύνσεων που έχουν τε-

θεί από  τα δύο κείμενα (βλ. Παράρτημα), μέχρι το 2030, μέσω μιας ενοποιημένης 

προσέγγισης έναντι των κατευθύνσεων των δύο κειμένων. Το CEDEFOP και το ETF 

(Cedefop & ETF, 2021) θα αναπτύξουν το μεθοδολογικό πρότυπο παρακολούθησης 

και αξιολόγησης και θα παρουσιάζουν εκθέσεις αξιολόγησης σε ετήσια βάση. Οι 

βασικοί άξονες του κάθε Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής είναι: (α) Σύντομη αναφορά 

στο επιμέρους εθνικό περιβάλλον και την κατάσταση αφετηρίας του Σχεδίου, (β) 

Προκλήσεις και γενικές επιδιώξεις του Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής, (γ) Λεπτο-

μερής αναφορά των μέτρων και των ενοτήτων δράσεων, (δ) Διακυβέρνηση της 

εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου, (ε) Αναμενόμενα αποτελέσματα του Σχεδίου 

Εφαρμογής.

ii. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης (European Education Area - EEA) «στοχεύει να 

υποστηρίξει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση ανθεκτικών 

και μακροπρόθεσμων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. […] Επιδιώκει να 

προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για να εμπλουτίσει περαιτέρω την ποιότητα και τη συνεκτικότητα των εθνικών 

συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.» (European Education Area). Η δόμη-

ση του ΕΕΑ προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέχρι το 2025 και ο προβλεπόμε-

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
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νος ορίζοντας λειτουργίας του εκτείνεται μέχρι το 2030. Το ΕΕΑ 2021-2030 στην 

ουσία αντικαθιστά την πρωτοβουλία ΕΤ2020. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί 

ένα Συντονιστικό Συμβούλιο (EEA Steering Board), το οποίο σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη θα κληθεί να επισημαίνει αδυναμίες της πορείας υλοποίησης και να 

παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν ανεπαρκείς συνέργειες, αστοχίες του προ-

γράμματος, τυχόν αποσύνδεση των τεχνοκρατικών διαδικασιών από τους πολιτι-

κούς στόχους κτλ.

iii. Οι θεματικές Ομάδες Εργασίας (Working Groups 2021-2025) που θα συγκροτηθούν 

και θα λειτουργήσουν στη βάση του Στρατηγικού Πλαισίου για τον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Εκπαίδευσης υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 

Κουλτούρας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι επτά:

1. Ομάδα Εργασίας για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

2. Ομάδα Εργασίας για τα σχολεία με δύο υπο-ομάδες: (α) Μονοπάτια για τη 

σχολική επιτυχία και (β) Εκπαίδευση για την περιβαλλοντική αειφορία.

3. Ομάδα Εργασίας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την 

πράσινη μετάβαση.

4. Ομάδα Εργασίας για την ανώτατη εκπαίδευση.

5. Ομάδα Εργασίας για την μάθηση των ενηλίκων - «δημιουργώντας ευκαιρίες 

για όλους».

6. Ομάδα Εργασίας για την ψηφιακή εκπαίδευση.

7. Ομάδα Εργασίας για την ισότητα και τις αξίες στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η βασική αποστολή των Ομάδων Εργασίας, που θα λειτουργήσουν σε πρώτη 

φάση μέχρι το 2025, είναι η προώθηση της αμοιβαίας μάθησης από τις 

μεταρρυθμίσεις που θα λάβουν χώρα σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη 

των στόχων της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Παράλληλα, 

οι Ομάδες Εργασίας θα υποστηρίζουν την εφαρμογή των αντίστοιχων Ενωσιακών 

πολιτικών σε επιμέρους πεδία όπως το Digital Education Action Plan 2021-2027 ή 

την Council Recommendation for high-quality Early Childhood Education and Care 

systems.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG
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iv. To Πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο του οποίου τα έργα που εγκρίθηκαν από 

την Πρόσκληση του 2019 στον κλάδο ΚΑ3 σχετικά με τα Δίκτυα και τις Εταιρικές 

Σχέσεις των Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πρόκειται να 

ολοκληρωθούν από τον Νοέμβριο 2021 μέχρι την Άνοιξη 2022. Παράλληλα, στις 

28 Μαΐου 2021 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το νέο Erasmus+ της περιόδου 2021-2017. Στις 8 Νοεμβρίου 2021 

ανακοινώθηκε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Erasmus+ για το 2022.

v. Η βάση δεδομένων Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελ-

μάτων (ESCO - European Skills/Competences, Qualifications and Occupations). 

Την περίοδο αυτή ετοιμάζεται η επόμενη έκδοση της ESCO (version 1.1) η οποία 

προβλέπεται να ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2021 σε συνδυασμό με μια νέα ιστο-

σελίδα παρουσίασης (Άνοιξη 2022) και θα περιλαμβάνει νέα επαγγέλματα όπως 

και νέες ταξινομήσεις σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχουν αναδυθεί 

τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερες εργασίες έχουν γίνει για την εκ νέου ταξινόμηση 

και παρουσίαση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, καθώς και για τη σύνδεση των μαθη-

σιακών αποτελεσμάτων των προσόντων (τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών) του 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων με τις δεξιότητες της ESCO.

vi. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, του οποίου η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασί-

ας παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης δύο Συστάσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής: της Σύστασης σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων (22 Μαΐου 2017) και της Σύστασης για την επικύρωση της μη τυπικής 

και άτυπης μάθησης (20 Δεκεμβρίου 2012). Μέχρι τον Νοέμβριο 2021, 36 από τις 

37 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν διαμορφώσει Πλαίσιο Προσόντων (και 26 από τις 

27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Ισπανία) έχουν αντιστοιχήσει 

τα προσόντα που εκδίδονται από τα εκπαιδευτικά τους υποσυστήματα με τα οκτώ 

επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Μάλιστα κάποιες χώρες έχουν 

προχωρήσει ή σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση της αντιστοίχισης 

προσόντων λόγω αλλαγών που έχουν συντελεστεί στις συγκεκριμένες χώρες.

vii. CEDEFOP και ETF: Η ACVT ενημερώνεται συστηματικά για το ερευνητικό έργο των 

δύο οργανισμών και ειδικότερα σε κάθε συνεδρίαση της ACVT παρουσιάζονται 

συγκεντρωμένες οι μελέτες και οι δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την επαγγελ-

ματική εκπαίδευση - κατάρτιση και την μάθηση των ενηλίκων.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/817/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/817/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/2022-annual-work-programme-erasmus-the-union-programme-for-education-training-youth-and-sport
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Βιβλιογραφικές αναφορές

European Commission (2021). ACVT meeting 8-9 December 2021, Agenda item 9, 

Information note on education and training issues.

European Commission (2021). Note for the attention of the members of the ACVT: Draft 

concept of the European Vocational Core Profiles.

CEDEFOP & ETF (2021) Discussion note on the Preparation for VET implementation plans 

by countries and monitoring approach.

Παράρτημα

Προτεραιότητες και στόχοι της Σύστασης του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 

2020 σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη 

ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (2020/C 417/01) και της 

Διακήρυξης του Osnabrück.

Σύσταση του Συμβουλίου για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (24.11.2020)

1. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ευέλικτη ως προς την προσαρμογή 

της στις προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

2. Η ευελιξία και οι ευκαιρίες εξέλιξης βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕΚ.

3. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί κινητήρια δύναμη για την 

καινοτομία και την ανάπτυξη και προετοιμάζει τα άτομα για την ψηφιακή και 

πράσινη μετάβαση και για τα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης.

4. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια ελκυστική επιλογή βασισμένη 

σε σύγχρονη και ψηφιοποιημένη παροχή κατάρτισης/δεξιοτήτων.

5. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προωθεί την ισότητα των ευκαιριών.

6. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υποστηρίζεται από μια κουλτούρα 

διασφάλισης ποιότητας.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1202(01)&from=EN
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
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Διακήρυξη του Osnabrück 

 ▪ Ανθεκτικότητα και αριστεία μέσω ποιοτικής, χωρίς αποκλεισμούς και ευέλικτης ΕΕΚ.

 ▪ Καθιέρωση μιας νέας κουλτούρας διά βίου μάθησης, με συνάφεια της ΣΕΕΚ (με τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας) και ψηφιοποίηση.

 ▪ Αειφορία - ένας πράσινος σύνδεσμος στην ΕΕΚ.

 ▪ Ευρωπαϊκή Περιοχή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και διεθνοποίηση της ΕΕΚ.

Τρείς οριζόντιες προτεραιότητες

 ▪ Υποστήριξη βιώσιμων συνεργασιών για την διακυβέρνηση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο, με τη 

συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών.

 ▪ Αξιοποιήστε στο έπακρο τα  ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας όπως το EQF, το ECTS, 

τα έγγραφα Europass, την ESCO και τα Core Profiles.

 ▪ Αξιοποιήστε στον βέλτιστο βαθμό τις χρηματοδοτήσεις και τα εργαλεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρείς ποιοτικοί στόχοι

 ▪ Το μερίδιο των αποφοίτων της ΕΕΚ που εργάζονται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

82%.

 ▪ Το 60% των πρόσφατα αποφοιτησάντων από την ΕΕΚ να επωφελούνται από την 

έκθεσή τους σε μάθηση με βάση την εργασία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισής τους.

 ▪ Το 8% όσων φοιτούν στην ΕΕΚ να επωφελούνται από μια εμπειρία μαθησιακής 

κινητικότητας στο εξωτερικό.





Το παρόν ερευνητικό κείμενο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του  έργου 
«Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με 
κωδικό ΟΠΣ 5001290. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα 
και την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020»

Αθήνα
Αριστοτέλους 46, 104 33
210-8846852
info@imegsevee.gr

Θεσσαλονίκη
Κωλέττη 24, 54627
2310-545967, 2310-517843
thessaloniki@imegsevee.gr

Πάτρα
Πανεπιστημίου 170, 264 43
2610-438557
patra@imegsevee.gr

Ηράκλειο
Βασιλείου Πατρικίου 11, 71409
2810-361040, 2810-361080
iraklio@imegsevee.gr

Λάρισα
Καστοριάς 2α, 41335
2410-579876-7
larisa@imegsevee.gr

Ιωάννινα
Σταύρου Νιάρχου 94, 45500
26510-44727
ioannina@imegsevee.gr

imegsevee.gr
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